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Presidentin terveiset  

Hyvät sisaret ja veljet, parhaimmat hyvän Uuden Vuoden toivotukset koko klubimme puolesta teille sekä 
teidän läheisillenne! Kuluvan Rotaryvuoden teemana on ”Light up Rotary” eli Rotary-ajatuksen 
kirkastaminen. Mekin pystymme tätä teemaa edistämään tekemällä yhdessä työskentelemällä tästä 
vuodesta hauskan ja näkyvän! 

Töölön Rotaryklubi järjestää keskiviikkona 14.1.2015 klo 19.30 Temppeliaukion kirkossa 
hyväntekeväisyyskonsertin, jonka tuotot menevät kokonaan klubin kansainväliseen Intia-
mobiilikouluprojektiin. Konsertissa esiintyy Sibelius-Akatemian sellonsoiton professorin Martti Rousin 
johtama kahdeksan suomalaisen huippusellistin sello-orkesteri. Laulusolistina on sopraano Pia Komsi. 
Lippuja konserttiin (hinta 30 e) on saatavana etukäteen klubin jäseniltä ja ennen konserttia vielä kirkon 
ovelta. Temppeliaukion kirkon konsertissa esitettävän ohjelman kokoonpano esittää myöhemmin Pietarin 
Marinski-teatterissa. 

Tammikuussa toivotamme tervetulleeksi klubimme uuden vaihto-oppilaan Kirsten Neillin (18 v.) 
Kapkaupungista Etelä-Afrikasta. Kirstenin ensimmäinen isäntäperhe Suomessa on klubimme vaihto-
oppilaaksi Australiaan viime kesänä lähteneen Maissi Heikkilän perhe, ja hän käy täällä Töölön 
yhteiskoulua.  

Merja Roivainen  

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

 

 

http://www.rotary.fi/1420/toolo/
https://www.facebook.com/groups/toolonrotaryklubi/


Klubin viikkokokousohjelma tammikuussa  

Kuluvan Rotaryvuoden kevätkausi alkaa Töölön Rotaryklubissa torstaina 8.1.2015 klo 11:45 alkavalla 
viikkokokouksella.  Kokousesitelmän aiheena ovat kuntien rakennuskannan kosteus- ja homeongelmat. 
Myöhemmin tammikuun viikkokokouksissa puhutaan ikääntyvien asumispalveluista, Suomen teattereista 
sekä Start up -yritysten rahoituksesta. 

8.1. Kuntien omistaman rakennuskannan kosteus- ja homeongelmat 
Erityisasiantuntija Esko Korhonen, Suomen Kuntaliitto 

15.1. Ikääntyvien asumispalvelut – kuka maksaa ja mitä? 
Liiketoimintajohtaja Johanna Asklöf, Mehiläinen Kuntapalvelut 

22.1. Luokite-esitelmä: Teatteri Suomessa 
Veli Matti Holopainen 

29.1. Mistä Start up -yritykset löytävät rahoitusta? 
Johtaja Tero Ojanperä, Vision +  -rahasto 

Ajankohtaisia asioita 

 Klubin järjestämä hyväntekeväisyys-sellokonsertti keskiviikkona 14.1.2015 klo 19.30 

Temppeliaukion kirkossa. Konsertin ohjelma ja muuta tietoa hankkeesta löytyy klubin verkkosivujen 

etusivun uutislinkistä (http://designer2.kotisivut.com/index.xhtml#Sellokonserti).  

 Toukokuuksi on suunnitteilla klubin kesäretki Ahlströmin ruukkialueelle Noormarkkuun 

(http://www.ahlstrominruukit.fi/); ohjelmaan kuuluu mm. käynti Villa Maireassa 

(www.villamairea.fi). Perjantaista lauantaihin kestävän retken tarkka ajankohta varmistuu 

myöhemmin. Lisätietoja retkisuunnitelmasta kannattaa kysyä veli Lennart Gripenbergiltä.  

Menneet tapahtumat 

 

Töölön Rotaryklubin perinteinen joululounas syötiin Ostrobotnian juhlasalissa torstaina 18.12.2014. 
Juhlapuheen piti klubin kunniajäsen, arkkiatri Risto Pelkonen. Kuvassa joulupöydän ääressä vasemmalta 
rouva Riitta Pelkonen, 1. sihteeri Heikki Rautvuori, arkkiatri Risto Pelkonen sekä presidentti Merja Roivainen.  

http://designer2.kotisivut.com/index.xhtml#Sellokonserti
http://www.ahlstrominruukit.fi/
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