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Klubimme tavoitteista 
 
Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme oli jäsenmäärän nettolisäys kuluvalla kaudella. Tavoite 
saavutettiin ja saimme mukaan uusia nuoria aktiivisessa työelämässä olevia jäseniä. 
  
Hallitus otti tavoitteekseen lisätä veljien tasa-arvoisuutta ja nimenomaan siitä näkökulmasta, 
että vaikket ole aktiivisesti pystynyt osallistumaan kokouksiin tai aktiviteetteihin, olet erittäin 
tervetullut silloi,n kun tulet. Kukaan ei sinua moiti tai vitsaile poissaoloistasi. Ketään ei velvoi-
teta rahankeräyksiin tai muihin aktiviteetteihin, sillä ne hoidetaan vapaaehtoisin voimin. Li-
säksi kannettiin siitä huolta, että kokouksissa ei ole vaarana, että joudut antamaan varoja 
edustamastasi yrityksestä johonkin keräykseen. Kun jäsenistöstämme suurin osa on eläköity-
neitä tai virassa työskenteleviä, varojen keräys kohdistuu pääosin yrittäjiin ja liike-elämässä 
toimivien niskaan, tämän uskomme aiheuttavan jäsenkatoa. Tavoite saavutettiin kohtuulli-
sesti. 
 
Tavoitteisiin kuului myös jatkaa erinomaista nuorisovaihtotyötämme, joka linjattiin tärkeim-
mäksi aktiviteetiksemme. Tuiran Rotaryklubi jatkoi pitkää nuorisovaihdon perinnettään ja to-
teutti sekä vuosivaihtoa että kesävaihtoa kaudelle 2018/2019. Lähtevinä oppilaina olivat vuo-
sivaihtoon 2018/2019 Tiina Rautio kohdemaana Australia sekä Marika Salo kesävaihdossa 
2019 kohdemaana USA. Vaihtoon tulivat Olivia Jogever Australiasta ja Katelynn Byrd USA:sta. 
Nuoret kävivät esittäytymässä klubissamme ja vakuuttivat klubilaiset nuorisovaihdon tärkey-
destä klubillemme ja koko Rotarytoiminnalle. Klubimme veljet päättivät yhteistuumin maksaa 
jäsenmaksun yhteydessä summan, joka käytetään vaihto-oppilastoimintaan. Näin kaikki jäse-
net yhteistuumin olivat mukana meidän tärkeimmäksi listatussa tavoitteessamme, jossa on-
nistuimme erinomaisesti. 
 
Varsinainen toiminta 
 
Toimintamme perustui pääasiallisesti viikkokokouksiin ja niissä pidettäviin ajankohtaisiin esi-
tyksiin. Pidimme myös yhteiskokouksen Oulun Eteläisen klubin kanssa. Uutena mallina järjes-
timme muutaman kokoukseen, joihin veljiä pyydettiin valmistautumaan mielipitein ja perus-
tein. Saimmekin aikaiseksi melkoisia puheenvuoroja, kun aiheina oli ”Onko diesel-autoilija 
rikollinen?” sekä ”Trumpin Wall ja Brexit”. 
 
Vaalien alla pidettiin jälleen paneeli perinteiseen tapaan, jossa joku panelisteistamme sai ää-
nivyöryn, tällä kertaa perussuomalaisten nuori Jenna Simula. 
 
Vierailimme eduskunnassa ja Hanhikiven ydinvoimalatyömaalla. 
 
Avéc-tilaisuuksina järjestimme vierailun Stemmaan, teatterilauantain ja joululounaan.    
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Klubin hallinto ja komiteat 
 
Hallitus 2017-2018 
 
Presidentti      Aki Keisu 
Varapresidentti    Harri Salo 
Tuleva presidentti   Seppo Pyykkö 
1. sihteeri     Ari Lehtikangas 
Rahastonhoitaja    Kalle Pyrhönen 
Julkisuuskuvakomitean pj  Jorma Tapio 
Klubimestari     Tuomo Rounioja  
Palveluprojektit -komitean pj Seppo Pirinen 
Rotarysäätiöasiamies   Erkki Vornanen 
 
Toimihenkilöt (johtoryhmä) 
2. sihteeri     Antti Kontio 
3. sihteeri / IT-vastaava  Jorma Tapio 
1. klubimestari    Tuomo Rounioja 
2. klubimestari    Riku Korkeamäki 
1. nuorisovaihtoasiamies  Rauno Logrén  
2. nuorisovaihtoasiamies  Sakari Nikkilä 
Yhteiskunta     Matti Pikkarainen  
Amm.palvelu ja jäsenyys   Arvo Kareinen 
Ohjelma     Juhani Kaakinen 
Rotarytietous    Seppo Pirinen 
Kansainvälisyys     Matti Bäckström 
Läsnäolo     Esa Konola 
 
 
Piirin 1400 ja Suomen Rotary ry:n tehtävissä toimineet klubimme jäsenet 
 
Piirin 1400 kuvernöörinä (DGE:nä) on toiminut Heikki Salumäki. 
 
Matti Antikainen jatkoi edelleen piirin nuorisovaihtokomitean puheenjohtajana (DYECC). 
Matti toimi edelleen myös Nuorisovaihdon monipiiriorganisaation jäsenenä (MDYEO) 
 
Rauno Logrén on toiminut piirin nuorisovaihtoasiamiehenä 
 
Ilkka Kronqvist on toiminut piirin TRF (The Rotarian Foundation) -tarkastuskomitean puheen-
johtajana 
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Kokoukset 

 
Klubi kokoontui perinteiseen tapaan perjantaisin klo 11.30 – 13.00. Kokouspaikkana toimi ho-
telli Radisson Blun ravintola Sassin Rotaryloossi. Kauden lopuksi Sassi päätyi remontin alle ja 
tuleva kausi sovittiin alkavan kauppakeskus Valkean ravintola Rossossa, aivan kaupungin kes-
kustassa.  
 
Klubi kokoontui 46 kertaa. Yksi kokous korvattiin piirikonferessilla. Myös eduskuntavierailun 
aikana järjestettiin viikkokokous klubilla. Joululounas nautittiin perinteiseen tapaan Vanhan 
Pappilan tiloissa. 

 
Kuvernööri Heikki Salumäki vieraili klubissa monta kertaa ja AG (apulaisgovernor) Venanzia 
Rizzi kerran. 
 
Sääntömääräinen syyskokokous pidettiin 19.10.2018. Uusi hallitus valittiin yksimielisesti. 
 
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 31.5.2019 ravintola Sassissa. 
 
Klubin hallitus kokoontui muutaman kerran. 
 
Jäsenistö  
 
Jäsenistössämme tapahtui muutoksia vuoden aikana. Jäsenmäärä oli rotayvuoden alkaessa 
65, ja kauden päättyessä jäseniä oli 67.  Risto Korpi erosi klubista paikkakunnalta muuton 
vuoksi ja Ukko Kervinen kutsuttiin kunniajäseneksi ansioistaan. Näistä huolimattajäsenhan-
kinnalla päästiin kasvun polulle. 
 
Klubimme aktiivijäseniä oli 63 ja kunniajäseniä 4, kun kauden alussa aktiivijäseniä oli 62 ja 
kunniajäseniä 3. 
 
Klubissamme on 63 PHF arvoa 34.llä jäsenellä, eli keskimäärin 1 PHF arvo jäsentä kohden. 
 
Vaikka vuosi elettiin ja kaikki vanhettiin, klubimme keski-ikä aktiivijäsenillä nuoreni pari 
vuotta ollen nyt 62,3 vuotta. 
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Talous 
 
Talous on klubissamme hyvällä mallilla, kun se on vahvistunut isolla jäsenmaksulla ja tiukalla 
kulukurilla. Erillisiä rahankeräyksiä viikkokokouksissa ei tällä kaudella suoritettu. Tilikauden 
tulos osoittaa 11 540,73 € ylijäämää. Pankkitilillä oli +23 329,81 € tilikauden päättyessä. 
 
Tilikauden aikana saatiin piiriltä lahjoituksena 7 500 € piirikonferenssin tueksi kerätyn rahan 
ylijäämää. Kuvernööri Heikki Salumäki osoitti rahan klubille ja se on tarkoitettu käytettäväksi 
projekteihin kuten Rotaryvaihtoon tms. Raha on merkittävä summa ja tulevien toimijoiden 
on pidettävä huoli, ettei raha sekaannu klubin käyttövaroihin. 
 
Toiminnantarkastajana on toiminut Hannu Lähdesmäki ja varalla Sakari Aine. 
 
Julkaisut 
 
Tehtiin juttu Rotary-Norden lehteen. Matti Bäckström haastatteli ja kuvasi Aarno Strömmeriä, 
Aki Keisu Antti Korkeakiveä ja Jorma Tapion johdolla työryhmänä juttu kirjoitettiin. Helmi-
kuun lehdessä olikin aukeaman kokoinen juttu Aarnosta ja Antista ja siitä miten he kokevat 
Rotaryn. 
 
Rotarysäätiö 
 
Tuiran klubi lahjoitti Rotarysäätiölle 2 128,85 rotarytaalaa, mikä oli kuudenneksi suurin lahjoi-
tus piirissämme, jossa on 35 klubia. 
 
 

LIITE: Tuiran Rotaryklubin ohjelmalistaus 2018-2019 
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LIITE: Tuiran Rotaryklubin ohjelmalistaus 2018-2019 
 

14.6.2019 Keskustelua tulevasta ohjelmakaudesta Mitä haluamme? Tapaamisia, ohjelmaa, esitelmiä, vie-
railuja... 

7.6.2019 Aki Keisu, Suomen Yrityskaupat Oy Yrityskauppa turvallisin tie menestykseen 
31.5.2019 Seppo Pyykkö Klubin sääntömääräinen kevätkokous 
24.5.2019 Jouni Sipiläinen 

Fennovoiman rakentamisjohtaja 
Vierailu Fennovoiman työmaalla Pyhäjoella. 

17.5.2019 Mikko Joensuu, Tracegrow Oy Alkaliparistoista luomulannoitetta 
10.5.2019 Sanna Salmela,  

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen  
asiantuntija PPSHP 

”Vanhenevan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edis-
täminen   
Pohjois-Pohjanmaalla - yhdessä ja ihmislähtöisesti” 

3.5.2019 Kehitysjohtaja Anu Vuorinen 
Oulunkaaren kuntayhtymä 

SOTE-uudistus kaatui. 
Miltä maisema näyttää Oulukaaren kuntayhtymässä? 

26.4.2019 Ei viikkokokousta -  
sen korvaa piirikonferenssi 

Piirikonferenssi Oulu, Radisson Blu-hotelli  
la-su 27.-28.4.2019 

19.4.2019 Ei kokousta Ei kokousta 
12.4.2019 Maarit Talvitie, ilmastoasiantuntija Oulu Oulun kaupunki hiilineutraali vuonna 2040 
5.4.2019 Jaakko Rämö 

ELY-keskus 
Kodin / arjen kemiaa.  
Ympäristömme koostuu kemiallisista aineista.  
Aineet voivat olla luonnosta saatuja tai ihmisen valmis-
tamia, synteettisiä. Ilman niitä ei olisi elämää. Kemi-
kaaleja koskevat useat säädökset, joiden tarkoituk-
sena on taata kemikaalien ja niitä sisältävien tuottei-
den turvallinen käyttö. Tavoitteena on, että markki-
noilla olisi vain tuotteita, joiden käyttöohjeita noudatta-
malla ei aiheudu vaaraa ihmiselle tai ympäristölle.  

29.3.2019	 Pia ja Risto Huovinen Avéc-tilaisuus Stemmassa klo 19 alkaen (Stemma 50 
v.) 

22.3.2019 Heikki Salumäki Rakentamista USA:ssa 1992-94. Omakohtaisia koke-
muksia työskentelystä amerikkalaisessa rakennusliik-
keessä. Hankkeina mm. postinlajittelukeskus Indi-
anapoliksen lentokentälle - hanke sisälsi myös parkki-
alueet 24:lle Jumbojetille ja 63 rekalle. 

15.3.2019 Eduskuntavaaliehdokkaita vaalipiiristä Vaalitentti 
8.3.2019 Kari Junkkala, Oulun eteläinen  Alvar Aallon tuotanto 
1.3.2019 Matti Räisänen, Kempeleen Jätekuljetus Lakeuden EKO 

22.2.2019 Sara Alanärä, Oulun Vesi Jätevesilietteiden käsittely nyt ja tulevaisuudessa, 
case Oulu 

15.2.2019 Piispa Jukka Keskitalo Ajatuksia kirkosta ja ajastamme 
8.2.2019 Sakari Nikkilä Klubin vaihto-oppilastoiminta / uuden vaihto-oppilaan 

esittäytyminen 
1.2.2019 Susanna Juntunen, ELY Hituran kaivoksen sulkeminen. Mikro Talvivaara? 

25.1.2019 Erkki Vornanen  Oulussa viikkokokouksessa keskustelua rotariudesta.  
Samaan aikaan osa veljistä vierailee Eduskunnassa ja 
tutustuu myös  
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Helsingin uuteen keskustakirjasto Oodiin  
- vierailun järjestäjänä veljemme Joonas Tuomikoski. 

18.1.2019 Kari Ukkola, toimialapäällikkö PSHP Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 on uudistamisoh-
jelma, jonka tavoitteena on uudistaa Pohjois-Pohjan-
maan sairaanhoitopiirin sairaaloiden toimintaa, paran-
taa sairaalan toiminnan tuottavuutta ja hoidon vaikutta-
vuutta sekä uudistaa kiinteistöt vastaamaan nykyajan  
vaatimuksia ja tulevaisuuden haasteita. 
http://www.oys2030.fi/ 

11.1.2019 Aki Keisu  Puolivuotiskatsaus kuluvasta rotaryvuodesta ja  
keskustelu päivän polttavista uutisaiheista Trumpin 
Wall ja Brexit 

4.1.2019 Ei kokousta Ei kokousta 
28.12.2018 Ei kokousta Ei kokousta 
21.12.2018 Yrjö Kelhä ITO - miksi, mitä käytännössä ja kuinka päästään? 
14.12.2018 Vanha Pappila, Avec-tilaisuus Joululounas 
7.12.2018 Ei kokousta Ei kokousta 

30.11.2018 Aki Keisu Onko diesel-autoilija ympäristörikollinen? 
Kielletäänkö d-auton käyttö kokonaan ensi vuosikym-
menellä? Käytän jatkossa sähköautoa, kun matkustan 
Kalajoelle ja Länsi-Lappiin, koska sähköauto on ympä-
ristöystävällinen. Hiilijalanjälki on myös pieni. Onko 
tämä totta? 

23.11.2018 Erkki Vornanen Mitä kaikkea Rotary on viikkokokouksen lisäksi? 
16.11.2018 Miia Marjanen  

Kempeleen elinkeinojohtaja 
Itsenäinen Kempele,  
mikä menestyksen takana 

9.11.2018 Kari Junkkala,  
Oulun eteläinen rotaryklubi 

KGB-museo Tallinnassa 

2.11.2018 Pentti  Aula Saudi-Arabia rakentajan silmin 
26.10.2018 Timo Lehtiniemi (ELY) Ajankohtaista maataloudesta 
19.10.2018 Harri Salo / Seppo Pyykkö Klubin sääntömääräinen syyskokous 
12.10.2018 Ville Airovuo, Oulun Energia, projektip. Laanilan biovoimalaitos (rakenteilla , korvaa Toppila 

I:n) 
5.10.2018 Antti Korkeakivi Luokite-esitelmä - aiheena perintöasiat 
28.9.2018 Aarre Juopperi Merellinen (Offshore) öljyn ja kaasun tuotanto 
21.9.2018 Jari Kärkkäinen 

Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan johtaja 
’Stora Enso / uusiutuvat raaka-aineet’ 

14.9.2018 Petri Keränen  
ELY Pohjois-Pohjamaan johtaja 

Yhteiskokous Oulun Eteläisen klubin kanssa.  
"Ajankohtaista maakuntauudistuksesta" 

7.9.2018 Helmi Riihimäki Kiertokaari Oy (ent. Oulun jätehuolto)  
jätehuoltotehtävien hoitajana Oulun seudulla 

31.8.2018 Satu Pietola Oulu - kiertotalouden kärkeen - case Välimaa 
24.8.2018 Heikki Salumäki Piiri 1400 - kuvernöörin vierailu 
17.8.2018 Sinikka Salo 

Sote-uudistuksen muutosjohtaja 
"Sote tulee.  Oletko valmis?"  
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10.8.2018 Esko Ahokas Seniorikansalaisen elämää Portugalissa 
3.8.2018 Kaupunginvaltuutettu Lyly Rajala Pyöräilyn suosiminen Oulun keskustassa, uhka vai 

mahdollisuus.  
Kesätauko - tapaamisia torillla  

29.6.2018 Harri Salo / Aki Keisu Presidentinkäätyjen vaihto Sassin Meriterassilla 
 


