
 
 

Töölön Rotaryklubin kuukausikatsaus 
Loka–joulukuu 2015 

 

Presidentin terveiset  

 
Hyvät rotarysisaret ja -veljet,  

päättynyt lokakuu oli Töölön Rotaryklubin osalta erittäin vauhdikas, ja normaalien viikkokokousten lisäksi 

siihen sisältyi paljon palaverointia tulevista asioista, kuten kuvernööri Ritva Heinosen 12.11. tapahtuvasta 

vierailusta, klubin joulujuhlasta, ensi kevään 85-vuotisjuhlasta sekä toimikuntien suunnitelmista ja 

klubimme strategiasta. 

8.10. klubin syyskokouksessa vieraili italialainen rotariryhmä Milanosta, ja viirien vaihdon yhteydessä 

saimme lahjaksi hienon historiallisen kirjan luostarin entisöinnistä. Samassa kokouksessa kuultiin myös veli 

Jukka Tapiovaaran mainio esitys rotaritietoudesta. 

Hallitus on asettanut työryhmän klubin tunnettuuden skarppaamiseksi veli Timo Partasen johdolla; tämän 

”brändityöryhmän” työn tuloksia odotellaan noin vuoden sisällä. Klubin uudeksi jäseneksi on hyväksytty 

sisar Hannele Helkama-Rågård – lämpimästi tervetuloa! 

Presidentti toivoo klubin toiminnan jatkuvan edelleen vähäbyrokraattisissa merkeissä KISS-periaatteen 

(yhden variaation mukaan ”Keep it simple and straightforward”) mukaisesti! 

 

Jussi Vartiainen 

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

Aika Aihe 

Marraskuu   

5.11. Maaseudun tulevaisuus 
Päätoimittaja Mikael Pentikäinen, Maaseudun Tulevaisuus 
Vaalikokous 

12.11. Piirikuvernöörin vierailu 
Piirikuvernööri Ritva Heinonen 

19.11. Stradivariuksen "salaisuus" 
Veli Ilkka Vainio  

26.11. Kunniakonsulin vastuut ja velvollisuudet  
El Salvadorin kunniakonsuli Christian Borenius 

Joulukuu   

3.12. Kokemuksia ETYJin vaalitarkkailjan tehtävistä 
Veli Heikki Rautvuori 

10.12. Pilapiirrokset ja karikatyyrit 
Veli Matti Holopainen 

17.12. Joululounas 

Ajankohtaisia asioita 

 Toiseksi klubimestariksi on nimitetty veli Vesa Mäkeläinen.  

 Töölön Rotaryklubi järjestää keskiviikkona 25.11.2015 klo 19 teatteri-illan, jonka ohjelmassa on 
huippusuosittu Helsingin kaupunginteatterin musikaali Billy Elliot.  

– Esitys pidetään Linnanmäen Peacock-teatterissa, osoite Tivolikuja 1, 00510 Helsinki. 
Teatteri-ilta on tarkoitettu klubin jäsenille avec, ja lipun hinta on 52 euroa/ henkilö.  

– Lippuja voi varata joko merkitsemällä nimensä viikkokokouksessa 5.11. kiertävään 
ilmoittautumislistaan tai kertomalla asiasta sähköpostitse veli Matti A. Holopaiselle 
(mattia.holopainen@yahoo.com) tiistaihin 10.11. mennessä.  

– Kerro samalla, tilaatko yksi vai kaksi lippua ja haluatko lippusi sähköisesti (ilmoita 
sähköpostiosoite!), postitse kotiosoitteeseen (kerro kotiosoitteesi!) vai haetko lippusi 
viikkokokouksessa 19.11. 

 Vuodesta 1985 asti rotarit ovat keränneet rahaa polion eli lapsihalvauksen hävittämiseksi 
maapallolta. Poliotapaukset maailmassa ovat vähentyneet yli 350 000 tapauksesta vuodessa 
muutamaan sataan. Tavoitteeksi on asetettu hävittää polio maailmasta vuoteen 2018 mennessä, 
mihin kerätään varoja End Polio Now -kampanjalla. Rotarit – mm. Töölön Rotaryklubi – ovat 
keränneet vuoteen 2016 mennessä 30 vuodessa yli 1,3 miljardia dollaria polion hävittämiseksi – yli 
1 000 dollaria yhtä rotaria kohden. 
(http://www.rotary.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=758:marraskuu&catid=3:a
jankohtasta&Itemid=59&lang=fi)  
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