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Itämeri-projektin loppuraporttia ja tukiavustuksia 

Marie Kellgren Fribytarnasta ja Juha Niemi Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja 
ilmansuojeluyhdistyksestä kiittivät klubia tukiavustuksista. Shekit luovutti Itämeri kiittää-

Östersjön tackar -projektista Matti Ruottu.    
 

  



Matti Ruottu Borgå Västra-Porvoo Läntisestä rotaryklubista esitteli ”Itämeri kiittää-
Östersjön tackar 2016-18” loppuraportin klubin kokouksessa 10.tammikuuta. 

Projekti päättyi viime syksynä ja klubi jakoi vielä kolmelle yhdistykselle lähivesien hyväksi 
tehdystä toiminnasta tukiavustuksia. 

Meripartiolippukunnista Scoutorganisationen Fribytarna rf sai 500 euroa ja Porvoon Pooki 
ry 1 500 euroa sekä Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry 2 
000 euroa. 

Ruottu kertoi, että kolmevuotisen hankkeen tavoitteena oli vesiensuojeluun tähtäävien 
konkreettisten toimien toteuttaminen sekä Itämeren suojeluun liittyvän tietoisuuden 
lisääminen Porvoon, Sipoon ja Loviisan alueilla.     

-Tämän voidaan sanoa toteutuneen varsin hyvin aktiviteeteilla, joista voisin poimia 
alueiden kouluissa annetun biologian oppiaineen lisäopetuksen, Siisti Biitsi - 
haastekampanjan, jolla siivottiin rantoja ja tienvarsia, kahden seminaarin tietopaketit, 
Porvoon lukiolaisille kustannetun ”Matka merelle” elokuvan ja vesienhavaintoreppujen 
jakamisen kaikille alueen ala-asteille.  

-Yhteensä projektissa toteutettiin kolmen vuoden aikana noin 70 tapahtumaa ja 
aktiviteettia, joihin osallistui lähes 3 000 ihmistä”, kertoi projektin Matti Ruottu. 

        

  

ITSENÄISYYSPÄIVÄ 6.12.2018 

 
Porvoon Läntinen Rotaryklubi- Borgå Västra Rotaryklubb 

kunnioitti perinteiseen tapaan sankarivainajien muistoa  

laskemalla seppeleen Näsin hautausmaalla kaatuneiden ristille. 
  



 

  

 

  

  



  

JUKKA RINTALAN glamouria 
NÄSIN KARTANOSSA 23.11.-22.12.2018 

 
Muotitaiteilija Jukka Rintalan näyttelyn avajaiset pidettiin Näsin Galleriassa 
22.11.2018.  
Porvoon Läntinen rotaryklubi – Borgå Västra rotaryklubb sai kunnian olla 
ensimmäisenä kutsuvieraana. 
Meitä oli aveceineen runsaslukuisasti paikalla. 
Ihailtiin Rintalan suunnittelemia iltapukuja, jotka tekevät kantajastaan 
tanssiaisten kuningattaren   
ja hänen suunnittelemansa kattaustuotteissa tuli esille tyylikkyys ja 
nykyaikaisuus. 
Näyttelyssä on esillä taiteilijan monipuolinen tuotanto, joka hehkuu joulun 
tunnelmaa.  
Joulun glamourissa on mukana suomalainen joulukoristeita valmistava 
perheyritys K.A. Weiste Oy,  
joka on luonut joulun tunnelmaa koteihin kautta Euroopan jo vuodesta 
1924. 
  
Joulukoristeiden tuotesuunnittelun inspiraationa on ollut Suomen luonto, 
Lappi,  
lumiset maisemat, kirkkaan sininen taivas, kristallitähdet, lumihiutaleet, 
jää ja lumen peittämät puut. 
Näyttelyn on toteuttanut visualisti Matti Vaskelainen. 



                   

 
  



                                      

 
  
 



                         

          



                                                                                             

 

  



                                     

 

                                  



                                                                         

 

  

  

Klubikokous 1.11.2018 

Teksti ja kuvat Maarit Gabrielsson  



 

Vas. Timo Lehesniemi, presidentti Mats Nyberg, Markku Kuismin, Hans Öhman ja Minna 
Söderholm. 

 

  



 

Piirin kuvernööri Irmeli Viherluoto-Lindström kertoi painopisteistä, joihin rotaryt tulevat vuosina 
2018-2019 panostamaan. 

  

Lakkautetun Gamla Borgå Rk – Wanhan Porvoon Rk:n jäsenet Timo Lehesniemi, Markku 
Kuismin, Minna Söderholm ja Hans Öhman, jotka liittyivät Borgå – Porvoo västra Rk – 

Porvoo-läntiseen Rk:n, kertoivat vanhan klubinsa kärkiteemana olleen hyväntekeväisyys. 

Klubille jäi hyväntekeväisyysprojekteista tilille 1 400 euroa, jonka summan he luovuttivat 
uudelle klubilleen. 
Viikon vierailijoina olivat piirin kuvernööri Irmeli Viherluoto-Lindström sekä 
apulaiskuvernööri Taru Karukoski. Kuvernööri kertoi painopisteistä, joihin rotaryt tulevat 
vuosina 2018-2019 panostamaan. 
-Me rotaryt näemme maailman, jossa ihmiset yhdistävät voimansa, jotta saadaan aikaan 
pysyviä muutoksia maailmanlaajuisesti ja yksilötasolla, Irmeli Viherluoto-Lindström totesi. 
-Meille tärkeitä asioita ovat kansainvälisten suhteiden kehittäminen, rauhan rakentaminen, 
puhtaan veden saanti, saniteetti sekä lukutaidottomat naiset ja lapset maailmalla. 
Puhdas vesi, jätehuolto ja hygienia eivät ole itsestäänselvyyksiä ja kaikkien saatavilla. 
Rotaryt ovat auttaneet monien maiden ihmisiä saamaan puhdasta vettä. Suomalaistenkin 
rotaryklubien avustuksella on tehty kymmenittäin vesikaivoja Intiaan. 
-RI:n presidentti Barry Rassin on nostanut esille nuorisoklubien, Rotaractklubien toiminnan 
laajenemisen. Piirissämme on nuorisoklubeja Helsingissä ja Espoossa, joista Helsingin 
klubi täyttää tänä vuonna 10 vuotta.  
Kuluvan kauden merkitykselliseksi asiaksi kuvernööri toi esille jäsenistä huolenpitämisen. 



-Oman klubin jäsenistä kannattaa pitää huolta, jotta he viihtyvät rotarytoiminnassa. He 
ovat klubien tärkeitä voimavaroja. Klubilaisten viihtyminen omassa klubissaan on asia 
johon me jokainen klubilainen voimme vaikuttaa. 
Myös humanitääriset asiat hän nosti esille, kuten rotareiden maailmanlaajuinen polio-
rokotuskampanja. 

-Syyriassa on annettu poliovaroitus, mikä kertoo, että polio ei ole vieläkään taltutettu.     
  

ITÄMERI KIITTÄÄ-ÖSTERSJÖN 
TACKAR  2016-18 TAPAHTUMAT : 
(mukana eivät tietysti ole yhteis-, projektiryhmäkokoukset tai 
muut tapaamiset) 

Tiimissä mukana: Pekka Montojen (pj) Marja-Leena Talvitie, 
Matti Ruottu, Päivi Kippo-Edlund, Aira Wolsten, Kim 
Lagwerstedt, Esa Karjula, Anne Lahnajärvi, Ulla-Maija 
Honkanen, Perttu Halonen Sibbo-Pornainen), B-G Schauman ( 
Loviisa). 
  

2016 

- Septityhjennysasema hankinta Kabböleen 
- Kajakkien(6kpl) tarvikkeineen lahjoitus – Porvoon Vesi -&gt; 
Kokon Sport 
- vesien suojeluopetus – Linnankosken lukio (LiLu) 
- vesien suojeluopetus – Sipoon lukio 
- Siisti Biitsi - koulujen iso roskien siivoustapahtuma, n. 220 henk 
- Sikosaaren luontopolun siivous –Fribytarna (meripartiolaiset) 
- vesien suojelu keskustelu nuorisotoimessa 

2017 

Saimme ”Vuoden rotariprojekti” palkinto – säätiöltä luovutus 
Seinäjoella 



- vesien suojeluopetus – Sipoo 
- Itämeri kärsii –seminaari – AE koulu 
- jaettiin toimintatukia 3 kpl 
- Facebookin perustaminen 
- Prv Kipparit teki ympäristö-ohjelman mallia sovellettuna 
- Ilma-vesi yhdistyksen oma Itämeri-tilaisuus 
- Sikosaaren ja Rantatien siivous – Porvoon Pooki 
(meripartiolaiset) 
- Luontopolun siivous – Fribytarna 
- vesien suojeluopetus – LiLu 
- -”- 2 kpl Sipoon ala-asteilla 
- -”- kenttäopetus + havainnointi – LiLu 
- Rotarisäätiön palkintotilaisuus – Gumbostrand 
- Siisti Biitsi siivouskampanja 
- Stipendien jako – AE-koulu 
- Biologian stipendien jako - LiLu 
- Porvoon Pookilla Itämeri-päivä 
- Projektiesittely Hyvinkään Rotaryklubissa – ML+MR 
- H-veneen lahjoitus BSS:lle –Pekka ja Niklas Montonen 
- Tutustumismatka Ruotsiin, veneenpohjan pesulaite 
- Osallistuminen Silakkasoutuun H:gissä 
- Vesien suojeluopetus 4 kpl – Lilu, Bogy, AE, StröHö 
- Venepesurin esittely Prv kaupungille 
- Elokuvaesitys ”Matka merelle” lukiolaisille – Biorex, n. 260 
henk 
- Vesitutkimusreppujen hankinta - Syke 

2018 
- Vesitutkimusreppujen luovutus rehtoreille – AE-koulu 
- Valmistettiin em. reppujen käyttöopetus-video opettajille – Vesi-
ilmansuoj. yhd. 
- Porvoon Kippareilla oma vesien suojelun Itämeri-tilaisuus 
- Vesien suojeluopetus 3 kpl 
- Siisti Biitsi –haastekampanja 2 viikon ajan – 35 yhteisöä yht. 



350 henk 
- Roskien siivous Sipoossa- Ådalens scouterna 
- Karinkiertäjillä Itämeri –tilaisuus 
- Vesitutkimusreppujen luovutus Sipoossa 
- Roskiksien lahjoitus Prv kaup:lle – sijoitettu turistipysäkille 
vanhan sillan ”tykille” 
- Vesien tutkimuspäivä Prv Pookin partiopoikamassa – vesi-ilma 
yhd. 
- Vesien suojeluopetus 
- Vesien tutkimuspäivä AE-koululle – Pellingin leirikeskuksessa 
- Itämeri-ilta yleisötilaisuus – Lamorin salissa n. 70-80 henk 
- projektin tukiavustusten jako (vielä pitämättä) 
 
Yhteensä kaikissa tilaisuuksissa kävi n. 3000 henkeä 

psta Matti Ruottu 

  

Itämeri-ilta veti salin täyteen  
Teksti ja kuvat: Maarit Gabrielsson 
  

Porvoossa 28. syyskuuta järjestetyssä Itämeri-illassa oli satakunta innokasta kuulijaa. 

Uusimaa-lehden päätoimittajan Anne Lahnajärven juontama ja Porvoon Läntisen 
Rotaryklubin järjestämä tapahtuma onnistui odotusten mukaisesti. 

Helsingin ympäristönsuojelupäällikkö Päivi Kippo-Edlund johdatti kuulijat illan teemaan 
”Ihminen kuormittaa Itämerta liikaa – mitä voisimme tehdä toisin”? 

Tove Holm, Centrum Balticumin toiminnanjohtaja ja Itämerihaasteen koordinaattori kertoi, 
mikä taho Centrum Balticum on ja, mitä se tekee Itämeren toiminnan hyväksi. 

Porvoon veden toimitusjohtaja Elina Antila valisti, miten yhtiö vähentää Itämeren 
rehevöitymistä tehostamalla jätevesien fosforin poistoa.  

 Tänä kesänä Suomen ympäristökeskus otsikoi: Lähes koko Suomenlahti sinilevän peitossa – 
"Tällaista ei ole aikaisemmin tapahtunut tällä vuosikymmenellä".  

Kesän riistäytynyt levätilanne Suomenlahdella on huolestuttanut ranta-alueiden asukkaat 
ja mökkiläisiä.  



-Leväkukintoja oli vähintään yhtä paljon tai jopa enemmän kuin vuonna 1997, jolloin 
levätilanne oli erityisen paha, Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila 
kertoi. 
Ensi kesän osalta hän toteaa, että pahalta näyttää.  

-Kukinnoista tulee todennäköisesti yhtä runsaita. 

Knuuttila totesi, että levätilanne johtui suolapulsseista, jotka saavat Itämeren pääaltaan 
fosforipitoiset vedet liikkumaan kohti Suomenlahtea.  
Sinilevä taas kasvaa fosforipitoisessa vedessä. 
Itämeressä on maatalouden ja teollisuuden takia jo runsaasti fosforia.  
-Jos meren fosforimääriä ei saada laskemaan, jatkuu levätilanne Knuuttilan mukaan yhtä 
pahana. 
  

 
 

  
Pahalta näyttää ensi kesä. -Leväkukinnoista tulee todennäköisesti yhtä runsaita myös ensi 
kesänä, Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila kertoi.   

  



  

Uusima-lehden päätoimittaja Anne Lahnajärvi luotsasi illan.   

 
 

Porvoon veden toimitusjohtaja Elina Antila valisti, miten yhtiö vähentää Itämeren 
rehevöitymistä tehostamalla jätevesien fosforin poistoa.   



 
 

Helsingin ympäristönsuojelupäällikkö Päivi Kippo-Edlund johdatti kuulijat illan teemaan 
”Ihminen kuormittaa Itämerta liikaa – mitä voisimme tehdä toisin”?   

 
 

Toiminnanjohtaja Tove Holm kertoi, että Centrum Balticumin tukevan EU:n Itämeren alueen 
strategian toimeenpanoa.   



 
 

Itämeri-illassa oli satakunta innokasta kuulijaa. 

Kolmivuotisen Itämeri-projektin päätös 
  
Porvoon Läntisen Rotaryklubin – Borgå Västra Rotaryklubbin Itämeriprojektista Pekka 
Montonen kertoi, miksi hankkeen aiheeksi valittiin Itämeri ja nimeksi Itämeri kiittää-
Östersjön tackar 2016-18.  

           -Hanke alkoi siitä, mitä hyvää voisimme jättää lapsillemme ja lapsenlapsillemme perinnöksi.  
-Kun asumme merenrantakaupungissa, oli luonnollinen valinta Itämeri ja omat lähivetemme. 
Itämeri kiittää kaikista hyvistä teoista antamalla meille mahdollisuuden käyttää 
vesialueitamme ja nauttia merestä. 
  
Rahoituspuolesta kertoi Matti Ruottu. 
-Rahoitus jakautui kolmeen osaan: apurahat, yritystuet ja lahjoitukset. Apurahoihin kuuluivat 
piirin rotarisäätiön vuosittainen apuraha ja klubin avustus. 
Yrityspuolelta tukijoina oli 10 paikallista yritystä ja yhteisöä. 
Lahjoituksina saatiin kuusi kajakkia varusteineen, H-purjevene, septityhjennysaseman 
sopimus, kaksi roska-astiaa ja roskien siivoustarvikkeita. 
-Eli  rahaa käytettiin noin 18 000 euroa, lahjoitusten arvo oli 48 000 euroa eli yhteensä 66 000 
euroa. 
  
  
Mitä projektissa saatiin aikaan? 
  
-Septityhjennysasema Porvooseen ja Loviisaan.  
-Kuusi kajakkia vuokraustoiminnan aloittamiseen.  
-Koordinoi 3-vuotisen kouluissa tehdyn biologian opetukseen liitetyn vesien suojelun 
opetusjakson ja siihen lisätyn kenttä- ja havaintojakson Porvoossa Emäsalossa ja Pellingissä. 
-Lahjoitti H-veneen BSS:lle nuorten purjehdusopetukseen  
-Organisoi tutustumismatkan veneen pohjanpesulaitteeseen Ruotsiin.  



-Järjesti ja kustansi ”Matka merelle” –meriluontoelokuvan esityksen Porvoon kaikille 
lukiolaisille (260 oppilasta).  
-Lahjoitti Syken vesihavaintorepun ( 35 kpl) kaikille Porvoon ja Sipoon ala-asteille. 
-Järjesti  Siisti Biitsi -kampanjan kolmena vuotena.  
-Lahjoitti turistibussien tuloalueelle roskakorit. 
-Auttoi veneseurat suunnittelemaan itselleen ympäristöohjelman. 
-Järjesti kaksi Itämeri-aiheista seminaaria.  
-40 eri tilaisuutta ja tapahtumaa, osallistujia yli 2500 henkeä. 
  

 

Itämeri kiittää-Östersjön tackar 2016-18 kolmevuotisen vaiheen kulun esittelivät Matti 
Ruottu (vas.), Marja-Leena Talvitie ja Pekka Montonen.   

 

                 Harvinainen vierailu 31.8.1918  



Klubillamme oli harvinainen tilaisuus vierailla Anita ja Poju 
Zabludowiczin taidenäyttelyissä Sarvisalossa Suvikunnan 

tilan alueella ja Hermansin kartanolla.  
Hyvien oppaiden välityksellä pääsimme tutustumaan entisen 
WSOY:n vapaa-ajanviettopaikkaan Suvikuntaan, jonne ovat 

nyt uusien omistajien aikana niin kotimaiset kuin 
ulkomaalaiset vierailevat taiteilijat tehneet omia 

taideteoksiaan. 
  

Zabludowiczit ovat rakennuttaneet Suvikuntaan 
arkkitehti Jukka Sirenin suunnitteleman ja noin tuhannen 

neliön kokoisen Suvikunta Art Barn -hallin. Suuressa tilassa 
on esillä vain yksi taiteilija Keith Tysonin tekemä teos. 

Vuonna 2006 valmistunut Large Field Array -installaatio 
käsittää 300 veistoksellista työtä. 

Suvikunnan jälkeen pääsimme vielä tutustumaan 
Hermansin kartanolla olevaan taidekokoelmaan. 

Taideteokset sijaitsivat sekä sisä- että ulkotiloissa. 
Mukana meitä oli yhteensä 51 henkilöä. Molemmat paikat 

olivat katsomisen arvoisia kuten klubimestari Kim Högström 
etukäteen hehkutti. Kiitos Kim, kun järjestit 
vierailun!  Taideteoksista ei ollut lupa ottaa kuvia. 



 



                     

 

  



   

 



  

  

 

 

Itämeri kiittää - Östersjön tackar 25.1.2018 

 

Julisteet. 



 

Itämerityöryhmän vetäjä Pekka Montonen kertoi viime kauden Itämeri kiittää – 
Östersjön tackar projektista.  

-Saatiin kivasti koulut ja meripartiolaiset mukaan. Lisäksi yhteystyö toimi 
Porvoo – Sipoo akselilla hyvin, joskin parantamisen varaa olisi ollut Loviisan 

osalta.  

Järjestettiin Itämeri-aiheisia tapahtumia. Ansioituneille Itämeri-hankkeessa 
mukana olleille taholle jaettiin stipendit, joista tarkemmin klubin projekti-

sivustolla. 

  



 

Työryhmän jäsen Matti Ruottu tutki Jarkko Vasaman kanssa projektin tiimoilta 
porvoolaisille ruotsin- ja suomenkielisille ala-asteille jaettua, meriaiheista 

aineistoa. Reppuja jaettiin yhteensä 24 kpl. 

Matti Ruottu myös esitteli klubilaisille tämän vuoden projektin suunnitelmia. 

-Siisti Biitsi –tapahtumaa tullaan laajentamaan. Autetaan meripartiolaisia 
laitehankinnoissa. Suunnitteilla on myös, että luontotoimittaja Kimmo Ohtonen 

tulisi pitämään Itämeri-aiheisen seminaarin. 

Taloudellistakin tukea tarvitaan ja siksi eri tahojen toivotaan sponssoroivan 
Itämeri-projektia. 

Rahaa on nyt kasassa noin 2 000 euroa ja luvassa on lisää, mutta vielä enemmän 
tarvitaan.   

  

 Itsenäisyyspäivä 6.12.2017 

Porvoon Läntinen Rotaryklubi – Borgå Västra Rotaryklubb laski 
itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta Porvoon sankarihaudoille 

perinteiseen tapaan seppeleen.  



 

                    Seppeleen laski presidenttimme Hannu Luoto.  

Kuvassa myös Tiina Whiley, Håkan Järvinen, Ann Bjurström 
ja Pekka Montonen.   



 

 Klubin jäsenet aveceineen. 

              
  

Gumbostrand ja Eduskuntatalo 30.11.2017 

Matkalla Eduskuntaloon poikkesimme Gumbostrandin galleriassa 
Caj Bremerin valokuvanäyttelyssä. 



       

              

Aira ja Vesa Wollsten tutkivat vanhoja kuvia.            Leif Rehn puolisonsa Kirstin 
kanssa.                  Joulu oli tullut Gumbostrandiin. 

  



         

           

                                                                                                                                                                
                               Anita ja Johan Wennström viihtyivät. 

Marja-Leena Talvitie nautti kahvihetkestä tortun kera.     Pekka Montosen puoliso Nina ja 
takana Peggy sekä Thomas Frankenhaeuser. 

  

Eduskuntatalo 

  



    

  Kansanedustaja (RKP) Mikaela Nylander kertoi Eduskuntatalon historiasta ja rakennuksen 
kunnostusvaiheista 

  

Porvoon Läntinen Rotaryklubi – Borgå Västrarotaryklubb vieraili 30.11.2017 
peruskorjatussa Eduskuntalossa.  

 

Kansanedustaja Mikaela Nylander (RKP) toimi illan emäntänä ja kertoi loistavalla 
tavalla rakennuksen historiasta ja viimeisimmästä isommasta korjausprojektista. 

-Eduskuntatalo vihittiin käyttöön vuonna 1931. Rakennuksen  arkkitehtikilpailun voitti 
Borg-Sirén-Åberg arkkitehtitoimisto ja rakennustöitä valvoi arkkitehti Johan Sigfrid 

Sirén. 

-Eduskunta talo on vuonna 1980-luvulla suojeltu rakennus. 

-Koko Eduskuntatalo on kuin yhtä taideteosta, jossa jokainen yksityiskohta on sovitettu 
yhteen harmonisella tavalla. 

-J.S.Sirén vastasi valaisimien suunnittelusta sekä keskeisten tilojen kalustuksesta. 



-Materiaaleiltaan ja toteutukseltaan korkeatasoisen sisustuksen tyyli vaihtelee tilojen 
käyttötarkoituksen mukaan. Arvokkaimpien tilojen kuten Valtiosalin empirehenkiset 

kalusteet ovat tyylihierarkian huipulta. 

-Eduskuntatalon sisustamiseen osallistuivat tekstiilitaiteilijat Maija Kansanen, Greta 
Skogster, Eva Brummer, Eva Anttila ja Marianne Strengell. 

-Rakennuksessa on paljon taidetta 1800-luvulta nykypäivään. 

-Aulatiloihin, kokoushuoneisiin ja käytäville on sijoitettu kookkaampia maalauksia ja 
veistoksia.  

-Merkittävimmät taideteokset on perinteisesti valittu taidekilpailujen avulla. Istuntosalin 
veistossarjan hankinta ei tapahtunut suorana tilauksena Wäinö Aaltoselta (1894-1966). 
Tammikuussa 1930 julistetun avoimen taidekilpailun voitti silti odotetusti tämä johtava 

aikalaistaiteilija. 

Lähde: Eduskunta 



                                                             

       

Täysistuntosalissa oli täysistunto meneillään.                                                                 -
Tämän pyöröoven kautta kulkevat vain talossa työskentelevät, kertoi Mikaela Nylander. 

  
 



                      

 

Empirehenkiset kalusteet ovat tyylihierarkian huipulta.                  Eduskuntatalo on täynnä kauniita 
yksityiskohtia kuten mosaiikkilattian kuviointi.  

  



          
      

Vierailun lopuksi saatiin nauttia joulukahvit Mikaela Nylanderin vastaillessa rotarylaisten 
kysymyksiin.  

 
                                                                                                                                      

 Iloinen naiskolmikko. Vasemmalta rotaryt Päivi Kippo-Edlund ja Maarit Gabrielsson ja 
kansanedustaja Mikaela Nylander. 



  

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos /Öljyntorjunta 

 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta palomestari Petri Lyytinen vieraili kokouksessamme. 

2.11.2017 kokoukseen oli kutsuttu Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksesta (IUP) 
palomestari Petri Lyytinen kertomaan millaisia öljyntorjuntavalmiuksia 

pelastuslaitoksella on käytössään. 

Hän käsitteli millaisia öljy- ja kemikaalivahinkoja voi sattua niin maalla kuin 
merialueillakin ja mitä erinäiset säädökset edellyttävät pelastuslaitoksen 
toiminnasta. Lyytinen selvitti myös  millaista virka-apua ja osaamista IUP 

pystyy tarjoamaan muiden viranomaisten käyttöön. 

Hän kertoi myös Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen öljyntorjuntayksikön 
olevan maailman huippuluokkaa. 

-Porvoossa on öljyntorjuntalaitteita valmistava Lamor, joka on alan johtavia 
yrityksiä maailmassa, joten meillä on käytössä viimeisimmät valmiudet tältä 

alalta, Lyytinen tähdensi. 



  

 
Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksessa on myös lintujen puhdistuskontteja, joita voi 

käyttää jos öjyonnettomuuksissa vesilintuja ja muita luonnonvaraisia eläimiä 
tahriintuu öljyyn.   

   

MERIPARTION Porvoon Pookin Ravut-
seikkailijaryhmä 12.10.17 

 

  Viikkokokouksessamme 12.10.17 kävi esittäytymässä Meripartio Porvoon 
Pookin Ravut-seikkailijaryhmä. 

 Kokouksessa olleet saivat hieman erilaisen luennon, kun luennoitsijoita oli noin 
kymmenen innokasta seikkailijaa. Opimme muun muassa miten tehdään 

merimiessolmus ja mitä meripartiolaisuus on. 

Meripartio Porvoon Pooki on on perustettu kesäkuussa 2016 taustayhteisönään 
Porvoon Kipparit. Joulukuussa 2017 meripartiolaisia oli jo 115, joista viisi 

Sudenpentulaumaa (7-9 v) ja kaksi Seikkailijajoukkuetta (10-12 v). 

Partioaluksena on Nanna. Pooki järjestää kokouksia, retkiä, purjehduksia, 
leirejä, vaelluksia, luontoa, vierailuja, vastuuta, harjoituksia, johtamistaitoja, 

kokemuksia, elämyksiä, seikkailuja, ystäviä ja turvaa. 

Rahoitus kerätään täysin adventtikalenterimyynnistä ja lahjoituksista.  



 

Meripartio Porvoon Pookin Ravut-seikkailuryhmä 

                                                                                                                     

 

Rotarilaiset saivat harjoitella merimiessolmun tekoa 



 

Meripartiolaiset pistivät klubilaiset tietovisassa koetukselle 

  

  

 Klubikokous 21.9.17  

21.9.2017 kokouksessa meillä oli kunnia jakaa Rotarysäätiön klubissa tehdystä 
ansiokkaasta työstä PHF kunniamerkki Jussi-Matti Niemiselle. 

 Viikkokokous aiheena oli klubimme jäsenen OP:n pankinjohtaja Maurin 
Molanderin pitämä talouskatsaus miltä Suomen talous näyttää. 

Tällä kertaa meillä oli harvinaisen optimistin katsaus, joskin Mauri muistutti että 
tilanne on varsin hauras. 

-Oli myös mielenkiintoista kuulla miten keskuspankkien rooli taloudessa 
vaikuttaa. Lainojen korot ovat alhaalla, mutta Maurin vinkkinä oli ainakin harkita 

pitkäaikaisten asuntolainojen korkosuojausta. 



                                                

                              

Presidentti  Hannu Luoto ojensi Jussi-Matti Niemiselle PHF 
kunniamerkin                                                                                                                                      
                                                                                                                            OP:n pankinjohtaja 

Maurin Molander kertoi miltä Suomen talous näyttää. 

 

PORVOON VEDEN TJ RISTO SAARISEN 
VIERAILU 24.8.17 

  Porvoon Veden toimitusjohtaja Risto Saarinen vieraili kokouksessamme. Hän 
kertoi Porvoon vesitilanteesta nyt ja tulevaisuudessa. 



Hän totesi, että Porvooseen olisi ollut tulossa elintarvikealan yritys, mutta 
sijoittuminen kaatui veden puutteeseen. 

Saarinen ei sanonut yhtiön nimeä, mutta totesi, että veden tarve olisi ollut 
valtava. 

Tulevaisuuden osalta hän selvitti, että Porvoon Veden suunnitelmissa on 
ratkaista vesiongelma rakentamalla siirtovesiputki Helsingistä lähivuosina.  

Tarkkaa hintaa ei Porvoon Veden toimistusjohtaja pystynyt vielä sanomaan, 
mutta puhutaan useammasta kymmenestä miljoonasta, mikä tulee 
merkitsemään porvoolaisille vesitaksojen tuntuvaa korottamista. 



                                                   

 

Porvoon Veden toimitusjohtaja Risto 
Saarinen                                                                 Klubilaiset saivat mukaan omat 

vesipullot 



  

 GUMBOSTRAND 11.5.17 

Kiitokset kaikille osallistujille viime viikon Gumbostrand-kokouksesta.  

Tilaisuus oli mukavan keväinen, näyttely kiinnostava, ruoka maistuvaa ja osallistujat 
näyttivät nauttivan merellisestä tunnelmasta.  

Tilaisuudessa ojennettiin meille Itämeri kiittää – Östersjön tackar –projektin saama 
tunnustus, piirin rotarysäätiökomitean myöntämä vuoden projekti palkinto. Samalla 
klubin piiriltä saama PHF annettiin projektin aktiiviselle jäsenelle, Esa Karjulalle. 

Mukana oli myös Rotarysäätiökomitean puheenjohtaja Harry Hedman, sekä 
kuvernööriehdokas Irmeli Viherluoto-Lindström, rotarysäätiökomiteasta Erkki Ilus ja 

Markus Lindström sekä rotareita Loviisan klubista.  



                     

 



                                          

         

  



                                                                                                                   

 

  

  

KOKOUSKUVAKOLLAASI 9.2.-16.3.2017 

 

16.3.2017 
Porvoolainen kuvaamataidonopettaja Krister Vikström kertoi 

vuorikiipeilyharrastuksestaan. 



 

Vuonna 2.4. 2010 Vikström nousi Kebnekaiselle (2100 m)  vaativan Nygrensledin 
kautta. Edessä oli lumilippa, jonka läpi he kaivautuivat ja pääsivät huipulle ensin 

Nordtoppenille ja siitä edelleen Sydtoppenille.  

  

 
Alle nelikymppisenä hän nousi Kilimanjarolle ilman riittävää akklimatisaatioa ja 
liian vähän vedellä. Lisäksi takaisin tullessa ei Vikströmillä kuin oppaallakaan 

otsalamppu toiminut. Ja pimeys yllätti. 

  



 

6.3.2017 

Past Presidentti Risto Anttonen toivotti uuden jäsenen Ullrike Hjelt-Hanssonin 
tervetulleeksi. 

 

 6.3.2017 

Kaupunkisuunnittelupäällikkö Eero Löytönen kävi kertomassa klubilaisille 
Länsirannan kaavoituksesta. 



 

9.2.2017 

Porvoon uusi museojohtaja Marina Catani vei klubilaiset taideväärennösten 
maailmaan ja kertoi museon tulevan vuoden tapahtumista. 

 

 

Marina Catani kertoi, että Porvoon museon juhlanäyttelyssä nostetaan esille 
porvoolaisen taiteilijan Hanna Frosterus-Segerstrålen (1867-1946) elämäntyö 

taiteen parissa. 



  

  

  

  

  
 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  



  

  

  

  

  

  
  

                                                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  

  

 


