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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 



45

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



55

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


