
 
 

Töölön Rotaryklubin kuukausikatsaus 
Elo–syyskuu 2015 

 

Presidentin terveiset  

 

Hyvät rotarysiskot ja -veljet,  

Töölön Rotaryklubin uusi rotarivuosi on käynnistynyt ja sen motoksi olemme sopineet Horatiuksen sanoin 
”Carpe diem” (”Tartu hetkeen”). Toimintavuoden aikana onkin tarkoitus tarttua ja keskittyä aiheellisiin ja 
Töölön klubin henkeen istuviin tilaisuuksiin. 

Kampin klubin kanssa toiminta jatkuu kuten ennenkin, ja siitä esimerkkinä ovat yhteiset viikkokokoukset 
elokuussa. Myös vaihto-oppilasasiat hoidetaan klubien kesken yhteistyössä Janne Kososen ja muiden 
nuorisokomitean jäsenten voimin. 

Viikkokokouksissa on kesän aikana ollut varsin tyydyttävä kävijämäärä, lähes 30 henkeä, ja olipa mukana 
mm. kaksi ugandalaisia rotarivierasta. 

Alkaneen rotarivuoden aikana klubimme viettää 85-vuotisjuhliaan, sillä silloinen Viipurin Rotaryklubi sai 
charterkirjansa Suomen kolmantena rotaryklubina 1.4.1931. Juhlapäivä on siis perjantai 1.4.2016, ja Bottan 
juhlasalissa pidettävien juhlien valmistelut ovat jo käynnissä.  Myös DG Ritva Heinonen on alustavasti 
luvannut osallistua juhliimme. 

.Siis: ”...eteenpäin”, sanoi Mannerheim! 

 

Jussi Vartiainen 

 
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 elo- ja syyskuussa  

Aika Aihe 

Elokuu   

20.8. Eduskunnan ja eduskuntapuolueiden suhtautumisesta Viron itsenäistymiseen eli 
parlamentaarisista suomalais-virolaisista suhteista vuosina 1988–1991 
Veli Heikki Rausmaa 

27.8. Eduskuntatyö pääsihteerin silmin 
Pääsihteeri Seppo Tiitinen, Eduskunta 

Syyskuu   

3.9. Etelä-Afrikka 
Vaihto-oppilas Kirsten Nell 

10.9. Maahanmuuttajien kotoutus  
Suunnittelija Olga Silfver, Helsingin kaupunki 

17.9. Kaupan trendit 
Johtaja Jarno Kivinen, Kesko 

24.9. Nykyaikainen asukasystävällinen putkiremontti 
Lars Lundström, Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry 

 

Ajankohtaisia asioita 

 Rotarivuoden 2015–2016 tiedot, kuten viikkokokousohjelma ja tiedot klubin hallituksen jäsenistä ja 
muista toimihenkilöistä löytyvät päivitettyinä klubin verkkosivuilta osoitteesta 
http://www.rotary.fi/1420/toolo/ (etusivun vasemman laidan valikon linkit ”Ohjelmatietoa” ja 
”Hallitus”).  

 Piirimme uuden piirikuveröörin (DG) Ritva Heinosen ensimmäinen kuukausikirje on luettavissa 
piirin verkkosivulla http://d1420.rotary.fi/?x118281=226547:  ”Aloittaessani nyt ensimmäisenä 
piirimme naiskuvernöörinä, tunnen suuren vastuun lisäksi vilpitöntä iloa, että tämäkin ”kynnys” on 
ylitetty. Rotaryn perusarvot ja rotareiden tekemä työ ei muutu miksikään, oli tekijänä mies tai 
nainen. Hyvän tekeminen ja palveleminen eivät katso sukupuolta, vain tahtotila ratkaisee. Ja halu 
olla lahja maailmalle – ”Be the gift to the world” – on riittävä tahtotila. RIn presidentin Ravi 
Ravindran sanoja vapaasti lainaten; meillä kaikilla on jotain annettavaa – ketä tahansa olemme. 
Voimme antaa ja jakaa kykyjämme ja tietojamme, omistautumistamme ja antautumistamme heille, 
jotka sitä kulloinkin tarvitsevat.” 

 Marraskuun 26. Suomen rotarien vieraaksi saapuu RI:n presidentti Ravi Ravindra puolisoineen. 
Silloin järjestetään myös koko Suomea ja Viroa koskeva yhteistilaisuus, josta saamme tarkempia 
tietoja alkusyksystä. 
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