
 
 
Töölön Rotaryklubin kuukausikatsaus 
Syyskuu 2014 

 

Presidentin terveiset  

Kansainvälisen rotaryjärjestön ohjelma polion hävittämiseksi maailmasta jatkuu aktiivisena.  Poliohan on 
vammauttava virustauti, jonka hävittämiseksi kansainvälinen rotaryjärjestö alkoi toimia jo vuonna 1985, ja 
Maailman terveysjärjestö (WHO) on koordinoinut hävitysohjelmaa vuodesta 1988 lähtien. Ohjelma on 
edennyt hyvin, sillä villi poliovirus ja sen aiheuttama halvausoireinen tauti on hävitetty jo useista 
maanosista, kuten Euroopasta, Pohjois- ja Etelä-Amerikasta sekä Australiasta. Maaliskuussa 2014 myös 
Intia julistettiin poliovapaaksi.  

Poliota esiintyy enää kotoperäisenä Pakistanissa, Afganistanissa ja Nigeriassa.  Hyvää kehitystä varjostaa 
kuitenkin se, että vuoden 2013 aikana villi poliovirus levisi näistä maista muualle, erityisesti 
vaikeakulkuisille alueille sellaisiin maihin, jotka infrastruktuurinsa tai turvallisuustilanteensa vuoksi ovat 
erityisen vaikeita tehokkaan torjunnan järjestämiseksi (Somalia, Syyria, Irak).  Somaliasta tautia on levinnyt 
naapurimaihin Keniaan ja Etiopiaan ja Syyriasta taas Irakiin. Leviämisen pysäyttämiseksi Syyriassa ja sen 
naapurimaissa Turkissa ja Irakissa käynnistettiin rokotuskampanja, jossa on rokotettu 22 miljoonaa lasta. 

Toukokuussa 2014 WHO julisti villin polioviruksen leviämisen maailmanlaajuiseksi hätätilaksi, jota 
jäsenmaiden on pyrittävä estämään kaikin tavoin. Poliohävitysohjelman päärahoittajiin kuuluva Bill ja 
Melinda Gatesin säätiö on esittänyt rotaryjärjestölle 35 miljoonan dollarin haastekampanjan. Tämä 
tarkoittaa 24 euroa jokaista rotaria kohden, joten jäsenmaksuihin jo sisältyvän tuen lisäksi meidän pitäisi 
omassa piirissämme maksaa kampanjaan 17 euroa/ jäsen. 

Merja Roivainen 

Töölön Rotaryklubi verkossa: http://www.rotary.fi/1420/toolo/   
Töölön Rotaryklubi Facebookissa: https://www.facebook.com/groups/toolonrotaryklubi/   

 



Klubin viikko-ohjelma syyskuussa  

Syyskuussa Töölön Rotaryklubin viikkokokousohjelman teemoina ovat suomalaisten terveys ja 
terveydenhuolto sekä energian saanti ja energiamarkkinat. Viikkokokoukset pidetään tavalliseen tapaan 
torstaisin alkaen klo 11:45 Ostrobotnialla. 

4.9. Suomalainen kansanterveys – takana loistava tulevaisuus?       
Professori Jussi Huttunen 

11.9. Suomen energiariippuvuus – poliittinen riski? 
Kansanedustaja Eero Lehti 

18.9. USA:n liuskeöljy- ja kaasuboomin vaikutus maailman 
energiamarkkinoihin 
KTM Hannu Waris 

25.9. Priorisointi suomaisessa terveydenhuollossa 
Professori Martti Kekomäki  

Ajankohtaisia asioita 

• Klubin rosterin eli jäsenluettelon päivitys on meneillään, ja veli Ilmari Valovirta kuvaa sitä varten 
viikkokokousten yhteydessä uudet jäsenet. Roster julkaistaan sähköisessä muodossa klubin 
jäsensivuilla (http://www.rotary.fi/1420/toolo/ + vasemman laidan valikon linkki Jäsensivut; tunnus 
sivuille on toolo, salasana botta10). 

• Myös viikkokokousesitelmien diaesityksiä julkaistaan em. suojatuilla jäsensivuilla, josta niitä voi 
ladata omaan käyttöönsä esitelmän pitäjän kanssa erikseen niin sovittaessa. Tekijänoikeussyistä 
niitä ei kuitenkaan pidä julkaista edelleen ilman tekijältä saatua lupaa. 

• Veli Sami Heikinheimo tekee uusille jäsenille viikkokokouksia varten nimilaput, jotka ovat 
maksuttomia. Aikaisempien jäsenten mahdollisesti kadonneiden nimilappujen tilalle veli Samilta 
saa uuden nimilapun maksamalla viisi euroa klubin poliokassaan. 

Menneet tapahtumat 

Kesäretki Kerkkoon: Töölön Rotaryklubin kesäretki tehtiin torstaina 21.8.  Porvoon lähistöllä Kerkkoon 
kylässä olevaan veli Matti Vuorion taiteilijatalo Sointulaan (www.sointula.fi). Matkalle osallistui 23 
klubilaista ja heidän puolisojaan. Isäntä esitteli vierailleen leppoisan viinitarjoilun lomassa upeita 
taidetöitään. Tämän jälkeen siirryttiin maukkaalle aterialle Porvooseen kulttipaikan maineen 
saavuttaneeseen ravintolaan "Sinne". Kesäretken kuvia löytyy jäsensivulta ja Facebook-ryhmästä. 

Töölön Rotaryklubin golfmestaruus ratkaistiin Kulloossa: Veli Pentti Katainen vei 28.8. Kulloossa Kullo Golf 
Clubin radalla pelatussa Töölön Rotaryklubin golfmestaruuskisassa mestaruudet sekä hcp- että scratch-
sarjoissa. Edellisen vuoden mestari Jukka Tapiovaara oli järjestänyt kisalle hyvät puitteet. Pelaaminen sujui 
vaihtelevassa säässä; tosin se piti keskeyttää hetkeksi, kun rajun sadekuuron aikana ei voinut muuta kuin 
seistä sateenvarjojen alla ja odottaa kuuron loppumista. Onneksi sen jälkeen sää parani, ja loppukierros 
pelattiin erinomaisessa kesäisessä säässä. Töölön Rotaryklubin golfmestaruudesta on pelattu vuodesta 
1992. Kesäretken kuvia löytyy jäsensivulta (ks. osoite ja tunnukset yllä) sekä Facebook-ryhmästä. 


