
 
 

Töölön Rotaryklubin kuukausikatsaus 
Touko–kesäkuu 2015 

 

Presidentin terveiset  

 

Hyvät rotarysiskot ja -veljet,  

Maailman terveysjärjestön WHO:n koordinoima ja myös rotariliikkeen tukema polion hävittämisohjelma 
etenee, mutta silti haasteita vielä riittää. Parhaillaan erityisen kiinnostuksen kohteena ovat Afrikan maat, 
sillä toistaiseksi viimeisimmät villin polioviruksen aiheuttamat halvausoireiset tautitapaukset on sieltä 
raportoitu kesällä 2014 (Nigeria 26.7.2014 ja Somalia 11.8.2014).  Mikäli uusia tautitapauksia ei 
lähikuukausien aikana ilmaannu, julistetaan koko Afrikan manner poliovapaaksi elokuussa 2015. 

Kesälomakauden kohta alkaessa haluan kiittää kaikkia kuluneesta rotarivuodesta ja yhteisistä hetkistä. 
Vaikka emme ehkä ole onnistuneet muuttamaan maailmaa paremmaksi olemme saaneet ihania muistoja 
vuoden varrella koetuista yhteisistä asioista ja tapahtumista.  

Toivon, että tuleva kesä tuo teille kaikille paljon iloa ja hyvää mieltä, aamukastetta – linnunlaulua – 
sireenintuoksua – perhosten tanssia kukkien yllä - mansikan makua - auringon lämpöä:    

”Niityllä kimaltavat hämähäkinseitit 
kuin jättisuuret lumihiutaleet 
aamuruskon kullatessa kastepisarat. 

Luonnon taidenäyttely, 
jonne on vapaa pääsy ympäri vuoden.”                                       

 

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 touko- ja kesäkuussa  

21.5. Ice Hockey and Trade between Finland and Slovakia 

Ambassador Tibor Králik, the Embassy of the Slovak Republic in Helsinki 
  

28.5. Kuluvatko nivelet käytössä? 

Professori, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Jari Salo 
  

4.6. Kestävän kehityksen mukainen elin- ja oppimisympäristö Intiaan 

Toimitusjohtaja Heljä Repo, Asian Green Megacities Association of Finland ry. 
  

11.6. Tyypin II diabetes - miten pienennän riskiä?! 

Diabetologi Antti Virkamäki 
  

18.6. Käätyjenvaihtotilaisuus   

25.6. Kesälaitumilla - ei viikkokokousta 
 

 Ajankohtaisia asioita 

 Rotarypiiri 1420 esittäytyy Helsingissä 23.–24.5.2015 pidettävässä Maailma kylässä -tapahtumassa. 
TRK:n presidentti Merja Roivainen pitää polioon liittyvän tietoiskun sunnuntaina 24.5.2015 klo 
14.20. Ks. tarkempia tietoja tapahtumasta osoitteista http://www.maailmakylassa.fi/ ja 
http://d1420.rotary.fi/?x171124=210949.  

 Töölön Rotaryklubin kevätretki Noormarkkuun 16.5. onnistui hienosti, ja myös sää suosi hieman 
alle 30 osanottajan bussiretkeä. Retken kohokohta oli tutustuminen Alvar Aallon suunnittelemaan 
ja jopa maailman kauneimmaksi yksityisasunnoksi luonnehdittuun Villa Maireaan. Matkan aikana 
bussissa veli Tarkko Oksala kertoi Aallon urasta, ja parhaimmat kiitokset onnistuneesta 
retkiohjelmasta kuuluvat myös Noormarkun ruukkialueen isännöitsijänä pitkään toimineelle veli 
Lennart Gripenbergille (kuvat veli Ilmari Valovirta). 

  

  

Töölön Rotaryklubin retkeläiset Villa Maireassa. Noormarkun ruukkialuetta. 

http://www.maailmakylassa.fi/
http://d1420.rotary.fi/?x171124=210949

