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Klubimme sai kolmantena toimintavuotenaan 
oman viirinsä. Taiteilija Juhani Hakalahden suun-
nitelmassa nousevat esiin tuiralaiseen maisemaan 
olennaisena kuuluvat kaarisilta ja Oulujoen 
alakanava. Vuonna 1981 Seppo Sulkavan presi-
denttikaudella viiriin lisättiin teksti District 140 
Finland. Samalla sen alaosa sai uuden kielekkeisen 
muodon. 

Rotarypiirijako on sittemmin muuttunut, joten 
nyt merkintä on District 1400.
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Suuri juhlavuosi 2017 antoi erinomaisen hyvän syyn myös klubimme 
juhlajulkaisulle. Oli siis aika koota ajatuksemme ja tekemisemme siltä 
osin kuin niitä muistamme. Muistelemista riittää, sillä olemmehan 
ehtineet 50 vuoden aikana istua viikkokokouksissamme yli 2200 kertaa. 
Olemme vierailleet sadoissa klubeissa ja erilaisissa tapahtumissa lähellä 
ja kaukana maailmalla sekä osallistuneet lukemattomiin hyväntekeväi-
syysprojekteihin ja erilaisiin tempauksiin.

Lähtökohta kirjan synnyttämiselle oli haastava, sillä ”arkistomme” 
koostui kasasta mappeja, irtopapereita, hajanaisia muistioita ja valtai-
sesta määrästä lahjaviirejä. Hyvänä tietolähteenä olivat toki aiemmat 
historiikkijulkaisumme ”Tuiran rotaryklubi 1966-1986”, Rotariveljeyttä 
35 vuotta 1966-2001” sekä Rotariveljeyttä 40 vuotta 1966-2006”. Koska 
aiemmat opuksemme esittelevät ansiokkaasti klubimme toimintaa sen 
ensimmäisten 40 vuoden ajalta, päätimme nyt painottaa viimeisen vuo-
sikymmenen tapahtumia modernilla otteella, aiempaa juhlavammin, 
sidottuna ja muutenkin arvokkaampana. 

Aluksi keskustelimme aiheesta löyhästi yleisellä tasolla, kunnes joulu-
kuussa 2016 totesimme, että nyt on viimeinkin syytä kääriä hihat ja al-
kaa toden teolla etsimään ja koostamaan sisältöä, mikäli opus halutaan 
jakaa 50-vuotisjuhlamme yhteydessä Teatteri RIOssa 20.5.2017.  

Tuumasta toimeen. Yhden jos toisenkin veljemme muistista ammen-
nettiin valtavasti muistoja ja virikkeitä. Valokuviakin alkoi löytyä 
paljon. Alkuvuodesta laadimme sisällöstä aiheluettelon ja sen perus-
teella jaoimme aiheet työstettäviksi veljillemme. Maaliskuussa alkoivat 
editointimyllyt jauhamaan hajanaista ja monentyylistä sisältöä yhden-

Lukijalle

mukaiseen linjaan. Toimitusneuvostoon kuuluivat Ralf Mattson, Aarne 
Tarumaa ja Jorma Tapio. Aineiston koostajana toimi Jorma Tapio, joka 
ohjeisti graafikko Kari Rajaniemen suunnittelemaan kirjan taiton moder-
niin ja helppolukuiseen asuun.

Tällainen kirjastamme sitten tuli.

Toivotamme klubimme jäsenille ja tietysti kaikille muillekin kirjan 
avanneille antoisia lukuhetkiä.

Ralf Mattson
Presidentti 2016-2017
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The outset of this publication excercise was challenging. The Club 
archives for the latest few years consisted of a heap of binders, loose 
sheets of paper, isolate memoranda and a bunch of gift banners of other 
Rotary Clubs. Nevertheless, our three earlier anniversary publications 
gave us a very good foundation for the work: ”Rotary Club of Tuira 
1966-1986”, ”Rotary Brotherhood for 35 Years 1966-2001” and ”Rotary 
Brotherhood for 40 years 1966-2006”.

The Rotary Wheel is Turning on -  
RC Tuira is Celebrating its 50th Anniversary 

We decided to realize this new book by taking a modern grip of it, in 
a more festive way, in hard covers and giving it a more dignified char-
acter than before. We started with a loose discussion on a very general 
level. Finally, in December 2016 we saw that now the time has come to 
wrap up the sleeves and start searching for and compiling the contents 
– if we wanted the book to be given out at the 50th anniversary celebra-
tion on May 20th in 2017.

As we took action, memories of many brothers proved to be an im-
mensely rich reservoir of anecdotes and other stimuli we could draw 
from. We also gathered quite a lot of photographs. Early this year we 
compiled a list of topics. Based on the list we gave the topics out to oth-
er brothers to be refined by them. In March the Editorial Mills started 
grinding to give the scattered types of material with a variety of writing 
styles a more uniform shape. 

The members of the Editorial Board were Ralf Mattson, Aarne Tarumaa 
and Jorma Tapio. The contents of the book was compiled by Jorma Tapio 
advised by the graphic artist Kari Rajaniemi, who planned the layout 
and gave it a modern and conveniently legible form.

Now, the outcome is in your hand. 

We wish you many pleasant moments with it.

Ralf Mattson
President 2016-2017
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Hyvä Lukija,

Sinulla on nyt kädessäsi Tuiran Rotaryklubin 
50-vuotisjuhlakirja. 

Yleensä kirjan kirjoittajat kertovat kirjan syn-
tyneen tuskasta ja ahdistuksesta, mutta tämä 
kirja on syntynyt iloisten veljesten tapahtu-
mista, muisteluista ja vauhdikkaasta 50-vuoti-
sesta taipaleesta. Aiempien vuosikymmenten 
julkaisuista olemme koonneet joitakin tii-
vistelmiä myös tähän kirjaan, mutta sisällön 
pääpaino on viime vuosissa. 

On hienoa julkaista kirja Suomen juhliessa 
100-vuotista itsenäisyyttään ja ymmärtää, että 

olemme olleet mukana Isänmaan kehitykses-
sä jo 50 vuoden ajan.

Kun juhlavuoden presidenttinä katselen 
jälkikäteen klubimme toimintaa, voin todeta, 
että vuodet ovat kohdelleet meitä hyvin. Jä-
senmäärämme on pysynyt aikalailla vakiona, 
kun vielä tiedostamme oman piirimme sekä 
koko Euroopan alueen jäsenmäärien hienok-
seltaan laskeneen. Syynä siihen lienee, että 
tämän päivän ihmisten vapaa-ajasta kilvoit-
televat monet muutkin järjestöt, harrasteet, 
erilaiset aktiviteetit ja valtava viihdetarjonta.

Klubimme yhtenä vahvuutena voisi pitää 
omien veljiemme monipuoliset esitelmät sekä 
korkeatasoiset vierailevien asiantuntijoiden 
aiheet viikkokokouksissa. Lisäksi myös hyvä 
ilmapiiri ja vahva tahto toteuttaa yhdessä 
päätetyt asiat. Tuskin mikään aihe on jäänyt 
käsittelemättä toimintavuosiemme
aikana.

Rotareiden yhtenä tärkeänä toimintamuotona 
on auttaa vähäosaisia, niin lähellä kuin kau-
kana. Tässä klubimme onkin toiminut aktii-
visesti. Mainittakoon mm. kansainvälisten 
poliorokotusten edistäminen, koulupulpetit 
Intiaan ja vesipumput Afrikkaan. Myös nuo-
risovaihto on meille tärkeä toimintamuoto.

Entä oma lähiseutumme? Viime vuosien 
aikana olemme olleet mukana mm. Tuiran 
Tervaporvarin puiston ulkoliikuntavälineiden 

hankinnassa  sekä Tuirankartanon Kielokodin 
parvekkeen muuttamisessa vihertilaksi van-
huksille. Olemme myös  tehneet lahjoituksia 
piirimme juhlagaalatilaisuuteen ja lasten- ja 
nuorten liikuntaharrastuksiin.

Miten selviämme seuraavat 50 vuotta?
Me selviämme hyvin, kunhan muistamme 
toimia jatkossakin tämän vuoden positiivi-
suusteemamme mukaisella tavalla. Silloin 
osaamme katsoa avarakatseisesti ympärillem-
me, hakea uusia virikkeitä ja elää hetkessä. 
Tulemme ottamaan mukaan uusia veljiä ja 
annamme heille vastuuta. Uskon näin käy-
vän, kun mietin sitä intoa, mitä veljillä on 
ollut tehdessään tätä 50-vuotisjuhlakirjaa ja 
suunnitellessaan juhlaamme.

Presidenttikauden pituus on vuosi, jolloin 
jokainen presidentti tuo mukanaan omat 
mausteensa toiminnalle. Niinpä tulevat 50 
vuotta tulevat olemaan jälleen erilaisia. 

Lopuksi haluan kiittää kaikkia veljiä, jotka 
ovat olleet mukana Tuiran Rotaryklubin toi-
minnassa näiden vuosien aikana. Ilman Teitä 
ja aktiivista asennettanne klubiamme ei olisi.

KIITOS

Ralf Mattson

Ralf Mattson
Presidentti 2016-2017
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Rotaryklubi Tuiran jäsenet

Minulla on kunnia onnitella Tuiran rotaryklu-
bia sen täyttäessä 50 vuotta.

Klubinne perustamisesta lähtien te olette 
päättäväisesti edustaneet Rotarya omassa 
yhteisössänne tekemällä hyvää työtä osoitta-
malla käytännössä, miten palvelumieli käy 
Itsekkyyden edelle.

Rotary Internationalin  
presidentin tervehdys

Sekä te että minä tunnistamme sen Rota-
ryssa saavutettavan erityisen tunteen, joka 
syntyy, kun tiedämme, että jonkun elämä 
paranee meidän vaikutuksestamme. Yhdessä 
me olemme palvelleet maailmaa erityisellä 
tavalla. Tänään maailma luottaa meihin, jotta 
tekisimme vielä enemmän. Nyt on aika hyö-
dyntää menestyksemme saavuttaessamme 
nollatason polion poistamisessa lähettämällä 
Rotary liikkeelle yhä suuremmaksi voimaksi 
hyvyyden käyttöön.

Jokainen yli 34.000 klubistamme on omalla 
tavallaan ainutlaatuinen. Klubin menestymi-
nen johtuu monista asioista, kuten vahvasta, 
aktiivista jäsenpohjasta ja päättäväisyydestä 
auttaa toisia. Merkkipaalunne saavuttamisel-
la olette osoittaneet antaumuksenne järjes-
töämme kohtaan. Toivon, että näette tässä 

myös mahdollisuuden tarkastella kaikkia 
saavutuksianne sekä asettaa tavoitteita, jotka 
johtavat yhä suurempiin saavutuksiin.

Onneksi olkoon, vielä kerran, klubinne 50 
vuoden johdosta. Tiedän, että tulette edelleen 
olemaan osa Rotarya, joka palvelee ihmiskun-
taa monina tulevina vuosina.

Kunnioittavasti

John F. Germ
Presidentti
Rotary International
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Tuiran Rotaryklubi perustettiin Oulun kol-
mantena klubina ja sen kummina toimi 
Merikosken klubi. Oulu eli tuolloin voimak-
kaita kasvun vuosia, ja kaupungissa oli n. 
80.000 asukasta. Kasvun myötä syntyi tarve 
perustaa uusi rotaryklubi, joka mahdollistaisi 
eri alojen, tuolloin miesten, verkostoitumisen. 
Itsekin muistan tuolta ajalta Oulun Kirkko-
kadulta ensimmäisen kävelykatukokeilun. 
Se jäi aika lyhyeksi – katutilaa ei rakennettu 
mitenkään, pystytettiin vain liikenne-esteet. 
Samana vuonna vihittiin Pohjantien viralli-
sesti käyttöön. Molemmat ilmiöt ovat Tuiran 
klubin ohella nousseet merkittäviksi kaupun-
kimme kehityksen kannalta.

Näiden vuosien jälkeen Oulu on kasvanut ja 
kehittynyt voimakkaasti. Kaupungissa on yli 
200.000 asukasta ja koko kaupunkiseudulla 
noin 250.000 asukasta. Nykyisin seudulla 
on Rotary-klubeja Muhos mukaan lukien 12 
ja niissä on jäseninä yli 400 miestä ja naista. 
Vaikka Suomessa ja omassa piirissämmekin 
klubien jäsenmäärä on hienokseltaan laske-
nut tällä vuosikymmenellä, on Tuiran klubin 
jäsenmäärä 70 ollut varsin vakaa – onnittelut 
tästä klubille!

Tuiran klubi on toiminut alusta lähtien ak-
tiivisesti erilaisissa nuorisoon kohdistuvissa 
hankkeissa. 

Piirikuvernöörin  
tervehdys

Rotary Norden kirjoitti klubin perustamis-
vuonna numerossa 6 seuraavaa: ”Kuten aina 
ennenkin on kevään tulo tänäkin vuonna 
inspiroinut rotarit aktiiviseen toimintaan 
nuorison hyväksi. Oulussa on jo muodos-
tunut traditioksi, että sen klubit järjestävät 
yhteisvoimin abiturientti-illan Oulu Oy:n 
viihtyisässä Honkapirtissä. Tänä vuonna oli 
nuorin klubi, nim. Tuiran RK, mukana työs-
sä. Tilaisuuteen oli kutsuttu 400 abiturienttia 
ja kutsua noudatti yli 250. Björn Kontiopää 
toimi loistavana speakerina ja Toivo Nykänen 
selosti Rotaryn toimintaa ja erikoisesti sen 
stipendejä ja nuorisovaihtoa. Irmeli Sallamon 
chanson-esitykset ja balettikoulun tanssit 
kuuluivat suosittuun, kevyempään ohjel-
maan. Tarjoilusta huolehtivat rotari-rouvat ja 
eri liikkeiden lahjoittamat ”nautintoaineet” 
tekivät hyvin kauppansa.”

Rotarypiirin 1400 puolesta haluan lausua Tui-
ran Rotaryklubille parhaat onnittelut merk-
kipäivän johdosta ja toivotan klubille sekä 
klubilaisille menestyksekästä jatkoa!

Jorma Kinnunen
Piirikuvernööri
Rotarypiiri 1400
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Rotarit parantavat maailmaa, pala kerrallaan

Rotaryjärjestö syntyi Chicagossa vuonna 
1905, kun Paul Harris kutsui kokoon kouralli-
sen miehiä, jotka päättivät ottaa tehtäväkseen 
kotikaupunkinsa liikemoraalin parantamisen. 
Toiminta-ajatus laajeni pian ympäröivän yh-
teiskunnan kehittämiseksi, ja pian visioitiin jo 
maailmanlaajuisista tavoitteista. 

Eurooppaan Rotary rantautui 1911, kun Lon-
tooseen perustettiin ensimmäinen euroop-
palainen rotaryklubi. Suomen ensimmäinen 
rotaryklubi perustettiin Helsinkiin 1.12.1926 
ja Viroon vuonna 1930. Viron rotaryklubit 
ovat vuodesta 2000 lähtien kuuluneet Suo-
men organisaatioon. 

Tänään Rotary on eettisellä pohjalla toimiva 
kansainvälinen palvelujärjestö ja se lukeutuu 

maailman suurimpien ja merkittävimpien 
palvelujärjestöjen joukkoon. Sillä on yli 1,2 
miljoonaa jäsentä ja yli 35000 klubia. Rotary 
on rakentanut jo yli 100 vuoden ajan siltoja eri 
kulttuurien välille. Sodat, konfliktit, luonnon-
katastrofit, kuivuus, juomakelpoisen veden ja 
sanitaation puute, rauhanprojektit, sairauk-
sien ehkäisy, luku- ja kirjoitustaidon kehittä-
minen, äiti ja lapsi -teemat ja näihin liittyvät 
hankkeet ja humaani toiminta ovat edelleen 
keskeisiä asioita.

Rotaryn käytännön toimintaa ohjaavat sen 
eettiset periaatteet. Niistä keskeisin on neljän 
kysymyksen koe, jonka avulla rotarit pyrkivät 
edistämään hyviä toimintatapoja keskinäises-
sä kanssakäymisissään ja arvioimaan toimin-
taansa erilaisissa palveluhankkeissa.

Rotaryn neljän kysymyksen koe -  
The Four Way Test

Tutki ajatuksesi, sanasi ja tekosi  
kysymällä itseltäsi:

1.  Onko tämä totta? - is it the truth?
2.  Onko tämä oikeudenmukaista  
  kaikkia asianosaisia kohtaan? - is it  
  fair to all concerned?
3.  Luoko tämä hyvää tahtoa ja  
  parantaako tämä ystävyyssuhteita? -  
  Will it build goodwill and better   
  friendships?
4.  Onko tämä kaikkien osapuolten   
  edun mukaista? Will it be beneficial  
  to all  concerned?

© Rotary International/Alyce Henson

Rotarius on palvelemista, pyyteettömästi.
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Rotariklubin jäsenyys

Jokainen rotari kuuluu johonkin rotariklubiin 
ja nämä puolestaan kansainväliseen katto-
järjestöön, Rotary Internationaliin (R.I.). Se 
ryhmittelee klubit piireiksi, joita on 530. Suo-
messa toimii 6 rotaripiiriä, joista kahden alue 
ulottuu myös maamme rajojen ulkopuolelle. 
Klubit määräävät itse omasta toiminnastaan 
linjassa Rotary International arvojen ja toi-
mintamallien kanssa.  

Klubimme perustaminen
Tuiran rotaryklubi perustettiin kolmanneksi 
klubiksi Ouluun. Perustava kokous pidettiin 
16.12.1966 ja Charter-kirjaan merkittiin perus-
tamispäiväksi 6.2.1967. 

Kummiklubinamme toimi Merikosken Rota-
ryklubi ja varsinaisena kummina ja kätilönä 
toimi Merijalin makeistehtaan johtaja, konsuli 
ja past governor Rolf Klärich, apunaan tulevan 
klubin jäsenet Bernhard Enckell, Bengt Donner, 
Terho Kaijansaari ja Yrjö Liimatainen. Perusta-
jajäseniä oli kaikkiaan 27. Myöhemmin Rolf 
Klärich eli ”Rolle” toimi kaudella 1980-1981 
Rotary Internationalin presidenttinä.

Nykyisistä jäsenistämme pisimpään klubis-
samme ovat toimineet Veli Karvinen ja Ukko 
Kervinen vuodesta 1969. Reijo Lehtonen sekä 
Juhani Salokannel hyväksyttiin klubin jäseniksi 
seuraavana vuonna. 

Rollen epävirallinen muistomerkki Tuiran siltojen pohjois-
päässä muistuttaa meitä kunniakkaasta historiastamme  
sekä Tervaleijonasta.

Kokouspaikat vaihtuivat  
tiuhaan tahtiin 
Uuden klubin kokouspaikaksi valittiin Ravin-
tola Merikoski Tuirassa, mikä oli luontevaa, 
koska toiminta-alueenamme oli kaupungin 
pohjoispuoli mukaan lukien Haukipudas ja 
Muhos. Keinotekoisesta aluejaosta luovuttiin 
kuitenkin pian. 

Ravintola Merikoskesta muutimme Arinaan 
ja sieltä Vaakunan yläsaliin, josta meidät 
siirrettiin alakerran yökerhoon. Vaakunasta 
muutimme Oskarin kellariin, sittemmin Suo-
malaiselle klubille, jonka jälkeen oli vuorossa 
Kruununmakasiini. Vuonna 2000 siirryimme 
nykyiseen kokoontumispaikkaan Rauhalaan, 
jossa olemmekin viihtyneet hyvin.



14

Rotary-klubit on mielletty perinteisesti her-
raklubeiksi, joihin naisilla ei ole ollut asiaa. 
Nykyisin tilanne on toinen, sillä Rotary Inter-
nationaalin säännöt ovat jo pitkään sallineet 
naisjäsenyyden. Klubimme arvostaa suuresti 
naisia ja tasa-arvoa, joten olemme iloisia siitä, 
että muissa klubeissa toimii aikaansaavia 
naisia, jotka ovat usein meitä miehiä tunnolli-
sempia, yhteistyökykyisiä ja aikaansaavia. 

Klubimme on jämähtänyt lujaan miehiseen 
yhteishenkeen, jota voinee luonnehtia ”Tui-
ran hengen hyväksi kaveruudeksi”.  Pyrimme 
välttämään virallisuutta ja kaikkea turhaa 
pönötystä ja viljelemään sen sijasta huumoria. 
Se vaikuttaa myönteisesti muun muassa eri 
teemoja ja aiheita sisältävien viikkokokousten 
osanottajamäärään sekä osallistumiseen klu-
bin yhteisiin hankkeisiin ja tapahtumiin. 

Tämä klubimme tahtotila sinetöitiin RI:n 
100-vuotiskongressissa Chigacossa 2005. Sitä 
ennen RI pyysi klubeilta kertomusta tähänas-
tisen toiminnan peruslinjajauksista ja visioista 
sadaksi seuraavaksi vuodeksi. RI:n tarkoi-
tuksena oli tallentaa klubien tahtotilat aika-
kapseliin (Time Capsule). Mekin laadimme 
klubikokouksessamme kirjelmän, jossa halu-

simme yksimielisesti toimia hyväksi koettuun 
malliin miesklubina myös seuraavat sata 
vuotta. Klubimme edustajana Erkki Vornanen 
sujautti Chigacossa tavoitteemme teräksiseen 
säiliöön talletettavaksi betoniin ja avattavaksi 
jälkipolvien ihmeteltäväksi vuonna 2105. 

Tuiran rotaryklubi on perinteitä kunnioittava, 
silti moderni klubi, jonka jäsenistö on moni-
puolinen läpileikkaus eri ammattikunnista. 
Toiminnan tavoitteena on varmistaa elävä 
yhteys elinkeino- ja kulttuurielämään ja tar-
jota työpaineita keventävä vaihtoehto itseään 
kehittävälle ihmiselle. 

Täydennämme Rotareiden kansainvälis-
tä vuositeemaa klubimme omalla vuoden 
teemalla. Niitä ovat olleet mm ”Hyvinvointi  
ja terveys”, ”Huumeongelma”, ”Nuorten 
syrjäytymisen ehkäisy” ja vuonna 2016  ”Po-
sitiivisuus”.

Klubimme toiminnan suunnittelu ja toteu-
tus on jaettu mm. toveruus-, klubipalvelu-, 
kansainvälisyys- ja säätiökomitean vastuul-
le.  Kukin komitea vastaa myös oman tee-
makuukautensa esitelmistä, mikä helpottaa 
korkeatasoisen vuosiohjelman laadinnassa ja 

ylläpidossa.
Yleishyödyllisiin yhteisöihin kohdistuneen 
yleisen paineen takia klubimme oli rekisteröi-
dyttävä ja muutettava nimemme viralliseen 
muotoon Tuiran Rotaryklubi ry. Reijo Lehtosen 
johdolla valmisteltiin säännöt, minkä jälkeen 
klubi merkittiin yhdistysrekisteriin 28.6.2008.

Klubimme syntyi herraklubiksi ja sellaiseksi se on jäänytkin
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Viikkokokoukset teemalla ”serious fun”

Ohjelmakomitea vastaa siitä, ettei yksikään 
viikkokokous jää ilman esitelmää. Siltä va-
ralta, että esitelmöitsijä sairastuu tai joutuu 
perumaan tulonsa, saadaan nopealla varoajal-
la ”varaesitelmä” omilta veljiltä. Esitelmän 
valmistelu ja pitäminen on veljillemme aina 
virkistävä haaste. Esitysten myötä opimme 
tuntemaan toistemme elämäntilanteita ja 
saamme arvokasta oppia eri toimialojen am-
matillisista kokemuksista.

Viikkokokousten ajankohtaiset esitykset 
liittyvät jollain tavalla vuositeemaan tai 

esitelmöitsijän oman ekspertiisin mukaisiin 
aiheisiin. Mukaan mahtuu aina myös tietois-
kuja, huumoripuheenvuoroja ja tietovisoja, 
joiden avulla keräämme taskuista löytyvät 
pikkurahat Polio + -keräykseen. Kunniajäse-
nemme Boris Segerståhlin "pokerinaamaisella 
ja sarkastisella huumorilla" esitetyt jutut hul-
lusta maailmanmenosta teemalla" Uskoma-
tonta mutta totta" ovat olleet riemastuttavia. 
Myös Esa Konola, ”tarinankerronnan armoton 
taituri”, kertoo silloin tällöin sattumuksistaan 
kokouksen iloksi.

Klubimme mottona ja asenneohjeena  on Positiivisuus.  
Siksi huoneentaulussamme on 3 ohjetta: 
1. Pidä hauskaa, 2: Pidä hauskaa ja 3. Pidä hauskaa.

Perheet mukana toiminnassa
Emme halua eristäytyä viikkokokouksissa is-
tuvaksi suljetuksi sisäpiiriksi, joten myös klu-
bin jäsenten perheet voivat osallistua toimin-
toihimme. Vuosiohjelmaan sisällytetään myös 
perheenjäseniä houkuttelevia tilaisuuksia, 
joita ovat vierailut kiinnostaviin taidenäyt-
telyihin, taiteilijoiden ateljeihin, teatteriin, 
konsertteihin ja urheilutilaisuuksiin. 
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Merkkipäivä – klubimme täytti 50 vuotta 6.2.2017 Presidentinkäätyjen vaihto
Juhlistimme virallista perustamispäivää perjantain viikkokokouksessamme 10.2. shampanjalla. 
Näin saimme kuplivaa esimakua varsinaisesta juhlasta, jota vietämme 20.5. Teatteri RIOSSA.

Tulevan kauden 2012-2013 Presidentti Olavi Kova sai veto-
vastuun edellisen vuoden Presidentti Juhani Kaakiselta.

Rotaryvuosi vaihtuu kaikkialla maailmassa 
kesä-heinäkuun vaihteessa, jolloin käätyjen 
vaihto presidentiltä toiselle on siitä selvin 
merkki. Silloin on aika uusien toimijoiden 
ottaa toimintavuosi vastuulleen.

Toimiessani Jumpru Oy:n toimitusjohtajana 
ja osakkaana, esitin, että voitaisiinko kääty-
jenvaihtoa juhlistaa Jumprun patiolla, koska 
kesä on silloin yleensä parhaimmillaan. Niin-
pä uusi presidentti sai käädyt kantaakseen 
Patiolla ensimmäistä kertaa vuonna 1998. 
Alusta saakka protokollan tarjontaan kuului 
lohikeittoa ja olutta tai kivennäisvettä. Tapa 
sai niin hyvän suosion, että se on jatkunut tä-
hän saakka. Eli kuten tapanani on ollut sanoa 
”Kauemmin, kuin inhimillinen miesmuisti 
saattaa yltää, on klubimme presidentinkäädyt 
vaihdettu Jumprun patiolla!” 

Jo ennen minun aikaani oli tapana, että kää-
tyjenvaihdot jatkuivat Jumprussa railakkaissa 
merkeissä iltaan saakka, jolloin veli Timo Kor-
honen kutsui tämän ”terävän pään” iltatapah-
tumaan toimitalolleen CCC:n pääkonttorille 
Oulunsaloon. Siellä oli tarkoitus syventää 
tulevan vuoden tavoitteita. Näitä yleensä 
pitkälle seuraavaan päivään saakka venyneitä 
jatkoja juhlittiin vuoteen 2010 saakka, jolloin 
Timo Korhonen luopui omistuksestaan yhti-
össä ja muutti Sveitsiin.

Arvo Kareinen
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Joululounaamme on perinteinen, tavallisesta viikkokokouksesta poikkeava tapahtuma. Jouluinen ohjelma ja ateria juhlistavat tilaisuutta, johon kut-
sutaan mukaan myös puolisot. Kiireetön tunnelma rauhoittaa mielemme ja muistuttaa meitä laskeutumisesta joulun aikaan. 

Perinteinen joululounas

Presidentin tervehdys
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Laulua kuunnellaan

Past Presidentti lukee jouluevankeliumin Oulun murteella
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Toiminta klubin rivijäsenenä

Kirjoitan tätä tekstiä ajatellen myös niitä 
lukijoita, jotka haluavat tutustua klubiimme 
harkiten sen jäsenyyttä. Kirjoitan 30 vuo-
den rotarykokemuksella, kuitenkin pelkän 
rivijäsenen näkökulmasta. Toki klubilla on 
vuosittain vaihtuva hallitus, sihteerit ja muita 
johtotason tehtäviä. Nykypäivän yhdistyksil-
lä saattaa olla pulmia löytää henkilöitä presi-
dentiksi tai puheenjohtajaksi. Lienee työlästä, 
jos samat henkilöt määrävuosin palautuvat 
näihin johtotehtäviin. Meillä Tuiran klubis-
sa ei ole tällaisia pulmia. Lähes 70 jäsenen 
joukosta löytyy aina uusia henkilöitä, jotka 
nousevat luontevasti vuodeksi presidentin 
vaativaan tehtävään.

Kiireisestä yhden miehen yrittäjäroolistani 
johtuen olen halunnut pitäytyä ”kunnon 
sotamies Svekjinä”. Voin siis pitäytyä rivijä-
senen roolissa ja saada silti kaikki jäsenyyden 
positiiviset kokemukset. Klubin jäsenyyttä 
harkitsevien uusien henkilöiden sopii havaita 
tämäkin näkökulma. 

Toisaalta polku on auki myös vastuuvirkoi-
hin, jolloin voi edetä Tuiran klubin sihteeriksi 
ja siitä presidentiksi. Näinhän useimmat jäse-

net pitemmän päälle haluavatkin toimia. Joku 
meistä voi edetä jopa piirikuvernöörin pestiin 
saakka ja ehkä kerran sadassa vuodessa joku 
suomalainen päätyy jopa Rotary Internatio-
nalin presidentiksi.

Rivijäsenille tarjoutuu myös muita tehtä-
viä, joten minäkin olen toiminut hallituksen 
jäsenenä, komitean puheenjohtajana, kiinnos-
tavien projektiryhmien jäsenenä, RYLA-kou-
luttajana sekä muissa itseäni kiinnostaneissa 
tehtävissä. Vuosien varrella on ollut sekä 
aktiivisia että passiivisia vuosia.

Rotaryklubin jäsenyys tarjoaa laajan kontak-
tipiirin muiden toimialojen henkilöihin, jotka 
ovat erikoistuneet erilaisille, joskus hyvinkin 
kapeille asiantuntemusalueille. Näin laajen-
nan yhteyksiäni, kartutan yleissivistystäni ja 
kuulen tietoja paikkakunnan ja maailman me-
nosta. Pitkäaikainen vuorovaikutus kymme-
nien oululaisiin eri alojen henkilöiden kanssa 
luo tuttavapiirin, joka kehittyy helposti myös 
ystäväpiiriksi. Tämä on meille kaikille hyvin 
arvokas asia, sillä iän karttuessa ja eläköityes-
sämme meille muodostuu aiempaa vähem-
män uusia tuttavuussuhteita. 

Rotaryklubi on vapaamuotoinen ryhmä, jossa 
työasioilla tai muilla rooleilla ei ole merkitys-
tä. Tänne on aina mukava tulla tapaamaan 
kavereita. Pitkäaikainen jäsenyys sekä vai-
heittain lujittuva kaveruus rakentavat myös 
luottamusta. 

Mikäli joudut muuttamaan eri paikkakun-
nalle, tarjoaa paikallinen rotaryklubi luonte-
van tavan tutustua paikkakuntalaisiin, mikä 
toimii hienona kanavana sekä omasta että 
puolisosi näkökulmasta.

Rotarytoimintaan kuuluvat myös puolisoiden 
Inner Wheel sekä nuorten Rotaract 
ja Interact.

Esa Konola
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Kiimingin rotaryklubi ry perustettiin1980-lu-
vulla, jolloin kummiklubina toimi Haukipu-
taan rotaryklubi. Jäsenmäärä pyöri parin-
kymmenen molemmin puolin. Kokoukset 
pidettiin Jäälissä, viimeisinä klubin toiminta-
vuosina ravintola Bumerangissa. Lähes kaikki 
klubin jäsenet asuivat Kiimingissä toimien 
moninaisissa ammateissa, kuten kuuluukin. 
Klubi toimi pienuudestaan huolimatta hyvin 
aktiivisesti opiskelijavaihdossa lähettäen ja 
vastaanottaen vuosivaihto-oppilaan lähes 
joka vuosi.

Vähitellen 2000-luvun loppupuolella toiminta 
alkoi hiipua ja jäsenmäärä laski pikkuhiljaa. 
Koska vastuutehtäviä ei voitu kierrättää 
tarpeeksi hyvin, alkoivat avainhenkilöt väsyä. 
Periaatteessa kaikki olivat valmiita jatka-
maan klubin jäseninä, mutta kukaan ei ollut 
enää oikein innokas hallinnollisiin tehtäviin. 
Niinpä päätimme 13.12.2010 kokouksessa 
lakkauttaa klubimme toiminnan. Klubimme 
oli kuitenkin rekisteröity yhdistys, jolle oli 
kertynyt Kiiminki-kuvakirjan julkaisusta ja 
myynnistä noin 400 euron suuruinen rahasto. 
Sen käytöstä tuli päättää.  Pidimme tärkeänä, 
että raha ei karkaisi kovin kauas Kiimingistä 
ja jos mahdollista, varat käytettäisiin Kiimin-

Kiimingin klubi liittyi  
RC Tuiraan 2011

gin nuorten hyväksi rotaryaatteen mukaisesti. 
Päätimme lähestyä ajatuksinemme Tuiran 
rotaryklubia, joka suhtautuikin asiaan hyvin 
myötämielisesti. Rahasto siirrettiin Tuiran 
rotaryklubin hallintaan, minkä jälkeen se on 
jakanut säännöllisesti varoja Kiimingin suun-
taan opiskelijastipendeinä. Rahalla ostettiin 
myös ekaluokkalaisille liikennetyökirjoja, 
joiden avulla pienet koululaiset oppivat liik-
kumaan liikenteessä entistä turvallisemmin. 

Tässä yhteydessä oli luonnollista, että rotary-
toiminnasta edelleen kiinnostuneet henkilöt 
siirtyivät Tuiran rotaryklubin jäseniksi.

  

Liikennetyökirjojen luovutus Huttukylän ja Ylikylän koululle. 

Luovutustilaisuudessa klubistamme Ralf Mattson ja Perttu 
Ervasti.
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Toiminta kummiklubina

Uuden klubin perustaminen lähialueel-
le on varsin vaativa projekti. Siksi RI 
edellyttää kummiklubilta riittävää 
jäsenmäärää ja kykyä toteuttaa mo-
nipuolista rotaryn palveluohjelmaa. 
Meillä ollut alusta saakka nämä hyvin 
toimivan klubin ominaisuudet, joten 
olemme saaneet toimia jo neljä kertaa 
piirikuvernöörin tukena uuden klubin 
organisaation suunnittelussa ja toteut-
tamisessa sekä ensimmäisten ohjelmien 
laadinnassa. 

1969  
Muhoksen Rotaryklubi

1975  
Oulun Eteläinen Rotaryklubi

1982  
Haukiputaan Rotaryklubi

2007  
Oulujoen Rotaryklubi

Klubimme veli Eero Merilä siirtyi Oulu-
joen Rotaryklubi klubin ensimmäiseksi 
presidentiksi. 

Kaksi tärkeintä syytä liittyä Rotaryn jäseneksi 
on haluta kansainvälisen palvelujärjestön jä-
senenä auttaa omaa paikkakuntaa sekä löytää 
samanmielisiä vaikuttajia ja ystäviä. Toimin-
tamme onkin ollut niin kiinnostavaa, että 
jäsenemme ovat pysyneet rotareina vuodesta 
toiseen. Jos haluat pyrkiä jäseneksemme ja 
sinut hyväksytään joukkoomme, paikkakun-
tasi, klubisi ja projektisi hyötyvät - ja sinäkin 
hyödyt. 

Kiinnostaisiko Sinua klubimme jäsenyys?

Rotary org 

Aktiivisena rotarina opit esiintymään julki-
sesti, johtamaan projekteja ja suunnittelemaan 
tapahtumia. Tapaat oman paikkakuntasi 
vaikuttajia ja ympäri maailmaa kotoisin 
olevia mielenkiintoisia ihmisiä. Painit sel-
laisten paikallisten ongelmien kanssa, jotka 
ovat tärkeitä sinulle ja muille klubisi jäsenille. 
Samalla jaat yhteisen tunteen siitä, että teet 
jotain merkittävää työskennellessäsi yhdessä 
paikkakuntasi parhaaksi.
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Rotaryn nuorisovaihto

Vuosivaihdossa oppilas lähtee vuodeksi 
ulkomaille tavoitteinaan ahkera opiskelu, 
vieraan kielen oppiminen sekä uuden kult-
tuurin omaksuminen. Lähtevän opiskelijan 
tilalle klubimme ottaa vastaan vaihtomaasta 
tulevan nuoren, jolla on samat tavoitteet kuin 
lähtevällä nuorella. Vuosikymmeniä jatkunut 
vuosivaihtotoiminta on tuonut klubiimme 
ison määrä nuoria Euroopasta, Yhdysval-
loista, Kanadasta, Mexicosta ja Australiasta 
saakka. Lähtevästä opiskelijasta huolehti 
vastaanottajamaan yhteistyöpiiri, sikäläinen 
rotaryklubi ja heidän valitsemansa perheet 

sekä koulu. Meillä on samat vastuut täällä 
Oulun seudulla. Lisäksi isäntäklubille kuuluu 
vastuu oppilaan koulunkäynnin kustannuk-
sista, kielen oppimisesta sekä kuukausirahan 
maksamisesta. Vuositasolla budjetoimme 
nuorisovaihtoon 2500 e. Lisätietoa nuoriso-
vaihdosta löytyy osoitteesta www.rye.fi.

Rotaryvaihdossa olevat nuoret elävöittävät 
klubimme toimintaa osallistumalla viikkoko-
kouksiimme. He myös lisäävät arvokkaalla 
tavalla tunnettuuttamme nuorten, tulevien 
rotarien keskuudessa. Nuorisovaihdolla on 

erittäin suuri merkitys nuorille itselleen sekä 
vaihdossa mukana oleville perheille. 

Tuiran klubi on harjoittanut vuosikymmeni-
en ajan aktiivisesti nuorisovaihtotoimintaa, 
koska haluamme osaltamme edistää kansojen 
välistä yhteistyötä, rotarien tunnettuutta ja 
nuorten kansainvälisyystaitoja. Kansainväli-
sessä nuorisovaihtoa käsittelevässä Helsingin 
EEMA-konferenssissa  elokuussa 2016 oli pii-
ristä 1400 mukana kuusi jäsentä, joista kolme 
Tuiran klubista. 
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Viime vuonna toteutimme myös kesävaih-
don. Toiminnasta vastaavat kulloinenkin 
presidentti sekä aktiivinen kolmen jäsenen 
muodostama nuorisovaihtotiimi. Tiimin 
toiminta on pitkäjännitteistä ja erittäin moti-
voivaa, mikä osaltaan sitouttaa toimijat. On 
hienoa työskennellä lahjakkaiden ja erinomai-
silla kansainvälisillä valmiuksilla olevien 
nuorten kanssa. 

Tyypillisesti suomalainen koulu saa suurta 
kiitosta, samoin suomalainen perhe-elämä 
kaikkine kummallisuuksineen – sauna, mök-
keily, isän ja äidin roolit, kotiruoan laittami-
nen, kahvin juonti, polkupyöräily talvella, 

kännykkäkulttuuri. Välistä toki kaivataan 
tulisesti maustettua ruokaa, kummastellaan 
liiallista perunan syöntiä tai hullua hiihto-
harrastusta, mutta pääsääntöisesti palaute 
on ollut erittäin myönteistä. Myös Suomi 
neljän vuodenajan maana yllättää nuoret 
pääsääntöisesti positiivisesti. Haastavaa toki 
on nuoren saapuminen Suomeen ja Ouluun 
elokuussa, josta alkaa pitkä, pimeä ja märkä 
syksy taipuen pian lumiseksi ja kylmäksi 
talveksi. Toisaalta uudet haasteet, monipuo-
liset harrastukset sekä joulun odotus ja sen 
rakentaminen pelastavat asian. Alkuvuodesta 
on vuorossa vanhain tanssit sekä kevättalven 
aurinko lumiriemuineen.

Maailman tulevaisuus on nuorissa.  Jokai-
nen nuorisovaihtoon osallistuva nuori toimii 
arvokkaana lähettiläänä meille tärkeiden 
arvojen edistämisessä kaikkialla, missä hän 
aikuistuttuaan liikkuu ja vaikuttaa.
 
Rauno Logrén
Tuiran rotaryklubin nuorisovaihtotiimin  
jäsen ja Suomen nuorisovaihdon monipiirin 
edustaja

Klubimme nuorisovaihtoasiamiehet Matti Anti-
kainen ja Rauno Logrén ovat vaikuttaneet vah-
vasti piirin 1400 nuorisovaihdon johdossa jo liki 
viisitoista vuotta.

 Rolf Mattson ja Emilia Blomberg, joka oli kesävaihdossa Wienissä 2016Miriam Marquez, vaihto-oppilaamme Meksikosta ja Risto Huovinen
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Vaihto-oppilaana Taiwanissa
- Hei, mikä tuo oli?
- Ai mikä?
- Tuo rakennus, jonka ohi juuri ajoimme!
- Ai tuo, se on vain temppeli.

simmäisen taolaisen temppelin. Minä itse en 
puolestani tajunnut, että tulisin tuosta hetkes-
tä lähtien näkemään niitä satoja ja taas satoja 
lisää.

Lähdin heinäkuussa 2011 Rotaryn nuoriso-
vaihtoon Taiwaniin, enkä tuolloin tiennyt ky-
seisestä maasta juuri mitään. Tiesin kuitenkin, 
että voisin odottaa jotain täysin erilaista kuin 
mikään siihen asti kokemani. Olin pitkään 
haaveillut asuvani Aasiassa, ja nyt unelmani 
oli käymässä toteen. 

Olin Suomessa yrittänyt opiskella kiinaa 
Internetin avulla, kuitenkin epäonnistuen 
yrityksessäni surkeasti. Lentokoneen laskeu-
tuessa Taipein lentokentälle olin silti aivan 
liian innoissani murehtiakseni pian iskevästä 
kielimuurista.

Vaihtovuoteni koostui niin monesta täysin 
uniikista kokemuksesta, ettei niiden listaa-
miseen tämä tila riittäisi ikinä: törmäsin 
kielimuuriin ja ylitin sen, tapasin ja lopulta 
hyvästelin monia uusia ystäviä, ja opin uutta 
itsestäni ja maailmasta. 

En viettänyt vaihtovuottani suurkaupungin 
vilinässä, vaan pikkupaikkakunnalla nimel-
tään Chunan. Isäntäperheitteni avulla pääsin 
kuitenkin matkustamaan vaihtomaani ympä-
ri useampaan kertaan ja arkena sain kokea, 
millaista oli opiskella riisipeltojen keskellä 
yli 5000 muun oppilaan joukossa. Juoksin 

karkuun torakoita ja opettelin paloittelemaan 
kalaa syömäpuikoilla. Rukoilin temppeleillä 
opiskelumenestystä host-isoäitini kanssa ja 
sain ihmetteleviä katseita kävellessäni kadul-
la. Koin, millaista on oppia joka päivä jotain 
uutta.

Nyt on vuosi 2017 ja olen juuri palannut jo 
toiselta opiskelijavaihdoltani Taiwanista. 
Ensimmäisellä kerralla palattuani Suomeen 
tiesin heti, että palaisin vielä Taiwaniin. Sama 
tunne itää sisälläni nyt. Nyt tiedän myös, että 
se tunne on tullut jäädäkseen. Ensi kertaan, 
Taiwan!

Anna Nikkilä

Anna Nikkilä on toiminut täällä Suomessa piiri-
konferenssin aikana mandariinikiinan tulkkina.

Käänsin päätäni kohdatakseni host-veljeni 
hämmentyneen katseen. Hän ei näyttänyt 
tajuavan, että olin juuri nähnyt elämäni en-
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Kokemuksia New Mexicosta 
Oma vaihtovuoteni Amerikassa (New Mexico 
2015-2016) sujui loistavasti. Oli uskomatonta 
huomata, miten paljon vaivaa viihtymiseni 
eteen nähtiin. Jotkut asiat eivät välttämättä ol-
leet isoja, vaan esimerkiksi vanhojen autojen 
näyttelyyn vieminen tai lounaalla käyminen 
saivat aikaan tunteen, että minusta välitettiin. 
Siksi halusin nyt itse olla täällä asuvien vaih-
to-oppilaiden seurana, jotta heidän vuotensa 
olisi yhtä onnistunut kuin minun oli.

Oulun Rotary klubien vaihto-oppilaista 
suurin osa on mukana Oulun Interact -klubin 
toiminnassa kuten vanhainkotivierailuissa, 
kuvausprojekteissa sekä kokouksissa. Inte-
ract-klubi on loistava paikka tutustua juuri 
oman ikäisiin ihmisiin. Rotexin kanssa olem-
me käyneet vaihto-oppilaiden mukana mm. 
Kärppien jääkiekko-ottelussa.

Australialaisen Allyn ja amerikkalaisen Joyn 
kanssa kävimme tekemässä koruja Poh-
jois-Pohjanmaan museolla. Siellä oli Kalevala 

koru-näyttely, jonka rinnalla oli korupaja. 
Työstimme itse hopeiset Kalevala korun 
tyyliset sormukset, joista tuli mukava muisto 
meille kaikille. Kävimme myös laskiaispullil-
la ja kaakaolla.

Oulun Lyseossa opiskelevien vaihto-oppilai-
den kanssa harjoittelimme yhdessä vanhojen 
tansseja. Harjoituksia oli useasti viikossa, 
joten siellä tutustui todella nopeasti. Itse tans-
sipäivä oli varmasti ikimuistoinen kaikille 
osallistuneille.

Meille itsellemme kovin tavallisilta tuntuvat 
asiat saattavat olla vaihto-oppilaille hyvin-
kin erityisiä ja uusia. Luisteleminen kylmillä 
pakkaskeleillä ulkokentällä, jossa pitää itse 
laittaa luistimet jalkaan, oli amerikkalaiselle 
vaihto-oppilaalle jotakin aivan uutta.

Anna Pajala 
vaihtovuosi USA:ssa Merikosken  
klubin sponsoroimana
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Maailmanlaajuinen taistelu poliota vastaan

Ei ole kauaa siitä, kun tämä epäinhimillinen 
tautitartunta uhkasi meitä jokaista. Huo-
no-onnisimmat sairastuivat ja halvaantuivat 
loppuiäkseen ja heitä oli todella paljon. Ajat-
tele, sinäkin olisit voinut olla uhri!

Mieskvartetti Oulun Poijat on osallistunut 
Oulussa useaan Polio+ -tapahtumaan ja myös 
kerran Kuusamossa. Oulun Poijat on samalla 
ollut ”Rotary-kvartetti” koska silloin kaikki 
jäsenet olivat rotareita ja vielä entisiä presi-
denttejä. 

Kvartetissa ovat esiintyneet  
Tuomo Rounioja 1.tenori (Meri-Oulun RK), 
Seppo Kanniainen 2. tenori (Tuiran  RK),  
Heikki Siltari 1.basso (Merikosken RK.) ->2005 
Olli Lahtinen 1.basso (Meri-Oulun RK.) 2006-> 
Arvo Kareinen 2.basso (Tuiran RK). 

Kaipa myös Polio+ -rahastoonkin jokunen 
ropo tuli näin kerätyksi. Ainakin saimme siitä 
kukin PHF:n.

Rotary on toiminut alkuun panevana voima-
na maailman terveysjärjestön (WHO) vuonna 
1985 aloittamassa hankkeessa hävittää polio 
maailmasta. Tähän mennessä rotarit ympäri 
maailman ovat keränneet jo yli 1,5 miljardia 
dollaria eli yli 1000 USD jäsentä kohden. 
Tämän rahoituksen ansiosta jo 2,5 miljardia 
lasta on rokotettu immuuniksi poliolle.

Klubimme toiminta hankkeen hyväksi
Vuosien 1987-88 Polio Plus –keräys tuotti sie-
voisen summan, jolla saatiin 12 uutta PHF-ar-
voa. Ylitimme tavoitteen ja olimme paras 
klubi Oulussa. Saimme tämän ansiosta Rotary 
Internationalin kunniamaininnan ja Rotary-
säätiön Presidential Citation -kunniakirjan. 
Olemme tämän jälkeenkin osallistuneet varo-
jen keräämiseen toimimalla lipaskerääjinä ja 
viikkokokouksissamme on kiertänyt polio-
lipas, johon klubimme jäsenet pudottavat 
pikkurahansa.
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Tänä vuonna on todettu vain kolme polio-
tapausta Afganistanissa ja kaksi halvausta 
Pakistanissa. Nyt pitää vain odottaa jonkin 
aikaa, jotta saataisiin selville, onko poliohal-
vausten määrä laskemaan päin, pysyykö sa-
mana vai nostaako tauti vielä päätään. Tämä 
maailmanlaajuinen taistelu voidaan lopulta-

kin voittaa, mutta juuri nyt loppumetreillä ei 
saa herpaantua. 

Vuonna 1988 poliota tavattiin vielä 125 maas-
sa. Nyt enää kahdessa. Vuonna 1985 sairastu-
mistapauksia todettiin vuositasolla 350 000, 
kun nykyisin vain muutamat sairastuvat.
Vasta 0 tautitapausta vahvistaa sen, että tauti 
voidaan hävittää maailmasta lopullisesti.

Bill ja Melinda Gatesin säätiö on haastanut ro-
tarit keräämään kuusivuotisen projektin aika-
na (2013-2018) 35 miljoonaa dollaria vuodessa 
polion hävittämiskampanjaan. Gatesin säätiö 
lahjoittaa jokaista rotarien lahjoittamaa dolla-
ria vastaan kaksi dollaria. Tavoitteena on, että 
projektin aikana rotarit sekä Bill ja Melinda 
Gatesin säätiö keräisivät polion vastaiseen 
työhön 630 miljoonaa dollaria! 

Näillä varoilla voidaan auttaa  WHO:ta (Maa-
ilman terveyssäätiö) niin, että pitkän polion 
vastaisen taistelun tuloksena tämä kammot-
tava tauti saadaan hävitetyksi maailmasta 
lopullisesti vuoteen 2018 mennessä.

Lisätietoa videoineen klubimme  
www-sivuilta www.rctuira.fi

Tavoitteena polion hävittäminen maailmasta
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Hyväntekeväisyysprojekteja

Ihmiset eri puolilla maailmaa kärsivät luon-
nonmullistuksista, tautiepidemioista ja so-
dista.  Meidän hyväosaisten ihmisten kuuluu 
auttaa heitä esimerkiksi erilaisten luotettavien 
järjestöjen kautta, jolloin apu menee varmasti 
perille ja tuottaa monenlaista hyvää. 

Hyväntekeväisyysprojektit ovat vaatineet va-
roja, joita on kerätty järjestämällä konsertteja 
ja teatteriesityksiä sekä yritysten mainoksista, 
ja lopulta varsin usein on täytynyt myös vel-
jien lompakkojaan avata hyvien päätösten to-
teuttamiseksi.  Viidenkymmen vuoden aikana 
näitä projekteja - suuria ja pieniä - on tietysti 
ollut lukuisa määrä. Seuraavassa nostamme 
niistä muutaman esiin.

Kenian Iääkekeräys
Veljemme Juhani Salokanteleen lääkärintaitoja 
tarvittiin, kun klubilla käynnistyi vuonna 
1969 mittava projekti lääkkeiden lähettämi-
seksi Keniaan. Lääkkeet oli kerätty lahjoi-
tuksina lääkäreiltä, apteekeilta ja joiltakin 
lääketehtailta. Tuirassa sijaitsevan koulun 
kellarissa tehtiin huikea määrä työtunteja, jot-
ta suuresta ja sekalaisesta lajitelmasta voitiin 
valikoida lähettämiseen soveltuvat lääkkeet. 
Mukaan kelpuutettiin vain noin 20 % ja loput 

joutuivat tuhottaviksi. Medipolar pakkasi 
lähetettävät lääkkeet asianmukaisesti tiiviisiin 
tynnyreihin ja ne toimitettiin laivaan kuljetet-
taviksi meriteitse Keniaan.

Urakan päätyttyä vuonna 1971 olimme tie-
tysti tyytyväisiä uurastukseemme ja projektin 
ansiosta saimmekin jopa RI:n kunniamainin-
nan ja Rotarysäätiön Presidential Citation 
-kunniakirjan. 

Kaikesta vaivannäöstä huolimatta arvokas lää-
ke-erä ei kuitenkaan jostakin syystä koskaan saa-
vuttanut kohdettaan. Kohdesairaalan osoitteen piti 
olla oikea ja lähetyksestä oli sovittu vastaanottajan 
kanssa. Seikkailtuaan vuoden verran maailman 
merillä, tynnyrit palasivat takaisin Ouluun Me-
dipolarille, jossa ne oli sitten hävitettävä asian-
mukaisesti. Hyvistä pyrkimyksistä huolimatta 
hankkeissa ei aina onnistuta. 

Sairaala sotavammaisille
Vuonna 1975 osallistuimme valtakunnalli-
seen ”Sairaala sotavammaisille” -keräykseen 
Iahjoittamalla siihen 4100 markkaa. Pääosa 
rahoituksesta saatiin kirkkokonsertin tuotosta. 

Konsertteja järjestämällä on saatu myöhempi-
näkin vuosina varoja erilaisiin hyväntekeväi-
syysprojekteihin, mm. Oulun Tuomiokirkon 
lasinmaalausprojektiin vuonna 1977. Vuonna 
1980 klubimme kanttori veli Pekka Mäntymaan 
johdolla oululaiset Rotaryklubit järjestivät 
Rotaryn 75-vuotisjuhlakonsertin, jonka tuotto 
18000 markkaa jaettiin stipendeinä oululai-
sille musiikin opiskelijoille. Myös Lohipadon 
koulu sai tukea useana vuonna näistä kon-
serttituotoista. 

Tansanian korvaklinikka
Tansanian Kilimanjarossa sijaitsevalle kor-
vaklinikalle lahjoitimme 15 dollaria/jäsen. 
Vuonna 1980 klubimme rahastonhoitaja Ukko 
Kervinen toimitti Tuiran Rotaryklubin Urhei-
lulehden, joka tuotti klubille varoja kaikkiaan 
12800 markkaa.
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Olimme muiden klubien joukossa mukana tässä Intian hankkeessa, 
ja niinpä Oulun Poijjaat kuoro kerääntyi laulamaan kaivoja Intiaan 
kahteen kertaan, toisessa solistina tenori Petrus Shroderus ja toisessa 
sopraano Helena Juntunen. Tämän jälkeen Oulun kaupunginteatterin 
konsertin solistina toimi ”rekkamies” Matti Esko. Kahden kaivohank-
keen tulos oli lopulta todella hieno; Intiaan saatiin 200 kaivoa ja pulpetit 
noin 2000 oppilaalle. 

Tietokoneita opetuskäyttöön Ateenaan
Vuonna 2006 solmittiin yhteistyösopimus Kreikkaan Ateenan Acade-
mica -rotaryklubin kanssa. Heidän edustajansa vieraili käätyjenvaih-
tokokouksessamme Jumprun patiolla, jolloin he ehdottivat yhteistyötä 
Iukutaidottomuus-projektissa ja lasten sivistystoiminnassa.

Alun perin tarkoitus oli lähettää kaksi konetta, mutta lahjoitusmää-
rä kohosi kymmeneen. Academica-klubin presidenttinä toimi silloin 
oululaislähtöinen Hanna Kylmänen, joka varmisti vastaanottopään 
toiminnan. Edustajamme PDG Erkki Vornanen, PP Reijo Kylmänen ja 
P Arvo Kareinen kävivät toukokuussa 2008 Iuovuttamassa tietokoneet 
ateenalaisten koululaisten käyttöön ja osallistuivat samalla Ateena Pi-
reus-klubin 15-vuotisjuhliin. 

Kaivoja ja koululaisille pulpetteja Intiaan 
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Vesipumppuja Tansaniaan
Vuosina 1983-85 osallistuimme ”Vesipump-
pu Tansaniaan –projektiin”. Myöhemmin 
klubissamme vieraillut Tansanian olosuhteet 
tunteva esitelmöitsijä kertoi, että pumpuilla 
toki saatiin vettä, jolla saatiin ruoho kasva-
maan. Tämä mahdollisti myös vuohien yhä 
kasvavan määrän, mikä lisäsi veden tarvetta. 
Kehitys vaikuttikin oikein hyvältä ja väestö 
vaurastui, kunnes runsas vedenkäyttö alensi 
pohjaveden tason kaivojen ulottumattomiin. 
Vuohet söivät ruohonkorret juurineen, maa-
perä kävi karuksi ja vähän kerrassaan aavi-
koitui. Tämä takaisku antoi arvokasta oppia 
ja ajattelemisen aihetta. Kun seuraavia avus-
tuskohteita valitaan, on syytä pyytää neuvoja 
alueen olosuhteet tuntevilta asiantuntijoilta.

Rotary org

Lukutaitoprojekti  
Namibiaan
RI:n kansainvälisen yhteiskuntapalvelun vas-
tuualueeseen kuuluu mm. luku-, kirjoitus- ja 
laskutaito (Literaracy and Numeracy). Oulun 
Yliopiston professori Riitta-Liisa Korkeamäki 
oli tehnyt ansiokasta yhteistyötä lukutaidon 
kehittämisessä Namibian yliopiston (UNAM) 
kanssa, mikä antoi idean avustustyöprojek-
tiksi. RI:n periaatteiden mukaan apurahaa ei 
kuitenkaan anneta ulkopuoliselle toimijalle, 
vaan se kanavoidaan jonkin Rotaryklubin 
vastuulle, tässä tapauksessa Tuiran Rota-
ryklubille. Niinpä asetimme vuosina 1998-99 
yhdeksi painopistealueeksi lukutaidon kehit-
tämisen Namibiassa, johon haimme ”Match-
ing Grant” -apurahaa RI:ltä.

Ehtona apurahan saannille oli, että koh-
demaassa toimii rotaryklubi, jonka kanssa 

yhteistyötä tehdään. Esille valikoitui kaksi 
namibialaista rotaryklubia, joihin veljemme 
Riku Korkeamäki otti yhteyttä ja kävi hen-
kilökohtaisesti paikan päällä esittelemässä 
projektia.

Ajatus yhteisestä lukutaitoprojektista ei kui-
tenkaan toteutunut kummassakaan klubissa.  
Syynä tähän saattoi olla eteläisessä Afrikas-
sa rotarien oma lukutaitoon paneutunut 
”Lighthouse”-ohjelma. Toinen syy saattoi olla 
erilaisten kulttuurien kohtaaminen. Projektin 
onnistuminen ei jäänyt Tuiran Rotaryklubista 
kiinni. Kaikkemme yritimme. 

Juha Siik
Tuiran Rotaryklubin 
presidentti 1998-1999
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Tervaporvarin liikunta- 
puisto Tuiraan
Oululaiset rotariklubit lahjoittivat liikunta-
puiston kuntoilulaitteet Oulun kaupungille 
aloittaen uudentyyppisen yhteistyön asukkai-
den palvelemiseksi.

Idea liikuntapuistosta syntyi oululaisen 
rotaripariskunnan ideasta. Turkin matkal-
laan rantabulevardia kulkiessaan he näkivät 
reitin varrella hauskoja ja luokseen kutsu-
via kuntoilutelineitä. Idea sai innostuneen 
vastaanoton Oulun Tullin rotaryklubissa, ja Rotareiden lahjoituksesta kertoo graniittinen tervatynnyri.

sen myötä Oulun kaupunki osoitti aikuisten 
liikuntapuiston paikaksi Oulunjoen varrella, 
Merijalinrannalla  sijaitsevan Tervaporvarin 
puiston. Sen välittömässä läheisyydessä asuu 
paljon ikääntyneitä henkilöitä.

Kaikki Oulun rotaryklubit kutsuttiin hank-
keeseen mukaan ja huomattava osa kustan-
nuksista katettiin piirin 1400 DSG-apurahalla. 
Nyt puistossa on etenkin ikääntyneiden iloksi 
monipuolisia ja helppokäyttöisiä ulkoliikun-
tavälineitä, uusia polkureittejä ja esteettömiä 
penkkejä. 

Puiston viralliset avajaiset vietettiin keväällä 
2011 Oulussa järjestetyn rotareiden piirikon-
ferenssin yhteydessä. Nyt etenkin aikuiset ja 
vanhukset voivat kuntoilla turvallisesti.

Saimme tälle projektille maailmanlaajuista 
julkisuutta, kun The Rotarian -lehti julkaisi 
World roundup -palstallaan uutisen liikun-
tapuistohankkeestamme. Jutussa mainittiin, 
että tämän paikallisten rotaryklubien ja kau-
pungin yhteistyöllä aikaansaadun, etenkin 
senioreille tarkoitetun kuntoilupuiston muis-
tomerkki tervatynnyri kertoo Oulun kaupun-
gin sataman ja merenkulun historiasta, kun 
täältä vietiin tervaa 1800-luvulla kaikkialle 
maailmaan.
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Oulun kaupungin omistaman, vanhuksille 
hoitoa tarjoavan Tuirankartanon Kielokodin 
ohjaaja Riitta Tuohino otti yhteyttä tammi-
kuussa 2014 tiedustellen, voisiko Tuiran 
Rotaryklubi alueen nimikkoklubina tarjota 
apuaan laitoksessa olevan suuren lasitetun 
parvekkeen muuttamiseksi hoidokeille virkis-
tystä tuottavaksi vihertilaksi. Tilaa oli tähän 
saakka käytetty kalusteiden väliaikaiseen 
säilytykseen ja romuvarastona.  

Oulun ammattikorkeakoulun toiminta- ja 
fysioterapeuttiopiskelijat Nana Laamanen ja 
Hilkka Palosaari olivat tehneet opinnäytetyö-
nään suunnitelman muutosprojektista, joka 
toteutettaisiin yhteistyössä Haukiputaan am-
mattikouIun, Kempeleen puutarha-oppilai-
toksen, Kipinän toimintakeskuksen (puutyöt) 
ja Tuirankartanon vapaaehtoisten kanssa. 
Hankkeen rahoitukseen tarvittiin ulkopuo-
lisia lahjoittajia, koska kaupunki ei kireän 
rahatilanteensa vuoksi voinut kustantaa 
kalustohankintoja, ainoastaan tilan pintakun-
nostuksen. Parvekkeesta haluttiin tehdä aktii-
vinen kokoontumispaikka Kielokodin asiak-
kaille eli hoidokeille, jolloin tila mahdollistaisi 
osallistumisen erilaisiin toimintoihin, kuten 
siementen kylvämiseen sekä tasapainon ja 
liikelaajuuksien harjoittamiseen istutuksia 
tehdessä. Tilaan tulisi kannellisia istutuslaati-
koita viherkasveille ja muita kalusteita, mm. 
kahdenistuttava keinutuoli, kollaasikehikoita 
ja peili, joka heijastaa puistonäkymän myös 

Kielokoti-projekti
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pyörätuolissa istuvalle. Myös normaalia 
korkeammat tukevat tuolit ja cd-soitin olivat 
toivomuslistalla.

Pienen epäröinnin jälkeen käännyin klu-
bimme silloisen presidentin Heikki Salumäen 
puoleen, joka syttyi heti ajatukselle. Koska 
tämäntapainen avustaminen ei ole perintei-
sesti kuulunut klubimme tapoihin, päätimme 
suorittaa erillisen keräyksen klubikokouksis-
sa. Tuumasta toimeen: pitkillä palopuheilla 
pohjustaen pistimme hatun kiertämään kah-
dessa klubin kokouksessa ja heureka – veljien 
myötämielisellä suhtautumisella saimmekin 
kasaan 370 euroa. Tällä pystyimme rahoitta-
maan peruskalusteiden hankinnan parvek-
keelle. Kun lisäksi tuleva presidentti Risto 
Huovinen lupasi lahjoittaa kaivatut kaksi 
säädettävää polyrottinkituolia, meillä oli ker-
rottavana Kielokodille ilouutinen. 

Vasemmalta: Seppo Pirinen, Ralf Mattson, Risto Huovinen, Heikki Salumäki,  
Kielokodin palvelupäällikkö Anna-Kaisa Honkonen ja ohjaaja Riitta Tuohino

Luovutimme lahjoituksemme juhlallisesti Kielokodin edustajille, jolloin 
lahjoituskirja liitettiin tilan seinään kiinnitettävään kunniatauluun.

Parvekkeen muutostyöt valmistuivat sopivasti kesää vasten, jolloin 
edustajamme kutsuttiin kunniavieraina avajaisjuhlaan. Oli palkitsevaa 
katsella totaalisen muodonmuutoksen kokenutta parveketta, joka sai 
kasteessa tehtävänsä mukaisen nimen ’Virkkula’. Esimerkkimme oli 
kannustanut muitakin yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä mukaan talkoi-
siin.

Virkkula pääsi välittömästi tehokkaaseen käyttöön. Pian Kielokodista 
viestitettiin, että siellä olivat vierailleet tilaan tutustumassa erilaisia 
ryhmiä, toisten osastojen asukkaita omaisten ja henkilökunnan kanssa. 
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Siellä oli kahvitettu pappia ja esiintyjiä. Johto-
ryhmäkin oli pitänyt siellä kokoustaan. Viesti 
päättyi lauseeseen  ”Suuret kiitokset vielä 
teille, että saatiin suunnitelma toteen!”

Kielokodin henkilöstö muunteli yhdessä 
asukkaiden ja vapaaehtoisten työntekijöiden 
kanssa sisustusta eri vuodenaikojen mukaan. 
 
Sote-palveluiden uudelleenjärjestelyjen  
vuoksi Kielokoti joutui vuoden 2017 alussa 
hajauttamaan toimintaansa muiden toimipis-

teiden tiloihin. Hankkimamme kalusteet van-
nottiin kuitenkin otettavan mukaan ja sijoi-
tettavan uusiin tiloihin toteuttamaan edelleen 
alkuperäistä tavoitettaan eli virkistämään ja 
aktivoimaan hoidettavia vanhuksia.

Kielokodin johto halusi vielä kerran kiit-
tää klubiamme panoksestamme Virkkulan 
rakentamiseen ja lahjoituksista myyjäisiin 
kutsumalla klubimme veljet puurojuhlaansa 
joulukuussa 2016. Tällä kertaa edustus jäi 
’konkarien’  past presidentti Heikki Salumäen, 

Erkki Vornasen ja allekirjoittaneen harteille. 
Meille esiteltiin Virkkula viimeistä kertaa 
jouluasussaan ja saimme muutenkin VIP-koh-
telun puuroineen ja torttukahveineen. 

Seppo Pirinen

Tällekin projektille saimme laajempaa julki-
suutta, kun Rotary Norden -lehdessä julkais-
tiin artikkeli hankkeestamme.
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RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) 
on nuorille tarkoitettu johtamiskoulutusse-
minaari, jonka ohjelma koostuu luennoista, 
keskusteluista, ryhmätöistä ja iltaohjelmasta. 
Koulutuksen aikana toisilleen ventovieraat 
nuoret tutustuvat toisiinsa ja pääsevät te-
kemään erilaisia ryhmätehtäviä. Luentojen 
aiheina ovat johtajuustaidot, johtamisen 
etiikka, kansainvälisessä liiketoiminnassa 
tarvittavat taidot, ongelmien ratkominen sekä 
johtamisen perusteet sekä  toiminta ristiriita-
tilanteessa.

Ammatissaan ansioituneet rotarit organisoi-
vat ja kustantavat ohjelman, joka kestää taval-
lisesti 3-10 päivää. Kolmen päivän seminaarit 
ovat viikonvaihteen internaattiseminaareja.

RYLA-ohjelmalla Rotaryliike haluaa nostaa 
esiin nuorissa piilevää johtajuutta sekä antaa 
heille julkista tunnustusta heidän palvelles-
saan omia yhteisöjään. Lisäksi RYLA antaa 
nuorille monenlaisia johtamisen tietoja ja 
taitoja tulevaisuutta varten. Samalla kasvaa 
itseluottamus, mikä auttaa tutustumaan luon-
tevalla tavalla erilaisiin ihmisiin.

RYLA Rotarypiirissä D 1400 ja Oulussa
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Ensimmäiseen yhdessä oululaisten klubien 
kanssa järjestettyyn RYLA-johtamissemi-
naariin Pohtossa 31.8.- 2.9.2001 osallistui 21 
nuorta yliopisto- ja ammattikorkeakouluopis-
kelijaa. Tuiran Rotaryklubista olivat mukana 
valmisteluissa ja toimitsijoina Erkki Vornanen, 
Juhani Salokannel, Ilkka Kronqvist, Aki Keisu, 
Jarmo Hagelberg ja Heikki Salumäki. Luennoitsi-
joina Tuiran klubista toimivat Boris Segerståhl, 
Matti Pikkarainen, Jorma Tapio, Mikko Naarala ja 
Esa Konola.

Vuosina 2007 ja 2009 Oulussa järjestetyt 
RYLA-seminaarit toteutettiin jälleen Pohtossa 
pääosin Tuiran RK:n voimin, jolloin päävas-
tuun järjestelyistä ottivat Erkki Vornanen ja 
Heikki Salumäki. Luennoitsijat olivat pääosin 
samat Tuiran klubista sekä Aki Keisu ja Sakari 
Nikkilä. Sakari toi esiin kansainvälisyyttä mie-
lenkiintoisella tavalla tilanteessa, jossa Oulu 
oli hyvässä ICT-alan nosteessa.
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 GSE-ohjelmassa 25-40-vuotiaat, ammatissaan 
muutaman vuoden työskennelleet nuoret - 
ei-rotarit -  matkustavat RI:n rahoittamina 
ammatilliseen vaihtoon kuukauden ajaksi 
vieraaseen ulkomaan kohteeseen Rotarypiirin 
varttuneen ja kokeneen rotarin johdolla.

Ohjelman tavoitteena on kehittää osanottajien 
ammattitaitoja ja johtamiskykyjä sekä val-
mentaa heitä kohtaamaan inhimillisiä tarpeita 
vaativissa tehtävissä, jotka ovat yhä kansain-
välisempiä. Ohjelma antaa mahdollisuuksia 

GSE - Group Study Exchange

Intian vaihto-ohjelma
Vuoden 2011 keväällä saimme piirimme vie-
raaksi intialaisen GSE-ryhmän piiristä D 3150. 
Ryhmä osallistui Oulun piirikonferenssiin ja 
tutustui parin kuukauden ajan alueemme teh-
taisiin, yhteisöihin, nähtävyyksiin ja kulttuu-
riin asuen paikallisissa perheissä 3-4 päivän 
pituisia aikoja. 

Tämän vierailun synnyttämä vaihto-ohjelma 
suunnattiin Intiaan Andra Pradeshin ja Kera-
lan osavaltioihin.

Matka alkoi tammikuun lopussa 2012 ensim-
mäisenä kohteena Andra Pradeshin osaval-
tiossa oleva 7 miljoonan asukkaan kaupunki 
Hyderabad-Secunderabad. Muutos 30 asteen 
pakkasista 30 asteen tukahduttavaan lämpöön 
oli häkellyttävä.  Asetuimme eri perheisiin 4-5 
päiväksi kerrallaan ja ohjelmamme alkoi. 

Matkasimme tiiviissä tahdissa paikkakunnalta 
toiselle junalla sekä rotariystäviemme autoil-
la, jolloin matkanteko usein hidastui tiellä 
maleksivan karjan tai mielenosoitusten takia. 
Vierailimme rotaryklubeissa, tehdaslaitoksis-
sa, Ict-yrityksissä, yliopistoissa, sairaaloissa ja 
voimalaitoksissa. 

myös humanitäärisiin yhteistyöprojekteihin 
eri rotarypiirien välillä esimerkiksi koulutuk-
seen tai kouluympäristöön liittyvissä asioissa, 
vesiprojekteissa ja terveydenhuollon hank-
keissa. Vierailunsa aikana ryhmän jäsenet tu-
tustuvat isäntämaan perheisiin, elintapoihin, 
kulttuuriin ja rotareihin. 

Piirimme GSE-vaihtoja on tehty Brasiliaan, 
Ranskaan, Kanadaan, Yhdysvaltoihin, Aust-
raliaan ja Intiaan. 

Piirin 1400 ryhmä: ryhmän vetäjä, sairaalan tekninen johtaja Heikki Salumäki (Tuiran RK Oulu), hammaslääkäri Ville Nieminen 
(Haukiputaan RK), kemisti Reetaleena Rissanen (Kajaanin RK), palvelukodin johtajatar Minna Nieminen, (Nivalan RK) ja sairaa-
lapastori Hanna Hyvönen (Rovaniemen RK).
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Saimme erinomaista ruokaa perheissä ja ravintoloissa, klubeilla ja 
tapahtumissa. ”Less spicy”-food tuli tutuksi sanonnaksi keskenämme. 
Vesi oli pullotettua ja oli aina varmistuttava siitä, että pullo oli korkkaa-
maton. Eikä jäitä juomiin, ellei ollut varma veden puhtaudesta.

Intia on valtava maa, osin alkeellinen ja takapajuinen, mutta monin 
paikoin teknisesti maailman huippua. Vierailimme Hyderabadissa Mi-
crosoftin 7000 työntekijän yksikössä. Insinöörin palkka oli sillä hetkellä 
noin 1000 e/kk. Yksikkö kehitti ja tuotti kaikki Windows-käyttöjärjes-
telmäversiot – tähän aikaan 7-versiota - ja vastasi myös niiden maail-
manlaajuisesta markkinoinnista. 
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Tutustuimme myös Kothagudemin valtavan 
kokoiseen paperi- ja kartonkitehtaaseen. Sen 
4 paperikonetta ja 3 kartonkikonetta olivat 
Valmetin ja Metson valmistamia. Käyttöinsi-
nöörit oli koulutettu Suomessa. 

Vierailukohteita riitti ja ne oli valittu hyvin 
erilaisilta toimialoilta: saippuatehdas, tupak-
katehdas, puuvillakangastehdas ja animaatio-
elokuvien tuotantokeskus. Siellä työskenteli 
tietokoneruutujen äärellä 600 editoria tuot-
taen amerikkalaisille ja englantilaisille tilaa-
jille meillekin tuttuja elokuvia kuten Jungle 
Book, Peter Pan, Lassie ja Chaplin.

Mieleenpainuvia olivat myös koulu-, yliopis-
to- ja sairaalavierailut. Kävimme julkisissa 
ja yksityisissä sairaaloissa. Yksityissairaalat 
olivat huippuyksiköitä, joiden lääkäreillä oli 
ollut praktiikka USA:ssa ja Englannissa. Nii-
den rahoitus tuli USA:sta asuvilta intialaisilta 
miljonääreiltä.

GSE-teamimme työpäivät kestivät yleensä 
aamukahdeksasta iltakymmeneen. Matkam-
me puolivälissä saimme pitää yhden lepo-
päivän. Ohjelmasta muodostui hyvin tiivis ja 
monella tavalla elämyksellinen. Jaksoimme 
hyvin vastaanottaa uuden kulttuurin, erilaiset 

ruokailutavat ja lukuisat vierailukohteet; kou-
lut, yliopistot, sairaalat, tehtaat, eläintarhat, 
huvittelukeskukset, rotarykokoukset, grilli-il-
lat, klubiravintolat ja monet muut paikat. 

Tämä oli meille kaikille huikea ”Once in a 
lifetime” -tilaisuus. Intialaiset isäntämme oli-
vat organisoineet meille todella ikimuistetta-
van matkan, jonka aikana saimme valtavasti 
kokemuksia vieraasta ympäristöstä, kulttuu-
rista, ammatillisista asioista ja vieraanvarai-
suudesta.

Kotimatkalla ensimmäinen ajatus pyöri 
kuitenkin sanoissa ” mummon lihapullat” ja 
sauna.

Heikki Salumäki 
Team Leader 2012 
Finland D 1400 - India D 3150 
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GSE-ohjelma eli varttuneimmille nuorille suunnattu ystävyysvaihtotoiminta oli mukana Rotaryn ohjelmissa aina vuoteen 2013 asti. Sen jälkeen sen sisältöpaino-
tuksia muutettiin. Uuden ohjelman nimeksi tuli VTT (Vocational Training Team). Nyt kaikkien ryhmän jäsenten pitää edustaa samaa ammattia.
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Palvelu itsekkyyden edelle (Service Above Self) on 
Rotaryn tunnuslause, joka kuvastaa järjestön ajatus-
ta toimia palvelujärjestönä sekä tehdä hyvää ympä-
röivässä maailmassa (Doing Good in the World). 

Rotary Internationalin Rotarysäätiö (The Rotary 
Foundation) sai alkunsa vuonna 1917 perustetusta 
lahjarahastosta. Siitä muodostettiin säätiö, jonka 
kautta kaikki lahjoitukset kanavoidaan. 

Lahjoitusten merkitys
Piirimme D 1400 pääosin Polio Plus -keräysten ja 
henkilökohtaisten lahjoitusten määrä säätiölle on 
ollut 70 000-80 000 USD:tä vuodessa. Tuiran Rota-
ryklubin lahjoitusten 50 vuoden ajan kumulatiivi-
nen kertymä (10.4.2017) oli 72 888,37 dollaria. Se 
on huikea summa. Klubimme on toiminut erittäin 
aktiivisesti varsinkin hankkeen alkutaipaleella, 
mistä on todisteena klubimme jäsenten ansaitsemat 
Rotaryn perustajan Paul Harrisin mukaan nimetyt 
tunnustukset, PHF:t (Paul Harris Fellow). Niitä on 
tällä hetkellä 38:llä klubimme nykyisellä jäsenellä.

Vuosirahastoon tehdyillä lahjoituksilla on suuri 
merkitys myös piirimme omille projekteille. Lahjoi-
tusten oltua kolme vuotta säätiön rahastossa, niistä 
palautuu puolet käytettäväksi DDF-varoina piirille 
D 1400, ja tästä summasta noin puolet voidaan 
käyttää paikallisiin projekteihin. Viime vuosina on 

Rotarisäätiö TRF 100 vuotta 1917- 2017

jaettu klubien hakemuksesta myönnetyille paikal-
lisille projekteille jopa 15 000 USD. Ne ovat kohdis-
tuneet esimerkiksi nuorten harrastusten ja vanhus-
ten tukemiseen, lasten leikkipuistoihin ja aikuisten 
liikuntapuistoihin. Teemme siis hyvää myös oman 
piirimme ja klubimme ympäristössä, kunhan vain 
osaamme tunnistaa ja löytää sopivia hankkeita. 

Ulkomaailmaan kohdistuvien hankkeiden (Global 
Grant) osalta Rotary kahdentaa eri piirien rahal-
liset panostukset. Hankkeessa voi olla mukana 
myös yksityisiä lahjoituksia. Esimerkkinä 2010-lu-
vun alun Intian pulpettihankkeet, jossa piirimme 
hankepanostus oli 5000 USD ja koko budjetti 60 000 
USD. Kun pulpetit hankittiin intialaisten rotarien 
toimesta ja vapaaehtoistyöllä, muodostui niiden yk-
sittäishinnaksi noin 10-15 % Suomen hintatasosta, 
joten keräyssummalla saatiin paljon aikaan. 

Rotarysäätiön varojen kuusi keskittämisaluetta 
ovat rauhantutkimus sekä konfliktien esto ja sovit-
telu, sairauksien ehkäisy ja hoito, vesi ja sanitaatio, 
äitien ja lasten terveys, peruskoulutus sekä luku- ja 
kirjoitustaito, talouskehitys ja yhteiskunnallinen 
kehittäminen. Klubimme on ollut mukana eri hank-
keiden kautta näissä kaikissa. Polio plus on niistä 
merkittävin.

Paul Harris Fellow -mitali ja -rintamerkki
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Rotareilta kysytään usein, mitä tehdään Polio 
Plus -hankkeen jälkeen. Vastaus on, että ei 
mietitä sitä, ennen kuin on saatu hoidetuksi 
Polio Plus loppuun. Se vaatii vielä vuosien 
jälkihoidon. 

Atlantan kongressissa kesäkuussa 2017 Rota-
rysäätiön 100-vuotisen taipaleen pääjuhlassa 
linjataan tulevaisuutta ja uusia maailman-

Katse tulevaisuuteen

laajuisia projekteja. Tässä suurtapahtumassa 
aistii jälleen elävästi, että vapaaehtoisten 
rotarien joukkovoima on todella suuri maa-
ilmanlaajuisten hankkeiden toteuttamisessa. 
Niiden tarkoituksena on suunnata lahjoituk-
set ja keräysvarat mahdollisimman suuren ih-
mismäärän hyväksi sinne, missä apua todella 
tarvitaan. 
Teemme yhdessä hyvää historiaa

© Rotary International/Alyce Henson

Nuorisovaihtotyömme kautta tuhannet nuo-
ret ovat kehittäneet vahvuuksiaan ja valmiuk-
siaan elämäänsä.
Erilaisia avustusprojekteja on toteutettu sa-
doittain: kaivoja, kouluja, pulpetteja, wc-tilo-
ja, busseja, tietokoneita, oppikirjoja ja liikun-
tavarusteita kouluihin Intiassa ja Afrikassa.

Rotary International luokiteltiin vuonna 2015 
maailman viidenneksi merkittävimmäksi 
yksityiseksi hyväntekeväisyysjärjestöksi 
mittarina työ ihmiskunnan hyväksi. Charity 
Navigator, suurin ja arvostetuin hyväntekijä-
järjestöjen arvioija, on antanut säätiöllemme 4 
tähteä vuodesta toiseen. 

Tunnetuin avustuskohteemme on ollut työ 
polion hävittämiseksi maailmasta. 
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Näihin tapahtumiin tulisi jokaisen rotarin osallistua ainakin kerran elämässään. 
Ilmapiiri kongressialueella on väenpaljoudesta huolimatta rotarillisen ystävälli-
nen. RI:n väki ja lukuisat vapaaehtoiset rotarit tekevät uupumatta parhaansa, jotta 
asiat sujuvat jouhevasti. Yleisistunnoissa, työryhmissä ja lukuisissa oheistapah-
tumissa saa todellisen käsityksen rotaryn kansainvälisyydestä. Koko kongressin 
ajan avoinna oleva House of Friendship, Ystävyyden talo, esittelee kymmenissä 
ständeissä klubien palveluprojekteja ja niiden tuloksia. Talossa on tilat tapaami-
siin, yhdessäoloon ja virkistäytymiseen. Juhlallisesta avajaisistunnosta aina viih-
teelliseen päätöstilaisuuteen saakka kongressi inspiroi, jakaa tietoa sekä synnyttää 
halua toimia maailmanlaajuisessa palvelujärjestössämme.

Rotary Internationalin vuosikokoukset

RI:n 104. kongressi Lissabonissa

Vuoden 2017 Atlantan Rotarikongressissa 
juhlitaan 100 vuoden ikäistä Rotarisäätiötä

Kongressipäivien kohokohtia on Home Hospitality -ilta, jol-
loin isäntäkaupungin ja lähialueen rotarit kutsuvat vieraita 
kotiinsa viettämään iltaa. Mikäli kaikki halukkaat kongres-
sivieraat eivät mahdu kotivierailuille, klubit joko yksin tai 
yhdessä järjestävät viihtyisän illan. Näissä tilaisuuksissa 
voi todeta, kuinka rotarius yhdistää erilaisista kulttuureista 
ympäri maailmaa tulleita ihmisiä. Kaikki ovat samaa rotary-
perhettä.
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Työpaikkavierailut ovat tuoneet vaihtelua 
kokouksiin. Olemme vuosien mittaan vierail-
leet autotaloissa, museoissa, taidenäyttelyis-
sä, paperitehtaassa ja monissa jäsentemme 
yrityksissä sekä Oulun ja ympäristön palvelu-
pisteissä. 

Olemme hakeneet puolisoinemme elämyksiä 
myös teatterista, taidemuseoista, konserteista 
ja urheilutapahtumista. 

Vierailuja lähelle ja maailman ääriin

Ystävyystoiminta Boden-Överluleån 
Rotaryklubin kanssa
Klubimme toiminta kansainvälistyi, kun vie-
railimme vuonna 1990-91 Boden-Överluleån 
Rotaryklubissa. 

Tämä käynnisti vilkkaan vuorovaikutuksen ja 
lukuisat puolin ja toisin tehdyt vierailut.

Vastavierailu Ouluun tapahtui seuraavana 
vuonna, ja vuonna 1994 oli edustajiemme 
vuoro vierailla Bodenissa klubin 25-vuotisju-
hIissa. 

Sittemmin delegaatiot vierailivat maittemme 
välillä varsin aktiivisesti.
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Rotaryjärjestön toimintaan kuuluu kansainvä-
lisyys monella tasolla. Niinpä myös vierailut 
ulkomaisissa ja kotimaisissa klubeissa avar-
tavat monin tavoin rotariutta ja sen syvintä 
olemusta.

Kokemuksia ja muisteluksia klubivierailuista ulkomailla,
Malta ja Kypros

Vierailu Maltan Rotaryklubissa
Olen vieraillut useita kertoja eri maiden rota-
ryklubeissa. Erikoisin tilanne syntyi, kun suosit-
telin erästä tuttavaamme klubimme jäseneksi. 
Näin minusta tuli hänen kumminsa ja tehtävä-
näni oli vierailla hänen kanssaan myös jonkun 
toisen oululaisen klubin kokouksessa. Hän kä-
sitti asian kuitenkin väärin ja toivoi, että vieraili-
simme Maltan rotarien kokouksessa. Eipä siinä 
muu auttanut, kuin suunnata avec-lomaviikok-
si Maltalle vierailemaan sikäläisessä klubissa. 
Istuimme sitten siellä monta tuntia kokoukses-
sa, joka pidettiin hotelli Hiltonin baarissa. 

Rotarypiirin ja klubin toimintaan liittyy rivijä-
senen näkökulmasta monenlaista kiinnostavaa 
toimintaa. Voin osallistua piirikonferensseihin, 
koulutustapahtumiin, työskentelyyn eri komi-
teoissa, yhteydenpitoon Rotarysäätiön kanssa, 
erityisasiamiestehtäviin tai vaikkapa golfkisoi-
hin ja moottoripyöräkerhon retkiin. 

Haluankin lainata vuoden 1971 presidenttimme 
Yrjö Liimataisen sanoja: ”Tuiran Rotaryklubi on 
pahuksen hyvä klubi”. Tämä pitää edelleen 
täysin paikkansa.

Esa Konola

Klubikokouksessa Kyproksella
Kesälomalla Kyproksen Limassolissa vuonna 
1992 päätin tehdä paikkauksen. Olin selvittä-
nyt Limassol-Amathusia Rotaryklubin ko-
koontuvan illalla klo 20.00 Hotel Aquamari-
nassa. Sovimme vaimoni kanssa, että hän käy 
katselemassa rantakadun liikkeitä kokouksen 
ajan ja tulee sitten 21.30 kokouspaikalle. 

Kokous alkoikin ilmoitettuun aikaan ja presi-
dentti Makis Solomonides toivotti minut ystä-
vällisesti tervetulleeksi. Ihmettelin hieman, 
kun kokousta ei aloitettu aterialla. Kreikan 
kielellä käsitellyt rotaryasiat menivät suureksi 
osaksi ohi ymmärrykseni, mutta pääsin kui-
tenkin luovuttamaan klubimme viirin ja sain 
vastalahjaksi heidän ”bannerinsa”. Kokous 
loppuikin sitten nopeasti. Vaimoni oli tullut 
minua noutamaan, mutta isäntiä hyvästel-
täessä meitä ei päästettykään lähtemään. 
Saimme kuulla, että klubin Ladies Night 
alkaa kohta ja meidänkin olisi siihen ehdotto-
masti osallistuttava. 

Niinpä siirryimme ravintolasaliin hienosti 
katettuihin pöytiin ja nälkäisinä totesimme 
vihdoinkin saavamme ruokaa. Yllätyksek-
semme saliin asteli kunniavieraaksi kutsuttu 
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Kyproksen kreikkalaisen puolen maatalous-
ministeri, jolta oli pyydetty juhlapuhe. Arvon 
herra oli juuri palannut YK:n järjestämästä 
Rion ympäristökokouksesta. Innostuneena 
kokouksen annista hän alkoi kertoa siitä vuo-
laasti, tietysti kreikaksi. Perusteellinen esitys 
kesti lähes kaksi tuntia, jonka aikana nälkä 
alkoi yltyä sietämättömäksi.

Lopulta ministeri palkittiin runsain aplodein, 
ja pääsimme viimein syömään. Merellinen 
salaatti, entrecote ja mansikkajäätelö mais-
tuivat taivaallisen hyvälle. Viimein kellon jo 
ollessa yli puolen yön pääsimme kävelemään 
hotelliimme. Tulipa viikkokokous paikatuksi 
perusteellisesti.

Erkki Vornanen

Vierailuja rotarykokouksissa,
Norja

Matti Bäckströmillä – matkailuammattilaisel-
lamme - on ollut ilo vierailla työmatkoillaan 
monissa klubeissa. Tässä muutamia mieleen 
painuneita kokemuksia.

Vieraana viikkokokouksessa  
Norjan Mo i Ranassa
Työmatkalla Mo i Ranassa Norjassa huoma-
sin, että illalla on paikallisen klubin kokous 
hotellissa, jossa järjestimme Suomen länsi-
rannikon edustajina paikalliselle norjalaiselle 
matkatoimistoväelle, lehdistölle ja yhdistys-
ten edustajille matkailun workshoppia.

Koska oma tilaisuutemme alkoi vajaan tunnin 
myöhemmin kuin klubikokous, ajattelin 
pistäytyä pikaisesti tervehtimässä paikallisia 
rotareita ja samalla paikkaamassa omaa klu-
bikokousta. Kokous eteni kuitenkin tuskas-
tuttavan hitaasti, koska klubin presidentillä 
oli paljon asiaa sydämellään. Esittelykierrosta 
ei kuulunut, ja oman tilaisuutemme alku 
naapurihuoneessa lähestyi uhkaavasti. Nyt 
oli tehtävä pikainen päätös, siirrynkö työteh-
tävieni pariin vai odottelenko vielä hetken, 
jotta pääsen kertomaan Tuiran klubin tervei-
set. Ensimmäinen vaihtoehto alkoi tuntua 
ainoalta oikealta, niin mukavaa kuin olikin 

seurata norjalaisten puhetta kouluruotsilla. 
Totesin vieressä istuvalle rotaryveljelle, että 
nyt oululaista rotaria työt kutsuvat ja poistuin 
vaivihkaa kokoustilasta.

Päätös oli oikea, sillä oma markkinointitilai-
suutemme alkoi juuri, kun saavuin pöytäni 
ääreen. Jaoimme siinä ”ilosanomaa” Suomen 
länsirannikon matkailumahdollisuuksista ja 
ohjelmassa oli myös arpajaiset tuotepalkintoi-
neen. Huomasin klubikokouksen päättyneen 
klubin jäsenten poistuessa käytävää pitkin. 
Astuin ovesta sinne ja kutsuin rotarit esittely-
pöytiemme ääreen. Samalla pääsin keskuste-
lemaan muustakin kuin Oulun matkailusta. 
Muutama rotaryvieras poistui paitsi Oulun ja 
muiden mukana olleiden paikkakuntien esit-
teet mukanaan myös arpajaisvoitto taskus-
saan. Eräs rotaryvieras voitti majoituspaketin, 
josta hän oli kovin tyytyväinen todeten, että 
kannattipa tulla kokoukseen! Itsekin olin sit-
ten kotona tyytyväinen Tuiran klubin hyväk-
syttyä tämän kaiken oman viikkokokoukseni 
paikkaukseksi.
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Klubivierailuja Saksassa 
Oulun ystävyyskaupunki Hallen (Halle an 
der Saale) klubeissa olen vieraillut useam-
mankin kerran. 

Siellä opin, että kokouksessa rotaryveljeä 
kutsutaan termillä ”Freund” eli ystävä. En 
kuitenkaan arvannut kysyä – klubin jäseninä 
oli myös naisia – kutsutaanko sisarta puoles-
taan sanalla ”Freundin” = ystävätär. Hallen 
kokouksissa – kuten kaikissa muissakin 
klubeissa – vastaanotto on aina sydämellisen 
veljellinen ja sisarellinen. 

Klubi kokoontui samassa hotellissa, jossa yö-
vyin Hellen messujen aikana, joten paikka oli 
oululaisittain sanottuna likietuinen. Hotellin 
ravintola hoiti ruokailun, johon erään kerran 
kuului myös mahtava jälkiruoka- ja juustotar-
jotin. Ruokailun yhteydessä talon edeskäypä 
kävi useasti kyselemässä, saisiko olla vielä 
lisää hyvää paikallista olutta. Muutaman 
kerran siinä totesin, että kiitos saa olla! Mutta 
sitten alkoi hieman ahdistaa, kun taputte-
lin takataskussa olevaa lompakkoa ja siellä 
lepäävää luottokorttia. Kun maksun aika tuli 
ja kaivoin korttia esille, klubin presidentti 

totesi, että oululainen rotary-ystävän lasku 
on jo hoidettu. Kyllä silloin hieman harmitti, 
kun en ollut sanonut useamminkin ”Kiitos 
saa olla”!

Klubikokouksen kulku Saksassa muistut-
taa hyvin paljon oman klubimme ohjelmaa 
esitelmineen. Halle/Saale -klubissa esitelmä 
koski puun käyttöä huonekaluteollisuudessa 
ja koska esitelmöitsijä ei maininnut meille 
suomalaisille tuttua koivua, oli syytä nostaa 
esiin kysymys koivun käytöstä saksalaisessa 
teollisuudessa. 

Vilshofenin Rotaryklubissa esitelmöitsijä kä-
sitellessään arktisen alueen tutkimusmatkoja 
pyysi minulta apua Koillisväylän löytäjän, 
A.E. Nordensköldin nimen oikeaan ääntämi-
seen.

Berliinin klubikokouksessa oli mukana 
paikkaamassa myös itävaltalainen klubiveli. 
Seuraavana päivänä kuulimme puistossa sak-
sankielisen huudahduksen ”Hei, suomalaiset 
rotari-ystävät”. Kyseessä oli sama itävaltalai-
nen. Kyllä siinä kadullakin vielä juttua riitti.

Samoin Berliinissä kävellessäni ITB:n mes-

suilla (ITB = Internationale Tourismus-Börse) 
yhdysvaltalaisen messuosaston kohdalla tuli 
mies lähes pöydän yli käsi ojossa ja huudahti: 
”Minä niin iloitsen, kun näen tuon merkin”. 
Hän oli huomannut takissani olevan Rotary-
merkin. Minä totesin samaa. Kyllä siinä sitten 
juttua riitti – jopa niin, että messuasiakkaat 
taisivat sillä kertaa jäädä huomiossa toiseksi.

Dresden Canalletto Rotaryklubin hulppeaan 
kokoushotelliin sisään astuessa piti varmuu-
den vuoksi kokeilla, ettei kaulus ole liian 
kireällä ja että kravatti on varmasti suorassa. 
Kumpikin ihan turha toimenpide – vastaanot-
to oli juhlavan virallisista puitteista huolimat-
ta niin välitön ja ystävällinen.

Chemnitzissä klubikokous oli Chemnitzer 
Hof -hotellissa, ja kun kahtena peräkkäisenä 
vuotena kokouksissa vierailin, tunnisti toisel-
la kerralla iso joukko rotariystäviä minut heti 
ovelta suomalaiseksi. Tällä kertaa olin ottanut 
varmuuden vuoksi selvää esitelmän aihees-
ta, joka käsitteli vaikeasti ymmärrettävää 
saksalaista kirjailijaa. Kokouksessa osoitin 
omaa ”tietämystäni” kertomalla, että kyseisen 
kirjailijan teoksia ei ole – mahdollisesti teks-
tin vaikeuden vuoksi – käännetty lainkaan 

Vierailuja rotarykokouksissa,
Saksa
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suomeksi. En kuitenkaan paljastanut klubin 
jäsenille, että googlaaminen oli auttanut!

Chemnitz-Schlossbergin Rotaryklubin ko-
kouksessa oli ilo jutella todellisen veljen 
kanssa, joka toimi kokouksen sihteerinä. Hän 
oli oikea munkkiveli kaavussaan ja kertoi 
vieraillessaan Helsingissä pitäneensä kovasti 
Suurkirkon ja Uspenskin katedraalin arkki-
tehtuurista. Kokouksen aikana seurasin ihail-
len munkkiveljemme Seidelin (eli oluttuopin) 
sujuvaa tyhjennystä.

Saksan Ludwigslustin Rotaryklubin kokouk-
sen alkuun oli vielä aikaa, kun kokousho-
tellin vastaanoton henkilö kävi kertomassa 
klubin hallituksen kokousta pitäville, että 
paikalla on kaksi suomalaista rotaria. Saman 
tien ovi aukesi ja ystävällinen kutsu kehotti 
saapumaan kokoustilaan. Kokous oli, kuten 
tavallisesti, mukava ja mielenkiintoinen. Ku-
vernööri, eläkkeellä oleva meriupseeri, kertoi 
kokemuksistaan saksalaisena sotilasasiamie-
henä maansa suurlähetystössä Israelissa.

Klubivierailut Tyynelle merelle 
Viime vuonna pääsin matkustamaan toisel-
le puolelle palloa Tyynen meren alueelle. 

Vierailu Norfolk Islandin Rotaryklubissa oli 
ikimuistoinen. Vastaanotto oli todella lämmin 
ja kokouksen alussa nostimme maljan ku-
ningatar Elisabet II:n muotokuvalle – Norfolk 
Islandhan on osa Australiaa, jonka virallinen 
päämies on tämä kuningatar. Kokouksessa 
käsiteltiin Suomenkin Rotarylle tärkeää asiaa. 
Klubin presidentti ja kyseisen Rotarypiirin 
entinen kuvernööri olivat todella huolissaan 
Rotaryn tulevaisuudesta, kun sen jäsenistö 
vähenee ja keski-ikä nousee. Nämä aiheet 
olivat esillä myös kaikissa vierailemissani 
saksalaisissa klubeissa. Norfolk Islandilla 
sain ensi kertaa kuulla todelliset madonluvut. 
Tällä menolla koko liike saattaa kuihtua pois 
vuoteen 2030 mennessä. Tämä pelko viritti 
keskustelun, joka polveili laajalti hyvin varus-
tetussa baarissa.

Aucklandissa, Uudessa Seelannissa, hel-
mi-huhtikuussa 2016, muodostui luontevasti 
”omaksi” klubiksi Hillsborough, Lynfield 
and Mount Roskill Rotaryklubi. Tämän hyvin 
kansainvälisen klubin jäseninä oli paitsi kiwe-
jä (uusiseelantilaisia), intialaisperäisiä, Tyy-
nenmeren saarilta olevia sekä Euroopasta Uu-
teen Seelantiin saapuneita. Kokoukset olivat 
miellyttäviä ja ohjelmassa oli aina erinomai-

nen esitelmä. Lisäksi kaikki joutuivat kerto-
maan, mitä hauskaa olivat tehneet kokousten 
välillä. Asiapuheen ohella kokouksista jäi 
aina mieleen äänekäs, hyväntahtoinen nauru. 
Kokous päättyi joka kerta Uuden Seelannin 
kansallislauluun, joka laulettiin kohti puhu-
jakoroketta, jota ympäröi RI:n, Uuden Seelan-
nin sekä Yhdysvaltojen (RI:n perustajavaltio) 
liput. Jäsenistön määrän suhteen oli tässäkin 
klubissa oli ongelmia. Nyt kirjoilla oli 18 ro-
taria, kun muutama vuosi aiemmin heitä oli 
ollut peräti 90!

Vierailut syventävät omaa käsitystä kansain-
välisestä ystävyydestä ja rotariudesta
Tuiran klubin viiri koristaa nyt kaikkien 
vierailemieni klubien kokoelmaa. Voinkin 
todeta, että kannattaa aina tilaisuuden tullen 
vierailla ulkomaisissa klubeissa. Vastaanotto 
on aina sydämellinen. Samalla pääsee tutus-
tumaan samanhenkisiin jäseniin ja voi kertoa 
tarinoita omasta klubitoiminnasta, Oulusta ja 
Suomesta. 

Matti Bäckström
kansainvälinen palvelu

Vierailuja rotarykokouksissa,
Tyyni meri
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Aktiviteetteja

Kuntokilpailut alueemme klubeille
Noin parinkymmenen vuoden ajan - 70-luvun alusta lähtien - klubim-
me järjesti vuosittain 8-12 viikkoa kestävän kuntokilpailun. Pisteitä 
annettiin lukuista lajeista lähinnä osallistumisaktiviteetista, mutta myös 
suorituksen kestosta. Kunnon kehitystä testattiin UKK-instituutin käve-
lytestillä. 

Alkuun kisa oli Oulun rotaryklubien välinen, mutta muutaman vuoden 
kuluttua klubimme ylivoimaisuuden vuoksi muut klubit luopuivat 
siitä. 

Tämän jälkeen kuntotestejä tehtiin muutaman vuoden välein. Hiihtä-
mässä käytiin kerran Virpiniemessä. Jääkiekkoa, pesäpalloa ja jalkapal-
loa on käyty katsomassa. Vuonna 1998 tuli mukaan golf. 
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Klubimme urheilu-upseeri veli Esko Ahokas organisoi vuosina 2003 
- 2012 liikuntapäivät klubin veljille aveceineen kaiken kaikkiaan 10 
kertaa. Kun odotettu liikuntapäivä viimein koitti, golfaajat suuntasivat 
innoissaan Sankivaaran viheriölle silmissään kiilto - taas oli mahdollista 
voittaa himoittu klubin golf-mestaruus. Muille veljille järjestettiin ohjat-
tuja retkiä lähialueille joko kävellen tai pyöräillen.

Liikuntapäivät huipentuivat veljemme Kari Hannulan isännöimiin ilta-
tilaisuuksiin Keskon Pohjois-Suomen alueen tiloissa. Yleensä meitä oli 
paikalla 25-35 veljeä aveceineen. Ohjelmassa oli saunomista, päivälli-
nen, golf-mestaruuden palkintojenjako, arvontaa sekä tietenkin runsaan 
tarjoilun generoimaa vapaata keskustelua.

Tämä hieno perinne tuli tiensä päähän veli Kari Hannulan eläköityes-
sä, jolloin Kari palasi kotiseudulleen siirtyen RC Kuusamon jäseneksi. 
Kisat kyllä jatkuvat, mutta jatkopaikka vaihtelee.

GOLF-palkintojenjako Keskolla, palkintoja järjestämässä Timo Korhonen.

Voittajan eleet sen kertovat – nyt menivät lyönnit putkeen. Kuvassa Kari Juntunen ja Aki Keisu.

Liikuntapäivät
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Mallasjuoma järjesti 
upean illan Toppilan Allin 
Matalassa ruokailuineen ja 
tarjoiluineen

Ladies Night
Polio Plus -keräys on tehty useaan kertaan järjestämällä hauska avec-il-
ta illallismaksuineen. Tällä ”korvattiin” Polio-Plus -veloitus veljille. 
Todellisuudessa isäntäyritys kustansi koko homman ja kertyneet varat 
lahjoitettiin keräykseen.

Rotary Loves Museum 
Merikosken Rotaryt haastoivat vuoden 2016 alussa 
kaikki Oulun alueen klubit yhteistoimintaan, jonka 
tavoitteena on auttaa eri klubien jäseniä tutustumaan 
toisiinsa. Toisena tavoitteena on innostaa uusia po-
tentiaalisia jäseniä liittymään klubeihimme. Toiminta 
käynnistyi hyvin. Rotary Loves Museum –teemalla on 
järjestetty iltatilaisuuksia Oulun museoissa ja galle-
rioissa, joihin ovat tervetulleita kaikki Oulun rotaryt 
puolisoineen ja vieraineen. Illan aikana tutustutaan 
näyttelyihin ja kuullaan asiantuntijoita sekä käydään katsomassa tiloja, 
joihin yleisö ei normaalisti pääse.

Ensimmäinen ilta pidettiin Taidemuseolla, jossa tutustuimme mm. 
Essi Renvall-, Hiukkavaara- ja Tanssia kameralle -näyttelyihin. Hieno 
alkutapahtuma antoi pontta tehdä näistä tapahtumista perinne. Hienot 
esittelyt taustoittivat taiteilijoiden ajatuksia ja teoksia mielenkiintoisella 
tavalla.

Kun kerran museot avasivat näin hienolla tavalla ovensa, klubimme on 
osallistunut näihin tapahtumiin kaikista suurimmalla joukolla.
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Koitelin koskenlasku
Klubikokous 27.5.2016 vietettiin Koitelinkoskella. Hurjan vauhdikkaan, 
tulvivan joen voimansa näyttävän koskenlaskun aikana vesi kuohui ja 
pärskyi. Itsesuojeluvaistoinen pelko ja vesiryöppyjen mahti sai adrena-
liinin kohisemaan suonissa ja sykkeen nousemaan huippulukemiin. 
Vauhtia riitti, mutta osaavat ohjastajat ja hyvät varusteet tekivät seikkai-
lusta, alkukauhusta toivuttuamme, todellisen nautinnon. Huh. Laskun 
jälkeen makkarat ja nuotiopannukahvit maistuivat todella makoisilta.
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Moottoripyöräklubi
Moottoripyörä on mööttöripyörä. Muut pyö-
rät ovat lälläripyöriä!

Klubimme toimintaan liittyy myös todella 
persoonallisia etten sanoisi omituisia piirteitä. 
2000-luvun alussa tähän kummallisuuksien 
galleriaan liittyi merkillinen moottoripyöräel-
vistelijöiden joukko, jonka tarkoituksena oli 
herättää huomiota ja kateellisuutta kaikkien 
nelipyöräomistajien keskuudessa. Autoa 
ohjataan, mutta moottoripyörää ajetaan (tosin 
tästä saattaa veljemme, autourheilija Ukko 
Kervinen olla ihan eri mieltä).

Moottoripyörä oli alkujaan köyhälistön 
kulkupeliksi suunniteltu kaksipyöräinen, 
polttomoottorikäyttöinen ajoneuvo. Suomes-
sa ajoneuvojen vakuutusmaksut ja verotus 
ovat kuitenkin nostaneet moottoripyöräilyn 
kustannuksia niin, että nykyisin moottoripyö-
riä omistaa lähinnä varakkaampi kansanosa 

persaukisten ajellessa kateellisina turvallisilla 
ja mukavilla nelipyöräisillään. Moottoripyörä 
on siis aikuisten lelu, jolla koulukiusatut ja 
muut lapsuudessaan kaltoin kohdellut rep-
panat pönkittävät pirstaleista itsetuntoaan ja 
jolla omassa seksuaalisuudessaan eksyksissä 
harhailevat mopojengiläiset etsivät identiteet-
tiään.

Klubimme kymmenkunta motoristia muo-
dostavat klubin iskujoukon, jonka tavoitteena 
on pystyä jäsenmaksujen tehokkaan perin-
tätoimien lisäksi viettämään aikaa yhdessä 
vierailemalla muissa lähialueen rotarymiehi-
tetyillä alueilla edellyttäen tietysti, että ne si-

jaitsevat 500 kilometrin säteen sisällä ja sinne 
johtaa kestopäällystetty tie. Ulkojäsenemme 
Antti peesaa ryhmäämme lentokoneella nous-
ten kateellisuuden synnyttämisessä aivan 
omalle orbitaalilleen.

Keskuuteemme on väkisinkin pesiytynyt 
ajatus pyörän koon ja älykkyyden jonkin-
asteisesta korrelaatiosta, mikä on yllyttänyt 
jäsenistöä hankkimaan suurehkoja matkapyö-
riä sekä ajettaviksi että varsinkin nojailtaviksi, 
sillä hoksasimme, että iso pyörä pysyy pa-
remmin pystyssä ja antaa näin tukevamman 
selkänojan kesäiltaiselle elvistelylle ja huo-
mion herättämiselle.
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Matkapyörä on tarkoitettu pitkille etapeille, 
joten siinä on yleensä vähintään 1000 cm3:n 
moottori ja matkustusmukavuutta edistävä, 
pehmeän lokoisa satula sekä suurehko etu-
kate eli tuuliohjain. Matkapyörän valitsee 
ajokikseen usein raekuurojen ja hyttysparvien 
raiskaama, kylmän viiman aiheuttamasta reu-
masta kärsivä, kaiken nähnyt motoristi, joka 
kaipaa mukavan lämpimään autoon, mutta 
ei kehtaa tunnustaa sitä edes itselleen. Mat-
kapyörien yhtenä äärihuipentuma voidaan 
pitää keskuslukituksella, ilmastoinnilla, ke-
miallisella WC:llä ja kaasuliedellä varustettua 
Honda Goldwingiä, jollaista kateudenherättä-
jää ei onneksi ole vielä kenelläkään meistä. 

Sen sijaan ryhmä on joutunut arvioimaan 
moottoripyörän omistamisen ja jäsenyyden 
kriteerejä perusteellisesti jengin ovien ulko-
puolelle kiinnittyneiden uusien Prospect-jä-
senten yllyttäminä (veljet Ari ja Matti). Ari 
omistaa säälittävän kolmipyöräisen, palo-
kunnanpunaisen Vespa-kuljetusneuvon, joka 
on ihme kyllä rekisteröity moottoripyöräksi. 
Matti hankki erehdyspäissään lähes sota-ajal-
ta peräisin olevan BMW-kaunottaren, jonka 
kuutiotilavuus ei vastaa edes suurehkoa 
jugurttipurkkia. Se synnyttää myötähäpeää 
kuutiotilavuutensa naurettavuuden lisäksi 65 
km:n huippunopeudellaan. Muiden jäsenten 
kaksipyöräiset voidaan sentään luokitella 
matkapyöriksi.

Onneksi olemme saaneet muutaman ennak-
koluulottoman sponsorin, jotka ovat mah-

dollistaneet meille tärkeiden liivien ja muun 
rekvisiitan hankinnan. Niillä rakennetaan 
kirjastonhoitajatyyppisten hiirulaistemme 
salaisten päiväunien katu-uskottavuutta. 
Lienemme Suomen ainoa motoristijengi, jota 
sponsoroi hautaustoimisto (kiitos veljellemme 
Olaville!), mikä luontaisesti hillinnee meitä 
kaasukahvan väännössä. 

Kuten jo kuvistakin näkyy, keijukaismaiset 
jengiläisemme tarvitsevat bensiinin ohella 
myös ruumiin ravintoa. Bodaaminen niihin 
mittoihin on vaatinut pyyteetöntä ja pitkäai-
kaista ponnistelua. Ryhmämme veljistä vain 
Arto ja Ilkka ovat epäilyttävän alipainoisia, 
mitä puutetta olemme pyrkineet korjaamaan 
vahvalla yhteisötuella. 

Periaatteenamme on aina ollut vanha ranska-
lainen sääntö ”Se ei ole ruokailu eikä mikään, 
jollei tarjolla ole vähintään kolmea ruokala-
jia”. 

Ruoat valmistamme itse paikallisista raaka-ai-
neista jengimme Gordon Ramsey -tyylisessä 
lempeässä ohjauksessa. Hyvänä esimerkki-
nä käyköön Sotkamon retken kainuulainen 
menu: alkupalana poro-suppilovahverokeitto 
ja paikallista leipää, pääruokana grillattua 
sian kylkeä makealla chilikastikkeella kera 
mozzarellasalaatin. Aterian kruunasi jälkiruo-
ka eli kahvi, konjakki ja paikallista juustolei-
pää lakkasiirapilla. 

Olemme pyrkineet ruksaamaan kalente-
reihimme yhteistä aikaa, jolloin pääsemme 
paitsi ajamaan matkaa myös voimaantumaan 
saunan lauteilla toistemme varsin kummal-
lisista tarinoista ja elämän mutkista. Yhteiset 
retket on meille aina erityisen odotettuja ja 
mukaansa tempaavia. Tätä yhteistä aikaa hy-
vien ystävien ympäröiminä haluamme vaalia, 
jottei yhteisömme koheesio rapautuisi kuin 
suomalaisen tiesillan betoni. 

Sakari Nikkilä 
Moporesitentti
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Nykyisistä jäsenistämme pisimpään klubissamme ovat vaikuttaneet 
Veli Karvinen ja Ukko Kervinen vuodesta 1969. Reijo Lehtonen sekä Juhani 
Salokannel hyväksyttiin klubin jäseniksi seuraavana vuonna.

Juhani Salokannel muistelee, että 70-luvulla jäseneksi ottaminen oli juh-
lallista. ”Diplomaattisuvun vesa Bernard Enckell, klubin ensimmäinen 
presidentti, jota en tuntenut entisestään, kutsui minut Kauppaklubille. 
Hän kertoi minulle laajasti rotarysta ja Tuiran rotaryklubista. Lopulta 
hän kysyi, haluaisinko liittyä klubiin. Itse asiassa rotarius oli minul-
le ennestään tuttua, koska isäni oli ollut Oulun Rotaryklubin jäsen jo 
vuosikymmeniä. Mielelläni liityin enkä ole katunut. Aika pian minulle 
sitten selvisi, että siinä vaiheessa klubi tarvitsi juuri lääkärijäsentä avus-
tamaan meneillään olevaa Afrikan lääkekeräystä, mikä luultavasti oli 
ollut ainakin osasyynä minun kutsumisessani klubiin”.

RC-Tuiran jäsenet 1966-2016 
Jäsenmäärän kehitys
Klubin jäsenmäärä nousi jo 70-Iuvun alkupuolella yli viidenkymmenen, 
jolla tasolla se pysyi vielä 80-luvullakin. Vasta toimintavuonna 1988-89 
läsnäoloprosentti putosi alle 80%:n ollen 79%. Osallistuminen viikko-
kokouksiin oli aktiivista ja paikkaaminen toisten klubien kokouksissa 
oli yleistä. Huippuesimerkki paikkauksesta ”vaivoja säästämättä” oli 
Ukko Kervisen vuonna 1969 lentäen tapahtunut paikkaus Romaniasta 
Englantiin, koska Romaniassa ei ollut mahdollisuutta paikata. Paras 
osallistumisprosentti 92,7% oli Ossi Lausteen presidenttikaudella 1972-
73. Aikaisempina vuosina 5-8 veljeä on osallistunut sataprosenttisesti 
kokouksiin. 

Viime vuosina osallistumisprosentti on hienokseltaan laskenut, mihin 
on ilmeisesti syynä lisääntyneet työelämän kiireet. Myös muissa klu-
beissa vierailut ovat olleet vähäisiä.

Reijo Lehtonen
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Klubi kerää toimintansa tarvittavat varat lähinnä 
jäsenmaksuina. Periaatteena on pidetty, että klubin 
tulee kyetä kattamaan jäsenmaksuilla kaikki omat 
toimintakulunsa. Nykyinen vuotuinen jäsenmaksu 
on 220 e sisältäen salimaksun.

Jäsenmaksuista merkittävä osa menee edelleen 
Rotary-piirille ja Rotary Internationalille. Näiden 
lisäksi huomattava kuluerä on tänne saapuvan 
ulkomaisen vaihto-oppilaan kustannukset.

Erilaisilla keräyksillä hankittuja ja lahjoituksina 
saatuja varoja käytetään vain hyväntekeväisyys-
projekteihin ja vaihto-oppilastoiminnasta ja muusta 
nuorisotyöstä aiheutuviin kuluihin.

Rahastonhoitajan rooli ei ole ollut helppo
Hyväntekeväisyysprojektit ovat vaatineet varoja, 
joita on hankittu mm. järjestämällä konsertteja ja 
teatteriesityksiä sekä mainosilmoituksilla, mutta 
usein on täytynyt käydä myös veljien lompakoilla. 

Ukko Kervinen hoiti postia parisenkymmentä vuot-
ta, minkä jälkeen Sakari Aine, Hannu Lähdesmäki ja  
Seppo Pyykkö useita vuosia. Nykyinen kassanvarti-
jamme, juristinakin toimiva Kalle Pyrhönen vastaa 
suvereenisti rahan liikkeistä.

Klubimme talous
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Rotaryjärjestö pyrkii toimimaan täysin avoimesti ja läpinäkyvästi. Siitä 
huolimatta meistä uutisoidaan medioissamme varsin niukasti, joten ul-
kopuolisille saattaa muodostua varsin merkillisiä käsityksiä rotareista ja 
toiminnastamme. Klubimme on päässyt julkisuuteen lähinnä juhliensa, 
tempaustensa ja suurten rotaritapahtumien yhteydessä. 

Klubimme viestintä

Kuvateksti: Kanadalainen vaihto-oppilas Taylor Bos isäntäperheen mukana  
Muonion Särkitunturilla lokakuussa 2015.

Uutisia klubistamme kansainvälisissä rotaryjulkaisuissa. 
Rotary International edellyttää jokaisen rotarin saavan kuukausittain 
virallisen The Rotarian -lehden joko painettuna tai verkkolehtenä. 
Tämän lehden sijaan Suomen rotareilla on virallinen alueellinen rota-
rylehti Rotary Norden yhdessä Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin 
rotareiden kanssa. Klubimme voi saada uutisiaan julkaistuiksi molem-
piin lehtiin. Rotary Nordenissa olemme viimeksi tiedottaneet Kieloko-
ti-hankkeestamme. The Rotarian -lehden World roundup -aukeamalla 
esitellään kuukausittain 4-6 hanketta ympäri maailmaa. Siellä kerrottiin 
oululaisten klubien liikuntapuistohankkeesta. 

Toinen kuukausittainen osio The Rotarian -lehdessä on rotarien maail-
maa valokuvina esittelevä Show us your world -sivu, jossa julkaistiin 
Erkki Vornasen otos vaihto-oppilaan ja isäntäperheen retkeltä Lapissa. 
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Verkkosivut ovat nykyisen viestintämme perusta
Uusi verkkosivustomme osoitteessa www.rctuira.fi julkaistiin vuoden 
2016 alussa. Sen tavoitteena on auttaa meitä kaikkia - myös uusia jäse-
niä - perehtymään rotarytoimintaan myös laajalla perspektiivillä, tutus-
tumaan klubimme jäseniin, osallistumaan aktiivisesti viikkokokouksiin 
ja muihin toimintoihin sekä saamaan iloa ja hyötyä jäsenyydestään. 

Sivustolle on kerätty tietoa klubin toiminnasta, sen eri projekteista 
ja palvelutoiminnoista, jäsenyyden eduista ja velvollisuuksista sekä 
linkkejä Rotary Internationalin ohjelmiin, kansainväliseen toimintaan ja 
Rotarysäätiöön. 

Sähkösuora
Sähköinen uutiskirjeemme julkaistaan joka perjantaiaamu. Sen sisäl-
tönä on esitelmän aihe sekä ajankohtaisia uutisia. Viikkokokoussivun 
alalaidan ohjelmakalenteri listaa tulevia tapahtumia ja esitelmiä.  Näin 
veljemme saavat heti aamutuimaan muistutuksen kokouksestamme, 
jotta he voivat alkaa suuntaamaan kulkunsa kohti Rauhalaa.

Sosiaalinen media
Olemme perustaneet Facebookiin jäsenistölle tarkoitetun suljetun ryh-
män, jota käytämme keskusteluihin ja tietojen vaihtoon. Facebookissa 
on myös oman Rotary-piirimme sivusto Rotariystävät/Rotary Friends 
Finland. Sinne kerätään uutisia ja suurta yleisöä kiinnostavia juttuja, 
joiden tavoitteena on saada uusia jäseniä kiinnostumaan työstämme.
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Rotaryn toiminta palvelujärjestönä on jat-
kunut yhtäjaksoisesti jo yli 100 vuoden ajan. 
Tänä aikana maailma on muuttunut monin 
tavoin. Vuosikymmenten aikainen positiivi-
nen kehitys ei ole kuitenkaan kohdistunut 
tasaisesti koko ihmiskunnan osalle, joten 
rotareita ja muita hyväntekeväisyysjärjestöjä 
tarvitaan yhä. Sodat, konfliktit, luonnonka-
tastrofit, kuivuus, juomakelpoisen veden ja 
sanitaation puute, rauhanprojektit, sairauk-
sien ehkäisy, luku- ja kirjoitustaidon kehittä-
minen, äiti ja lapsi -teemat ja näihin liittyvät 
hankkeet ja humaani toiminta ovat edelleen 
keskeisiä asioita. 

Vaikka poliotartuntojen määrä on saatu laske-
maan vain muutamiin tapauksiin vuodessa, 
taistelu tautia vastaan kestänee vielä vuosia. 
Siksi polion lopullinen hävittäminen maapal-
lolta on edelleen primäärihanke.

Onneksi meillä on vahvoja yhteistyökump-
paneita sekä paikallisella tasolla että globaa-
listi, joten Rotaryn kyky reagoida eri puolilla 
maailmaa oleviin kehityshankkeisiin pysyy 
vahvana. Esimerkkinä maailman terveysjär-
jestö WHO tai UNESCO, joiden Koulutus 
kaikille -prosessi kohtaa meidän tavoitteem-

Rotariuden merkitys tulevaisuudessa

me luku- ja kirjoitustaidon edistämisessä. Vesi 
tai tarkemmin juomakelpoisen veden puute ja 
siihen liittyen sanitaatio tulevat korostumaan 
yhä enemmän. Rotaryn kyky organisoida 
suuri määrä vapaaehtoisia ihmisiä polioro-
kotuksiin ja muihin hankkeisiin kertoo siitä 
mahtavasta joukkovoimasta, joka meillä on 
käytettävissä. Vapaaehtoisia rotareita tar-
vitaan edelleen, olipa kyseessä paikallinen 
projekti tai maailmanlaajuinen hanke. Suuri 

kysymys on miten tätä vapaaehtoista ky-
kyä, tahtoa ja potentiaalia voidaan ylläpitää. 
Meillä suomalaisilla on ollut kyky yhdistää 
yhteisen asian vuoksi talkoohenki tai yhtei-
nen tahto varsinkin kriisien kohdatessa. Se 
näkyy edelleen valtakunnallisten keräysten 
muodossa esimerkiksi joulun aikaan, kun 
haluamme antaa taloudellista tukea vähäva-
raisille lapsiperheille.
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Rotaryn kantavana tunnuslauseena 
on Service Above Self eli Palvelu 

itsekkyyden edelle. 

Tästä lähtökohdasta toteutuu meidän kaik-
kien rotarien humanitäärinen palvelutyö sekä 
kotiympäristössä että maailmanlaajuisesti. 
Olemme palvelujärjestö ja oma klubimme on 
se perusyksikkö, josta tämä kaikki toiminta 
kumpuaa.

Tässä yhteydessä kannattaa tarkas-
tella Rotaryn eettisiin periaatteisiin 

peilaavaa Neljän kysymyksen koetta: 

1.  Onko tämä totta?
2.  Onko tämä oikeudenmukaista kaikkia 
  asianosaisia kohtaan?
3.  Luoko tämä hyvää tahtoa ja parantaako 
  tämä ystävyyssuhteita?
4.  Onko tämä kaikkien osapuolten  
  edun mukaista?   

Tämä koe on mitä ajankohtaisin edelleen 
olipa kyseessä rotarien parissa tehtävä työ, 
oma työmme, liike-elämä, ammatinharjoit-
taminen tai ystävyyssuhteet. Jokaisen klubin 
pitäisi aika ajoin pysähtyä pohdiskelemaan 
tätä asiaa kaikkien muiden yhteisten asioiden 
lisäksi.

Rotary tarjoaa meille klubitoveruutta, eri 
ammattikuntien edustajista koostuvaa ver-
kostoa, ystäviä omalla paikkakunnalla ja 

ympäri maailmaa, ajankohtaisia esitelmiä, 
mukavaa yhdessäoloa ja erilaisten hankkei-
den toteuttamista. Tuemme nuorisovaihtoa 
ja nuorten opiskelua ja harrastuksia, tuemme 
myös arvokasta vanhuutta sekä osallistumme 
lukuisiin yhteiskunnallisiin ja ammatillisiin 
hankkeisiin. 

Meidän nykyisten rotarien tulee iloita Ro-
tarystä ja viedä viesti tuleville sukupolville. 
Haasteena meillä on arvioida niitä keinoja, 

joilla saamme joukkoomme lisää nuoria rota-
reita. Suomalaisilla nuorilla on tutkimusten 
mukaan vahva tahtotila puolustaa maatam-
me. Miten tämä tahtotila voidaan kohdistaa 
myös Rotaryyn ja sen palvelutoimintaan? 
Meidän tulee pyrkiä nykyistä tehokkaammin 
julkisuuteen panostamalla tulevien rotarien 
rekrytointiin ja pitämällä nämä hienot nuo-
ret toiminnassa mukana. Kilpailu nuorista 
ja heidän vapaa-ajastaan on ankaraa. Tule-
vien jäsentemme kautta voimme ainoastaan 
varmistaa, että humanitäärinen palvelutyö 
jatkuu. 

Nyt on aika toimia.

Muistakaamme olla ylpeitä Rotarystä, me 
olemme Rotary.

Heikki Salumäki
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Ahokas, Esko PHF
Luokitus: urheilujohto, pesäpallo

Aine, Sakari
Luokitus: kauppa, autoliikkeet

Antikainen, Matti PHF5  
(SR-FR Am)
Luokitus: rakennuttaminen

Bäckström, Matti PHF
Luokitus: palvelutoiminta, 
matkailu

Ervasti, Perttu
Luokitus: verotus, lakiasiat

Flinck, Ari
Luokitus: ravintolat

Huovinen, Risto
Luokitus: vähittäiskauppa

Huttu-Hiltunen, Seppo
Luokitus: arkkitehtuuri,  
yksityinen

Juntunen, Kari
Luokitus: kauppa, tavaratalot

Juopperi, Aarre
Luokitus: kaivosala

Jääskeläinen, Pekka
Luokitus: konsultointi,  
kiinteistöjalostus

Kaakinen, Juhani PHF
Luokitus: ympäristönsuojelu

Kangas, Antti
Luokitus: tuotekehitystoiminta

Nykyinen jäsenistö
Rotaryvuoden 2017-2018 kynnyksellä klubissamme on 
69 aktiivijäsentä sekä kunniajäsenet Boris Segerståhl ja 
Juho Mannermaa. Tässä kirjassa emme julkaise veljiemme 
toinen toistaan komeampia valokuvia, mutta ne ovat 
nähtävissä www-sivuillamme osoitteessa www.rctuira.fi.

Kareinen, Arvo PHF2
Luokitus: ravintola

Karvinen, Veli PHF
Luokitus: tukkukauppa,  
elintarvikkeet

Keisu, Aki
Luokitus: kultaseppäala

Keltti, Heikki PHF
Luokitus: metsäteollisuus,  
taloushallinto

Kervinen, Ukko PHF
Luokitus: automyynti,  
autokorjaamot

Keskitalo, Arto
Luokitus: kauppa

Klemettilä, Seppo
Luokitus: rakennusala

Konola, Esa
Luokitus: konsultointi

Kontio, Antti
Luokitus: maatalous

Kontio, Mikko
Luokitus: ohjelmistoteollisuus

Korhonen, Timo PHF
Luokitus: ohjelmistoteollisuus

Korkeamäki, Riku PHF
Luokitus: kulttuurin ja  
tiedon välitys, peruskoulut

Korpi, Risto
Luokitus: kiinteistöpalvelu

Koskela, Pekka
Luokitus: pankinjohto

Kova, Olavi PHF
Luokitus: hautaustoiminta

Kronqvist, Ilkka PHF2
Luokitus: yksityishenkilöiden 
sijoitustoiminta

Kronqvist, Kari-Pekka
Luokitus: yhteiskunta,  
kaupungin strategia

Kyhälä, Kimmo
Luokitus: matkailu, yrittäjä

Kylmänen, Reijo PHF
Luokitus: energialaitokset

Lehtikangas, Ari   
Luokitus: rengasmyynti,  
tukkukauppa

Lehtonen, Reijo PHF2
Luokitus: kaapelit

Littow, Paavo PHF
Luokitus: aluesuunnittelu

Logrén, Rauno PHF
Luokitus: kansainvälistyminen, 
yrityskehitys

Lukkariniemi, Ilkka
Luokitus: pääomasijoitus,  
rahoitus

Lukkaroinen, Mikko
Luokitus: yrittäjä

Lukkaroinen, Pekka PHF
Luokitus: arkkitehtuuri,  
yksityinen

Lähdesmäki, Hannu PHF
Luokitus: tilintarkastus

Mannermaa, Juho PHF
Luokitus: kirjakaupat,  
kunniajäsen

Marttila, Ilkka PHF2
Luokitus: palvelumyynti

Matila, Tuomas
Luokitus: palvelut, yksityinen 
patentointitoimisto

Mattson, Ralf PHF
Luokitus: kansainväliset  
kuljetukset

Myllyniemi, Kari PHF
Luokitus: poliisitoimi

Mäki-Runsas, Jari
Luokitus: yksityiset sosiaali- ja 
terveyspalvelut

Naarala, Mikko PHF
Luokitus: sairaanhoito,  
mielenterveystyö

Nikkilä, Sakari
Luokitus: koulutus ja  
konsultaatio

Nousiainen, Olavi
Luokitus: yksityinen  
hammashoito

Peurakoski, Eero PHF
Luokitus: teollisuuslasit

Pikkarainen, Matti
Luokitus: kirkollinen toiminta

Pirinen, Seppo PHF
Luokitus: kemianteollisuus

Putkonen, Juha Matti
Luokitus: julkinen hallinto, 
palvelut

Pyrhönen, Kalle
Luokitus: asianajaja, yksityiset 
asianajotoimistot

Pyykkö, Seppo PHF3
Luokitus: julkinen hallinto,  
kunnallishallinto

Regelin, Juha
Luokitus: lakiasiat

Rounioja, Tuomo PHF2
Luokitus: energialaitokset, 
HR-koulutus

Saastamoinen, Risto PHF
Luokitus: apteekit

Salo, Harri PHF2
Luokitus: konsultointi

Salokannel, Juhani PHF
Luokitus: sisätaudit

Salumäki, Heikki PHF7  DGN 
(District Governor Nominee)
Luokitus: sairaalatekniikka

Segerståhl, Boris PHF
Luokitus: tutkimuslaitokset, 
kunniajäsen

Strömmer, Aarno PHF
Luokitus: väestötiede

Tanskanen, Pekka PHF
Luokitus: avaruusfysiikka

Tapio, Jorma
Luokitus: mainostoimistot

Tarumaa, Aarne PHF
Luokitus: korkeakoulut,  
arkkitehtuuri

Timonen, Antti PHF
Luokitus: sähkön siirto ja jakelu

Ukkola, Kari
Luokitus: julkinen hallinto, 
laitokset, kiinteistötekniikka

Visuri, Mauri
Luokitus: pääomasijoittaminen, 
rahoitus

Vornanen, Erkki PHF4 DG-
D1400 2002-2003
Luokitus: teollisuuden 
henkilöstöhallinto

Välikangas, Veli-Matti
Luokitus: ulkomainonta
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1966-1967 Bernard Enckell
1967-1968 Bernard Enckell
1968-1969 Terho Kaijansaari
1969-1970 Bengt Donner
1970-1971 Leo Saressalo,  
Yrjö Liimatainen
1971-1972 Lauri Ranta
1972-1973 Ossi Lauste
1973-1974 Lars Palmroos
1974-1975 Uuno Varjo
1975-1976 Kalevi Palmu
1976-1977 Jorma Seppänen
1977-1978 Reijo Lehtonen
1978-1979 Olli Ahvenjärvi
1979-1980 Juhani Nuutilainen
1980-1981 Kimmo Turtiainen
1981-1982 Seppo Sulkava
1982-1983 Paavo Littow
1983-1984 Juho Mannermaa
1984-1985 Juhani Salokannel
1985-1986 Valle Ollikainen,  
Veli Karvinen
1986-1987 Veli Karvinen
1987-1988 Seppo Sive
1988-1989 Yrjö Laitinen
1989-1990 Pentti Korhonen
1990-1991 Boris Segerståhl
1991-1992 Pekka Tanskanen
1992-1993 Heikki Keltti
1993-1994 Kari Myllyniemi
1994-1995 Timo Korhoinen

RC-Tuiran presidentit 1966-2016
1995-1996 Esko Ahokas
1996-1997 Ilkka Kangas
1997-1998 Erkki Vornanen
1998-1999 Juha Siik
1999-2000 Aarne Tarumaa
2000-2001 Ilkka Kronqvist
2001-2002 Seppo A. Pyykkö
2002-2003 Mikko Naarala
2003-2004 Riku Korkeamäki
2004-2005 Seppo Kanniainen
2005-2006 Pekka Lukkaroinen
2006-2007 Antti Timonen
2007-2008 Arvo Kareinen
2008-2009 Matti Pesu
2009-2010 Hannu Lähdesmäki
2010-2011 Ilkka Marttila
2011-2012 Juhani Kaakinen
2012-2013 Olavi Kova
2013-2014 Heikki Salumäki
2014-2015 Risto Huovinen
2015-2016 Risto Huovinen
2016-2017 Ralf Mattson

Piirin kuvernöörinä 
toimineet Tuiran  
rotaryklubin jäsenet
Yrjö Liimatainen 1981-1982
Erkki Forsberg 1987-1988
Erkki Vornanen 2002-2003

In memoriam
Viisikymmenvuotiaan rotaryklubin jäseniä on tietysti poistunut joukostam-
me useita, ja muistelemme tietysti lämmöllä heitä kaikkia. Yksi meistä joutui 

kuitenkin poistumaan keskuudestamme onnettomuuden vuoksi inhimillisesti 
katsoen aivan liian varhain. Siksi nostamme tässä esiin pidetyn veljemme.

Matti Pesun muistokirjoitus
Olin tekemisissä hänen kanssaan sekä Tuiran Rotaryklubissa että Pohjan Laulussa. 

Opin tuntemaan Matin hauskana, uutterana ja aina innostuvana veljenä niin  
laulussa kuin Rotarytehtävissä. Matti toimi mainosalalla näkyvimpänä painotyönään 
”Oulu - This Week”-matkailuopas. Matti toteutti myös silloiset klubimme kotisivut.

Toukokuussa 2009 saimme järkyttävän uutisen. Matti Pesu menehtyi Oulu-laivalla 
sattuneessa onnettomuudessa saamiinsa vammoihin. Laivalle oli juuri menty  

viettämään Pohjan Laulun kauden päättäjäisiä. Järkytys oli suuri sekä klubissamme 
että Pohjan Laulussa. Jäimme syvästi kaipaamaan hyvin elinvoimaista ja energistä  

veljeämme. 

Lepää rauhassa Matti.

Arvo Kareinen
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Tuiran rotaryklubi  
kiittää hyvästä yhteistyöstä 

Oulun Kalustehalli Oy – Stemma

Oulun Tilauslento Oy

Oy Tuokko Ltd

Ravintola Rauhala

Teatteri RIO

Ukkohalla

VM-yhtiöt Oy
 

Uuden Rotary-lipun lahjoittajat
Olavi Kova

Ralf Mattson

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy

Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen Oy

A. Kova Oy

Konttivuokraus Oy

Mainostoimisto Turbiiniryhmä Oy
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www.rctuira.fi

1. Mahdollisuus palvella ja tehdä hyvää
2. Ammatillinen verkottuminen
3. Henkilökohtainen kasvu ja kehittyminen
4. Ystävyys ja kaveruus
5. Kulttuurien monimuotoisuus
6. Toiminta hyvänä yhteiskunnan jäsenenä
7. Maailmanlaajuinen yhteisymmärrys
8. Viihtyminen
9. Nuorisovaihto ja rotaryperhe
10. Eettinen ympäristö

Kymmenen hyvää syytä olla rotari


