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Presidentin terveiset 

Tiistaina 11.11.2014 järjestettiin tulevan presidentin Jussi Vartiaisen johdolla Töölön rotariklubin 
perinnetakkailta Suomalaisella klubilla. Paikalla oli 19 jäsentä. Tilaisuuden aluksi Suomalaisen klubin 
puheenjohtaja Johannes Koroma toivotti meidät tervetulleiksi ja kertoi yli 120-vuotiaan Suomalaisen Klubin 
perinteistä. Sitten rotaryklubimme perinnejaoston jäsenten edustajat kertoivat perinteistä ja tavoista, joita 
klubissamme on noudatettu eri aikoina vuosien varrella. Alustuksen jälkeen asiasta syntyi vilkasta 
keskustelua, josta kiitos kaikille osallistujille.   

Takkaillassa keskusteltiin vilkkaasti TRK:n toiminnasta ja ohjelmasta. Erityisesti toivottiin lounaskokousten 
lisäksi (ei tilalle) iltakokouksia pidettäväksi esim. kerran kuukaudessa tai kerran kahdessa kuukaudessa. 
Klubimme esitelmiä pidettiin erinomaisina, josta kiitos erinomaiselle ohjelmatoimikunnalle. Presidentti sai 
kiitosta siitä, että esitelmät ja keskustelu ovat loppuneet tasan klo 13. Todettiin, että aikataulu täytyy selvästi 
kertoa esitelmöitsijälle etukäteen, jotta ei synny epäkohteliasta vaikutelmaa. 

Jäsenet toivoivat myös tavallisten luokite- ja egoesitelmien lisäksi senior-egoesitelmiä ja alustettuja 
paneelikeskusteluja (esim. 10 min. alustus ja sitten vilkas keskustelu). 

Pannaanpa tähän vielä kertauksen vuoksi ”avain” klubin jäsenille tarkoitetuille verkkosivuille. Klubin julkisten 
verkkosivujen (http://www.rotary.fi/1420/toolo/) vasemman laidan valikossa alimmaisena on linkki 
”jäsensivut”, josta löytyvät mm. klubin kuukausikatsaukset, Roster ja muuta jäsentietoa, kuvia klubin 
tilaisuuksista sekä ohjeita klubin ja Suomen Rotaryn verkkosivujen käytöstä. Jäsensivuille pääsee 
kirjautumaan käyttäjä tunnuksella "toolo" ja salasanalla "botta10".  

Merja Roivainen 

 

 

http://www.rotary.fi/1420/toolo/


Klubin loppuvuoden viikko-ohjelma 
 
Heikki Holmström jatkaa aiemmin kirjasta Who Stole the American Dream pitämänsä esitelmän teemaa 
ajasta, jolloin amerikkalaisella keskiluokalla meni vielä hyvin. 
 
Botta on maailman paras paikka pitää esitelmä jääkäriliikkeen synnystä. Liikkeen perustava kokous nimittäin 
pidettiin 20. marraskuuta 1914 Ostrobotnian Kassahuoneessa. Nyt ei Kassahuonetta enää ole, sillä se sai 
itsenäisyyden alkuvuosina nimen Jääkärihuone. Esitelmä jääkäreistä kuuluisikin pitää 20.marraskuun 
kokouksessa. Se ei ole kuitenkaan teknisesti mahdollista, sillä esitelmän pitäjä on juuri samaan aikaan 
jääkäriliikkeen perustamisen 100-vuotisjuhlassa tuossa samaisessa Jääkärihuoneessa. 
  

Marras   

20.11. USA:n talouden kultakauden 1947 - 1977 opetukset 
Heikki Holmström 

27.11. Vaalikokous, Rotaryperinnekomitea 
Presidentti, Sakari Tola 

Joulu   

4.12. Yksityisen terveyspalvelun rooli terveyspalvelujärjestelmässä 
Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, Lääkäripalveluyritykset ry 
(LPY) 

11.12. Jääkäriliikkeen synty 1914 
Jukka Knuuti  

18.12. Joululounas 

  
 
Tulevia tapahtumia 

Töölön Rotaryklubin järjestämä konsertti 14.1.2015 Temppelinaukion kirkossa. Tämänvuotiseen malliin 
järjestämme 14.1.2105 sellokonsertin Temppeliaukion kirkossa. Ohjelman suunnittelusta vastaa Veli Ilkka 
Vainio. Konsertin ohjelma tarkentuu pian ja käsiohjelman toivotaan valmistuvan marraskuun loppuun 
mennessä, jotta liput saadaan ennen joulua myyntiin. 

  
 


