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1. Lukijalle
Hausjärvi-Riihimäki Rotaryklubin perustava kokous oli 18.8.1980 Hausjärven vanhassa
pappilassa. Virallinen perustamispäivä oli kuitenkin vasta 20.4.1981. Klubi vastaanotti
silloin charterkirjan, jossa Rotary International ilmoittaa hyväksyneensä klubin Rotaryn
täysivaltaiseksi klubiksi. Charterkirjan kuva on tämän historiakatsauksen kannessa.
Klubin täyttäessä 30 vuotta olemme keränneet klubin toimintaan liittyvää aineistoa
yhdeksi kokonaisuudeksi. Tätä aineistoa ei voi kutsua varsinaiseksi historiikiksi, koska
osa historiallisesta materiaalista on valitettavasti matkan varrella kadonnut klubista eri
syistä poistuneiden henkilöiden mukana. Sen vuoksi tämän koosteen nimikin ”Ajan
virtaa - Merkintöjä vuosilta 1980-2010” on muistikuviin viittaava ollen yhteenveto
tapahtumista käytettävissä olleesta tiedosta. Mukana koosteessa ovat tiedot ja
tapahtumat vuodesta 1980 pääosin vuoden 2010 loppuun, pieneltä osin vuoden 2011
alkuun.
Pohjana on ollut klubin arkistomateriaali ja muutamien perustajäsenten sekä pitkään
mukana olleiden jäsenten haastattelut. Lisäksi on muutamalta vuodelta käytettävissä
presidentin yhteenveto omasta kaudestaan. Valokuvia on hyödynnetty siltä osin kuin
niitä on löytynyt. Alkuvuosilta kuvia on valitettavan vähän ja tekninen tasokin on osittain
vaatimaton. Se ei kuitenkaan vähennä vanhojen kuvien arvoa ja historiallista
merkitystä.
Rotaryvuosien kuvaukset vaihtelevat suuresti riippuen käytettävissä olleesta
aineistosta. Osa kuvauksista on tiiviitä luetteloita, osaan on poimittu tekstejä kauden
dokumenteista sekä täydennetty kuvilla. Tekstiä ei ole pyritty muokkaamaan
yhteismitalliseksi vaan se kuvatkoon osaltaan historiaa myös käytettävissä olevan
materiaalin osalta.
Tekstissä on käytetty lainauksia ja poimintoja asiakirjoista ja muista lähteistä. Ne on

merkitty tekstiin eri fontilla.

Taustat tallennetaan sähköiseen muotoon, josta voi katsoa tarkemmin alkuperäisiä
asiakirjamerkintöjä. Tekstissä on käytetty viittauksia sähköiseen arkistoon. Näiden
kohdalla on myös ositteena tiedostonimi, jolla kyseinen viitteen tai muun tallenteen
pitäisi löytyä.
Suuret kiitokset kaikille mukana olleille, jotka ovat monin tavoin antaneet tukeaan sekä
toimittaneet tietoa klubin historiasta. Lopputuloksen syntyminen talkootyönä
suhteellisen pitkän ajan kuluessa on vaatinut monta ”rotarytuntia”. Katsaukseen
mahtuu varmasti suuri joukko epätäsmällisyyksiä, mutta älä anna niiden häiritä liikaa.

Riihimäki 1.4.2011

Historiikkityöryhmä
Heikki Keravuori

Reijo Saarinen

Juhani Sarpola
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2. Rotaryliike
Lainaus Suomen Rotaryn kotisivuilta kuvaa Rotaryliikkeen taustaa ja tavoitteita mm
seuraavasti.
Service Above Self - Palvelumieli itsekkyyden edelle
Kansainvälinen rotaryjärjestö perustettiin Chicagossa Yhdysvalloissa 23.
helmikuuta 1905. Perustajat ottivat ensimmäiseksi tehtäväkseen
kotikaupunkinsa liikemoraalin parantamisen. Tavoitteeseen päästäisiin
perustajien mielestä parhaiten tutustuttamalla kaupungin liikemiehet toisiinsa.
Vuonna 1911 Rotary tuli Eurooppaan, kun Lontooseen perustettiin rotaryklubi.
Suomen ensimmäinen rotaryklubi perustettiin Helsinkiin 1.12.1926,
charterkirjansa klubi sai 26.1.1927. Viroon Rotary saapui 2.8.1930. Nyt, yli
sata vuotta perustamisen jälkeen, rotareita on maailmassa yli 1,2 miljoonaa yli
200 maassa ja itsehallinto-alueella n. 34 000 klubissa.
Suomessa toimii hieman yli 300 rotaryklubia. Suurimmilla paikkakunnilla toimii
useita klubeja. Virossa on 14 rotaryklubia. Suomen klubeissa on runsaat 12
000 rotaria.
Kansainvälisesti rotaryjärjestö on ollut alkuun panevana voimana maailman
terveysjärjestön 1985 aloittamassa hankkeessa eliminoida polio maailmasta.
Rotary Internationalin vuonna 1917 perustaman Rotarysäätiön toimintaajatuksena on hyvien asioiden edistäminen maailmanlaajuisesti (Doing Good in
the World).
Suomalaisen Rolf Klärichin toimiessa Rotary Internationalin presidenttinä
1980–1981, hän otti tunnuslauseekseen ”Anna ajastasi
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3. Klubin perustaminen
Ajatuksen hedelmästä versosi rotaryklubi
Erityisopettaja Kaj Sahlberg vaali ideaa ja keräsi tietoa sen toteuttamiseksi. Hänellä oli
jo pitkään ollut tunne, että 1970-luvun loppua elävältä Hausjärveltä puuttui jotain. Se
puute hänen mielestään oli yhteinen tekijä, joka sateenvarjon lailla keräisi
samanhenkiset ihmiset eri elinympäristöistä yhteisten asioiden ja tavoitteiden ääreen
Minulla oli tunne, että joka puolella muualla toimii rotaryklubeja. Hausjärvi vaikutti
jonkinlaiselta tyhjiöltä tässä asiassa. Nimenomaan rotarytoiminta olisi sitä, jota
kaipasin kotikonnuilleni, nyttemmin ortodoksipappina tunnettu isä Kaius muistelee.

Näin toiminnan suunta oli selvillä ja työ sen toteuttamiseksi edessä. Hausjärvellä oli
joitakin tuttuja, jotka toimivat ympäristökuntien rotaryklubeissa. Lähin klubi oli
Riihimäellä.

Kävin jo vuonna 1979 Riihimäen rotaryjen puheilla ja kyselin, että onko heillä mitään
vastaan, jos Hausjärvelle perustettaisiin oma klubi. Jonkin ajan kuluttua Riihimäen
klubin presidentti Olavi Viljanen ilmoitti, että heillä ei ole mitään uuden klubin
perustamista vastaan, päinvastoin he voivat ryhtyä jopa kummiklubiksi. Lisäksi Oitissa
oli apteekkarina Antero Ruuskanen, joka oli Hämeenlinna Aulanko –klubin innokas jäsen.
Ruuskasenkin mielestä oman klubin perustaminen Hausjärvelle oli niin erinomainen
ajatus, että hän jopa lupautui perustamishankkeen kummiveljeksi, isä Gaius kertoo.

Mäntylinnassa tavattiin
Talvi ja suuri osa kesästäkin kului. Rotarytietoutta kertyi niin paljon, että oli aika ryhtyä
sanoista tekoihin. Isä Gaius perheineen asui silloin Oitin ala-asteen koulun naapurissa
Mäntylinna-nimisessä opettajien asuintalossa.
Kutsuin myönteisesti asiaan suhtautuneet ihmiset meille kotiin 11. elokuuta 1980
päättämään klubin perustamisesta. Tiesin jo perusasiat rotariuden periaatteista ja
mukanaan tuomista velvoitteista. Voin sanoa olleeni tulisieluinen mies ajatukseni takana
heti alusta lähtien. Sekään ei lannistanut, vaikka joku naureskeli, että muka rotaryklubi
tällaiseen kylään. Lopultakaan ei ollut vaikeuksia löytää mukaan tulosta kiinnostuneita
myöhemmin järjestettyyn varsinaiseen perustavaan kokoukseen Hausjärven vanhaan
pappilaan. Voi sanoa, että välillä oli jopa tungostakin, isä Kaius naurahtaa.

Klubin perustamista valmisteltiin pienessä ryhmässä. Ensimmäinen asiakirjamerkintä
kertoo

11.6.1980 – alustava suunnittelukokous rotaryklubin perustamisesta Hausjärvelle Kai
Sahlbergin kotona Oitissa klo 19-22.30. Paikalla samat kuin perustavassa
kokouksessakin. – Antero Ruuskanen ja Olavi Viljanen selostivat rotareiden
perusperiaatteita – läsnäolijat laativat luokitekarttaan sopivan luettelon
hausjärveläisistä mahdollisista perustajajäsenistä (väh. 20 – enint. 35). Heitä kertyi
39 nimeä, joiden joukosta päätettiin etsiä jäsenet.

Ennen perustamiskokousta pidettiin vielä toinen valmistelukokous, josta on
pöytäkirjamerkintä
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11.8. – Perustamiskokousta valmisteleva kokous Oitissa Kai Sahlbergin kotona klo 1923.20. Kai Sahlberg pj., Jukka Kokkonen siht., Olli Koivula, Armas Pippingsköld ja
Markku Mykrä. Asiantuntijoina Olavi Viljanen Riihimäen RK, Antero Ruuskanen
Aulangon RK, Juhani Raunemo Hyvinkää-Itäinen RK, alue-edustaja. –
Perustamiskokouksen ohjelma ja paikalla olijat – kokousaika ja paikka – jäsenten
maksuvelvoitteet (per kapita – maksu 21 $, piirivero 54 mk, piiristipendi 3 mk,
piirikokousmaksu 10 mk ja nuorisovaihtomaksu 7 mk) talousarvio tehtävä heti
perustavan kokouksen jälkeen – ehdotus hallituksesta – komiteaehdotus:
ammattipalvelu pj. Olli Koivula, yhteiskuntapalvelu Olli Koivula, kansainvälinen palvelu
Jukka Kokkonen, klubipalvelu Kai Sahlberg, luokite ja jäsenlisäys Pauli Nurminen,
tiedotuskomitea Jost Pippingsköld, ohjelmakomitea Markku Mykrä,
rotarytietouskomitea Torsti Hyvönen, toveruus- ja läsnäolokomitea Erkki Lepistö.

Klubin perustamiskokous pidettiin viikkoa myöhemmin. Pöytäkirjan mukaan tilaisuuden
kulku oli seuraava
18.8.1980 - Perustamiskokous Hausjärven vanhassa pappilassa klo 18.30 pj. Armas
Pippingsköld ja sihteeri Olli Koivula. – Kummiklubin Riihimäen RK:n presidentti Olavi
Viljanen kertoi rotariudesta ja sen velvoitteista. Hänen mukaansa Hausjärvelle
perustettava klubi sisältyi Riihimäen ja Hyvinkää-Itäisen klubien
toimintasuunnitelmaan. – Governor Walter Erko selvitti rotaryhistoriaa, ulottuvuuksia,
aatetta ja jäsenvelvoitteita.

Klubiksi oppivuosi
Määrä oli toimia epävirallisena klubina seuraavan vuoden kevääseen, jolloin olisi
charter-kokous ja klubi saisi virallisen paikkansa Rotary-perheessä. Tämä aika
käytettiin tiedon hankintaan, jossa kummiklubien ja –veljien apu oli merkittävässä
osassa. Isä Gaiuksen mukaan toiminta käynnistyi hyvin ja viikkokokouksiin riitti veljiä.
Ensimmäiseksi presidentiksi valittiin puutarhuri Armas Pippingsköld luotsaamaan klubin
alkutahdit. Ensimmäisten kokousten pöytäkirjat, kuten muukin alkuperäismateriaali
löytyvät klubin arkistosta.
Tuli tarve saada oma logo uudelle pienelle maaseutuklubille. Lähdimme tämän ajatuksen
pohjalta kehittämään standaaria eli pöytäviiriä. Suunnittelijaksi valittiin Erkki
Pennanen, joka saapui paikalle mukanaan mapillinen jo toteuttamiaan logoja. Malli
valmistui ja näytimme sitä Riihimäen klubin presidentille Olavi Viljaselle. Hän ehdotti,
että kävisimme suunnitelman kanssa piirigovernöri Valter Erkon pakeilla. Tiesin
ennakkoon, että Erkko oli tehnyt Helsingissä samoja töitä kuin minäkin eli
erityisopettajana. Näin ollen toiveikkain mielin saavuin suunnitelma kainalossa veli
Armaksen kanssa Erkkojen kotiin. Saimme valtavan ystävällisen kohtelun ja standaarisekä logosuunnitelmamme hyväksyttiin siltä istumalta. Governörin mukaan se kuvasi
hyvin pitäjän rakennetta ja rotariutta. Tämä käynti oli ainakin minulle rohkaiseva
kokemus, joka todella innosti jatkamaan, isä Kaius kertoo.

Isä Gaiuksen mukaan klubin alkuvaihe oli innostavaa ja jännittävää aikaa,
Ensinnäkin kutsuimme kokeneita rotareja kokouksiin opastamaan ja neuvomaan. Muun
muassa jo vuonna 1928 rotaryyn liittynyt Toivo Rautavaara kävi. Hain ja vein hänet
junalle. Se oli mieleen jäänyt kiva kokemus.
Koska olin tehnyt pitkän uran opetuksen parissa, pidin koulutusta tärkeänä. Se
heijastuu myös ensimmäisen vuoden ohjelmassa. Silloin tärkeä asia oli meneillään oleva
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vammaisten vuosi, sillä oli ollut jo vuodesta 1978 näitä asioita pohtivan toimikunnan
puheenjohtajana.

Isä Gaiuksen mukaan muistamisen arvoista myös on klubin ensimmäinen PHF, jonka
maksoi veli Ilmari Melander.
Muutoinkin hänestä jäin hyvin myönteiset muistot hänen kotonaan järjestettyine
konsertteine kaikkineen.

Konserttisarja alkuajoilta
Melanderilla järjestetyt konsertit muodostuivat hiljalleen koko Hausjärven
kulttuurielämän kohokohdiksi. Aluksi tilaisuudet olivat vaatimattomat. Esiintyjiä olivat
muun muassa Hausjärven Pelimannit.
Toisessa konsertissa 1983 oli solistina Jaakko Ryhänen. Myös Martti Rousi piti
perheryhmäkonsertin, jossa mukana oli hänen isänsä ja professori Anne Rousi. Muistan
konsertin, joka pidettiin Oitin ylä-asteella. Jaakko Ryhäsellä oli suurten tähtien tapaan
mukana oma säestäjä eli koululle oli saatava flyygeli. Haeskelimme sitä, mutta aina
törmäsimme kuljetusongelmiin. Joku sanoi, että soitapa Hellas-pianolle, kun siellä
kuuluu olevan soitinten lainauspalvelu. Niinpä valmistajalta toimitettiin koululle flyygeli
ja parina päivänä kävi virittäjäkin. Sitten Jaakko tuli ja lauloi ohjelmiston, joka hänellä
oli seuraavalla viikolla Kuninkaallisessa Oopperassa Tukholmassa. Tuumasi mies, että
kävi hyvästä kenraaliharjoituksesta eikä huolinut mitään palkkiota, isä Gaius kertoo.

Konsertin taloudellinen tulos oli niin hyvä, että klubi pystyi hankkimaan kaikille
perustajajäsenilleen PHF-mitalit. Lisäksi tuottoa käytettiin suurimmillaan käynnissä
olevaan kansainväliseen PolioPlus-kampanjaan.
Konserttien perinne käynnistettiin oikeastaan siksi, että klubi voisi antaa joka kevät
kahdelle Oitin ylä-asteen oppilaalle huomattavan stipendin. Stipendin jako on jatkunut,
mutta nykyisellään varat kuulemma ohjataan klubin normaaleina kuluina. Lisäksi itse
lahjoitin juhlavuonna 5.000 markkaa kulttuuripalkintoa varten. Ensimmäinen annettiin
hausjärveläiselle sellistille, jonka nimi löytyy klubin arkistosta. Tarkoitus oli, että
palkinto jaettaisiin joka viides vuosi.

Vastamäkeäkin matkalla
Pienen uuden klubin elämä ei suinkaan ollut nousukiitoa, vaan ongelmiakin oli. Yksi
niistä oli juuri silloin raskaimmillaan ollut maailman laajuinen PolioPlus-kampanja, jolla
järjestön on tarkoitus hävittää valtaisalla rokotusohjelmalla polio maailmasta.
Kampanja tuli raskaaksi vasta-alkajalle. Olimme vapaaehtoisella pakolla sitoutuneet
siihen tietyllä summalla. Klubi joutui sen takia ottamaan velkaakin.

Nuorisovaihto oli isä Gaiuksen mukaan aluksi vastamäen näköinen, mutta lopulta
kääntyi myötäleeksi muuttuen klubissa pitkän historian omaavaksi onnistuneeksi
toiminnaksi.

Alussa oli paljon henkeä, että sitä ei aloitettaisi, koska tulee liian kalliiksi.
Sijoitusperheitäkin ennustettiin olevan vaikeata löytää. Otin yhteyden Riihimäen klubin
nuorisovaihtoasiamieheen Pekka Aarnioon ja kutsuin hänet meille esitelmöimään.
Ilmeisesti puheen perusteella mielialat pehmenivät. Vuonna 1983 lähetimme
ensimmäisen vaihto-oppilaamme hausjärveläisen Ulrika Rasinmäen.
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4. Charter-kokous 20.4.1981
Klubin charter-kokous pidettiin Riihimäen Seurahuoneella 20.4.1981. Kokouksesta ei
ole käytettävissä pöytäkirjaa, mutta muutamia valokuvia. Klubin charter-kirjan kuva on
tämän historiakatsauksen etusivulla.

Charterkirjan luovutus

Ketjujen luovutus

Pirkko Pippingsköld
DG Rautalahti
Armas Pippingsköld
Rva Rautalahti
Olavi Viljanen

Vasemmalta
Armas Pippingsköld
Rva Rautalahti
Olavi Viljanen

Charterjuhlan vieraita

Charterkokousta on käsitelty myös edellä perustajajäsenten kuvauksissa sekä lopussa
olevassa charterpresidentti Armas Pippingsköldin haastattelun yhteenvedossa.
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5. Jäsenet
Vuodesta 1980 alkaen on klubin jäsenenä ollut yhteensä 107 henkilöä vaihtelevan
pituisia vuosimääriä (luettelo liitteenä taulukossa 3). Kevättalvella 2011 klubissa oli
jäseniä 34, klubista eri syistä poistuneiden määrä on yhteensä 73.
Ensimmäisen kauden aikaisista jäsenistä mukana on edelleen kuusi.
Jäsenmäärän kehitys kausittain on ollut seuraava

Kauden 2010-11 jäsenten rotaryikä on keskimäärin noin 12 vuotta. Yli 25 vuoden
jäsenyyksiä oli vuoden 2011 maaliskuussa 21 %. Alle viiden vuoden jäsenyyksiä oli
hieman 24 %.
Klubista poistuneiden ja eronneiden keskimääräinen rotaryikä on ollut noin kahdeksan
vuotta. Noin kolmannes poistuneista oli jäseninä alle viisi vuotta. Näistä noin kohdalla
60 % jäsenyys kesti vain 1-2 vuotta.
Klubi sai ensimmäisen naisjäsenen vuoden 2001 alussa. Kauden 2010-11 aikana
naisjäsenten määrä oli noussut kahdeksaan.
Klubi on historiansa aikana kutsunut kunniajäsenikseen yhteensä kolme veljeä. Näistä
yksi on edelleen jäsenenä, muut kaksi ovat kuolleet.
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6. Presidentit
Klubin presidentteinä vuosina 1980-2010 ovat olleet seuraavat henkilöt. Normaali
presidenttikauden kesto on yksi kausi. Hausjärvi-Riihimäki Rotaryklubissa
poikkeuksena on ollut chaterpresidentti Armas Pippingsköld, jolle kausia kertyi kaksi.
Kausi

Presidentti

Kausi

Presidentti

1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96

Armas Pippingsköld
Armas Pippingsköld
Pekka Hynönen
Risto Isokallio
Jukka Kokkonen
Esa Ala-Mutka
Teuvo Nordström
Markku Torttila
Erkki Lepistö
Eero Nokkala
Jorma Hämäläinen
Antti Hakala
Heikki Salonen
Ilpo Lehtinen
Esko Ihalainen
Matti Saviranta

1996-97
1997-98
1998-99
1999-2000
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11

Kai Sahlberg
Aatos Wuorimaa
Seppo Lehtonen
Aaro Riihelä
Kimmo Kaukonen
Hannu Lilja
Leo Rajamäki
Tuomo Martinmäki
Jouni Arolainen
Reijo Saarinen
Kirsi Ala-Mutka
Timo Sinivuori
Leena Veko
Heikki Keravuori
Antti Haavisto

7. Kokouspaikat
Klubin kokouspaikkoja ovat olleet
Hausjärven kunnantalo, Oitti
1980-85

Hotelli Seurahuone, Riihimäki
1985 ja 1986 (kaksi eri jaksoa)

Karavaani, Riihimäki 1985-86

Ravintola Lehmushovi, Riihimäki 1986-2010

Ravintola Apollo, Riihimäki 2010[kuva]

Ravintola Apollo, Riihimäki 2010-
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8. Läsnäolo
Rotaryn ja rotaryklubin toiminnan keskeinen periaate on jäsenten läsnäolo
viikkokokouksissa ja osallistuminen rotarytapahtumiin. Klubit seuraavat ja valvovat
jäsentensä läsnäoloa jatkuvasti. Alla olevassa kuvassa on esimerkki vuodelta 1987.
Läsnäolotavoite on 100 %, mutta käytännössä se ei läheskään aina ole mahdollista.
Rotaryn ohjeetkin ovat vuosien varrella muuttuneet alkuperäistä lievemmiksi.
Lopussa olevaan liitteeseen (Kuvio 1) on koottu seurantatietoa kuukausitason
läsnäoloista siltä osin kun tietoa on löytynyt. Kuva ei ole täydellinen, mutta kuitenkin
suuntaa-antava. Kausittaiset vaihtelut ovat olleet suuria. Karkeasti arvioiden yleistaso
on ollut laskeva kun katsotaan kuvaa vuosikymmen-tasolla. Toisaalta raportoinnin
taustalla olevat yleisohjeetkin ovat matkan varrella kuitenkin jonkin verran muuttuneet.
Klubi on pyrkinyt palkitsemaan aktiiviset läsnäolijat, joiden lukumäärä on edelleenkin
ollut noin kymmenen eli suunnilleen kolmannes jäsenistä.

9. Merkintöjä vuosien varrelta
Klubilla on 30 vuoden kuluessa ollut noin 1400 kokousta, vierailua, tapahtumaa ym.
Näitä kaikkia ei tässä voi luetella tai kuvata. Kiinnostavat ohjelmat ovat olleet koko
toiminnan ajan toiminnan keskeinen runko.
Seuraavaan koosteeseen on poimittu vain muutamia esimerkkejä ja merkintöjä klubin
kokouspöytäkirjoista, katsauksista ym asiakirjoista sekä haastatteluista kiinnekohdiksi
eri vuosilta. Merkinnät ovat tässä pääosin aikajärjestyksessä.

Kaudet 1980-81 ja 1981-82 / Presidentti Armas Pippingsköld
Hallitus 8.3.1981 – Päätettiin antaa klubin standaarin suunnittelijalle Erkki Tenhuselle
tekijänkappale.
9.11.1981 – Sihteerin mietelmä: Entäpä jos klubimme toimilupa olisikin vain vuoden
voimassa ja sen uusiminen riippuisi näiden 12 kuukauden aikana harjoittamastamme
rotarypalvelusta. Uusittaisiinko toimilupamme?
Hallitus 14.12.1981 – Hausjärven yläasteen teknisen- ja tekstiilityön opettajien pyyntö
stipendien myöntämiseksi oppilaille hyväksyttiin ja periaatteet laadittiin.
- Rotarylippu tilattiin Suojapeite Oy:ltä, kokoa 4. Lipun kustannus 165 mk saadaan
lahjoituksena.
Hallitus 13.12.1982 – Päätettiin lähettää vaihto-oppilas. Hän on Elli Ulrika Rasinmäki,
jonka hakemus lähetettiin edelleen toimenpiteitä varten.
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Kausi 1982-83 / Presidentti / Pekka Hynönen
31.10.1982 – Viikkokokous- Tilattiin joulumerkkejä myytäväksi periaatteella arkki
jäsenelle. Merkin hinta markan ja arkissa 25 kpl. Tuotto jakautuu/merkki: 51 p Rotarysäätiölle, 17 p oman piiri GSE-vaihtoon, 17 p piirin nuorisovaihtoon ja 15 p kuluihin.
Klubimme Rotary-säätiölle tilittämä tuotto marraskuussa oli 382,50 mk.
Huhtikuu 1984 - Governorin kuukausikirjeessä maaliskuussa todettiin joulumerkkien
myyntiprojektin sujuneen ennätysmäisesti. Koko maan keskiarvo oli 15,7 myytyä
merkkiä rotaria kohti. Paras klubi oli Ounasvaaran RK Rovaniemeltä 55,8 merkkiä.
Piirin paras oli Kauniainen 28,1 ja heti toisena Hausjärvi 27,8 merkkiä jäsentä kohti.

Kausi 1983-84 / Presidentti Risto Isokallio
Vaihto-oppilas Jennifer Mendro USA:sta kertoi itsestään ja alkuajastaan Riihimäellä

Piirros on kaudelta 1991-92, jolloin Jennifer vieraili klubilla.

Vierailuja tehtiin Eero Nokkalan tilalle Savelaan. Samassa paikassa on kokoonnuttu
useita kertoja varsinkin 1980- ja 90-luvuilla kesäjuhlien, laskiaisen, talvitapahtumien ym
asioiden merkeissä.
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Kausi 1984-85 / Presidentti Jukka Kokkonen
RI;n presidentti Rof Klärich vieraili klubilla 21.1.1985. Vierailusta kirjoitti Hämeenkulma
seuraavasti

Klubi järjesti äitienpäiväkonsertin Ilmari Melanderin kotona toukokuussa 1985.
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Kausi 1986 – 87 /Presidentti Teuvo Nordström, poimintoja haastattelusta
Yhteistoiminnan saralla tapahtui. Vuoden suurin koitos oli Hyvinkään Rantasipissä
järjestetyn piirikokouksen järjestämisvastuu yhdessä Riihimäen klubin kanssa.
Rotaryvuosi 1986-87 aloitettiin Lehmushovissa Riihimäellä. Uusi kokouspaikka
osoittautuikin hyväksi valinnaksi, sillä kohtuulliseen hintaan on saatu erinomaista
ruokaa ja hyvän palvelun lisäksi paikka on ollut sopiva. Vierailijoiden runsauskin kertoo
kokoontumispaikan onnistumisesta.
Piirikokousjärjestelyt onnistuivat kiitettävällä tavalla. Kiitoksen arvoisia olivat
järjestelytoimikunnan vetäjän Pentti Sovijärven paneutuminen saadun urakan hyvään
lopputulokseen viemiseen, veli Esan suuri työpanos unohtamatta muidenkaan veljien
arvokasta työtä. Voimme olla hyvillä mielin pidettyyn piirikokoukseen. Riihimäen
kaupunki ja Hausjärven kunta tukivat kokoustamme cocteil-iltatilaisuudella, joka
järjestettiin Lasimuseossa. Ekokem ja Kutomo Eija Rasinmäki osallistuivat naisten
ohjelman järjestelyyn ja niin oli vieraiden tyytyväisyys taattu.”
Piirikokouksen tuotosta 2.000 markkaa lahjoitettiin Kaunialan sotavammasairaalan
kehitysrahastoon.

Kausi 1988-89 / Presidentti Erkki Lepistö

Kauden vuosijuhla pidettiin Lehmushovissa
Vasemmalla Armas Pippingsköld, Marja ja Kai Fabritius, Pentti Koskinen
Oikealla Antti Hakala, Pirkko Pippingsköld , X,Toimi Löyttyniemi

Kausi 1990-91 / Presidentti Jorma Hämäläinen
Kauden aikana klubi täytti 10 vuotta. Vuosijuhla pidettiin Suomen Lasimuseon
kahvilassa
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Kausi 1993-94 / Presidentti Ilpo Lehtinen
Joulukuu 1993 - Kauden 1991-92 klubin unkarilainen vaihto-oppilas Boglárka Straszer
pääsi otsikoihin. Lempinimellä Leinikki tunnettu tyttö palasi Suomeen ja Riihimäelle.
Tapauksesta kirjoitti Riihimäen Sanomat Ismo Uusituvan jutussa:
”Harva vaihto-oppilas tulee uudestaan vierailumaahansa. Unkarilainen Boglärka
(suomeksi Leinikki) Straszer kuitenkin palasi Suomeen ja Riihimäelle vuoden tauon
jälkeen. Nyt hän opiskelee iltalukiossa ja talouskoulussa sekä tekee tulkkauskeikkoja.
Boglárka tai lyhyemmin Bogi oli Rotary-vaihto-oppilaana Riihimäellä lukuvuoden 19911992. Sen jälkeen hän kävi Unkarissa ja valmistui ylioppilaaksi viime keväänä.
Bogin tavoitteena on päästä ensi vuonna opiskelemaan johonkin suomalaiseen yliopistoon
suomen kieltä ja suomalaisugrilaista kielen tutkimusta.”

14.2.1994 – Vietettiin laskiaiskokousta Oitin Savelassa. Tässä kokouksessa ilmoitettiin
ensimmäisen kerran, että
klubia tarvitaan yhdeksi perustajaksi Viroo Raplaan suunnitellussa Rotaryklubissa.
Presidentti Ilpo Lehtinen kertoi: ”Asioina mainittakoon, että olemme veli Armaksen
kanssa Riihimäen Rotaryklubin kokouksessa 9.2. ja kokouksen jälkeen kokouksessa,
jonka oli kutsunut koolle piirigovernorimme Rolf Forsman. Hänen johdollaan
keskusteltiin rotaryklubin perustamisesta Raplaan Viroon. Todettiin asian olevan hyvän,
sillä tätä kokousta oli edeltänyt kirjeenvaihto Raplan puuhamiesten kanssa. Tästä
kirjeenvaihdosta olivat vastanneet Riihimäen klubin veli Pekka Taipale ja klubimme veli
Armas. Asia sai vastakaikua piirissämme ja nyt olimme koolla päättämässä klubin
perustamisesta.
Raplan rotaryklubin kummiklubeina tulevat olemaan Riihimäen ja Hausjärven klubit
Suomesta sekä Värnamo ja Värnamo Apledalen Ruotsista. Miksi Värnamo? Raplan ja
Värnamon kunnat ovat ystävyyskuntia keskenään. Tämä tieto helpotti ratkaisujen tekoa
ja governor nimesi edustajakseen asiassa klubimme veljen Armaksen.

12.6.1994 Merimatka
”Suuntasimme kohti Turkua. Laiva irtosi ajallaan laiturista ja purjehdimme
kohti Seilin saarta. Laiva oli rakennettu vuonna 1916 ja osallistunut
Normandian maihinnousuun. Se oli maihinnousualus, mutta sittemmin
suunniteltu saaristokäyttöön sopivaksi. Matka jatkui kohti Nauvon satamaa.

Merimatkan osanottajia
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Kausi 1994-95 / Presidentti Esko Ihalainen
19.-21.8.1994 Raplan rotaryklubin charterjuhla. Klubin edustajina paikalla olivat
presidentti Esko Ihalainen ja veli Armas Pippingsköld.

Armas Pippingsköld

Vasemalta: Raplan edustajat, Esko Ihalainen

Kausi 1996-97 / Presidentti Kai (Gaius Sahlberg)
Klubikokouksessa 24.3.1997 luovutettiin PHF huomionosoitukset veljille Teuvo
Nordström, Erkki Lepistö, Aaro Riihelä, Ilpo Lehtinen ja Kai Sahlberg (2.PHF).

PHF luovutus

PHF:n saajat ryhmäkuvassa

Vasemmalta Kai Sahlberg, Ilpo Lehtinen
Erkki Lepistö, teuvo Nordström, Aaro Riihelä
Edessä Seppo Lehtonen ja Heimo Vuorio

Kai Sahlberg, Teuvo Nordström, Erkki
Lepistö, Aaro Riihelä, Ilpo Lehtinen

Klubin kulttuuripalkinto 12.5.1997
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi klubi päätti perustaa kulttuuripalkinnon.
Palkintosumma 5000 mk saatiin lahjoituksena. Palkinto päätettiin perusteellisen
harkinnan jälkeen antaa riihimäkeläiselle taitavalle, lahjakkaalle ja pitkälle ehtineelle
sellotaiteilija Joel Laaksolle. Palkinto luovutettiin Lehmushovissa 12.5.1997
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Kausi 1999-2000 / Presidentti Aaro Riihelä
Toiminta oli vajaan 10 vuoden aikana jo ehtinyt vakiintua. Yksi klubin suurimpia
haasteita oli sääntömuutos.
Toinen merkittävä asia liittyi keskusteluun klubin naisjäsenistä. Käynnistynyt keskustelu
johtikin ensimmäisen naisjäsenen liittymiseen klubin jäseneksi kaudella 2001-02.
Kauden aikana muutettiin myös klubin nimi. Alkuperäinen nimi kuvasti
perustamisajankohdan tilannetta, jolloin kaikki jäsenet olivat Hausjärveltä ja klubin nimi
oli sen mukaan Hausjärven Rotaryklubi. Matkan varrella oli kummiklubissa Riihimäen
Rotaryklubissa syntynyt jäsenmäärän kasvupaineita eikä klubia haluttu kasvattaa liian
suureksi. Tilanteen helpottamiseksi osa riihimäkeläisistä liittyi Hausjärven klubiin, minkä
seurauksena nimi haluttiin muuttaa vastaamaan paremmin todellista tilannetta ja
uudeksi nimeksi tuli Hausjärvi-Riihimäki Rotaryklubi.
Toiminnallisesti tehtiin paljon yhteistyötä Hyvinkään Rotaryklubin kanssa.

Kausi 2000-01 / Presidentti Kimmo Kaukonen
Klubin täyttäessä 20 vuotta vietettiin vuosijuhla Lehmushovissa

Kausi 2002-03 / Presidentti Leo Rajamäki
Kauden 2002-03 alussa heinäkuussa päätettiin kehittää klubin varainhankintaa. Klubin
rahavarat olivat käytännössä olemattomat kauden alkaessa. Yhtenä toimenpiteenä

sovittiin, että pidetään arpajaisia, joissa palkintona on viini- tai viinapullo, arvan hinta
on 5 €.

Alkuvaiheessa arvottavia viinipulloja saatiin lahjoituksina klubin jäseniltä.
Lisäksi päätettiin ryhtyä keräämään vierailumaksua 12 € läsnä olleilta ja
poissaolomaksua 5 € paikkaamattomista poissaoloista. Viimemainittua synnytti
jälkikeskustelua, mutta käytäntö säilyi.
Klubi osallistui PolioPlus keräykseen 12 € per jäsen
Klubi oli aloittanut varojen keräyksen poliisin huumemittareita varten. Keräys kuitenkin
keskeytettiin, koska poliisilla ei tuntunut olevan kiinnostusta laitteeseen. Kohde vaihtui
nuorisotyöhön.
Osallistuttiin 3 € per jäsen HYKS:in Lasten ja nuorten sairaalan Rotarien
nimikkohuonekeräykseen. Summa maksettiin suoraan tililtä ja kerättiin myöhemmin
Rollen Possulla takaisin.

Kausi 2003-04 / Presidentti Tuomo Martinmäki toteaa kaudestaan mm
Riihimäen klubin kanssa on aloitettu ensi vuonna vietettävän Rotaryn 100vuotisjuhlan järjestely. Asiaa viedään eteenpäin yhteisen ohjelmatoimikunnan voimin.
(26.2.2005 Linnea ; hallitus 24.3.2004)
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Rotaryn juhlavuoteen liittyen on aloitettu yhdessä Riihimäen klubin kanssa niin sanottu
Pitkospuut Pyörätuolille –projekti. Tarkoitus oli alun perin kunnostaa Hatlamminsuon
luontopolku ja pitkospuut pyörätuolilla kuljettavaksi. Erään yksityisen maanomistajan
vastustuksen takia hanke siirrettiin Vantaanjoen Käräjäkosken varteen, jossa
sijaitseva luontopolku kunnostetaan em. kuntoon.

Kausi 2004-05 / Presidentti Jouni Arolainen
Rotaryn 100 v merkkipäivän merkeissä järjestettiin yhteinen paikallinen juhla Riihimäen
RK:n kanssa Linneassa 28.5.2005

Kausi 2005-06 / Presidentti Reijo Saarinen toteaa kaudestaan mm
Kansainvälisen ja yhteiskuntapalvelun edustajat vierailivat Viipurissa tutustumassa
vuoden projektimme eli Jelenan oloihin. Näin varmistui se, että ohjaamamme varat
menevät perille tarkoitettuun tarkoitukseen.
Pettymys sen sijaan oli, ettei Venäjältä lopulta löytynyt edes nimellistä vastaanottavaa
klubia, jotta projektimme olisi saanut rahoitusta Rotary-säätiöltä. En ole varma, kuinka
intensiivisesti asian eteen työtä tehtiin. Joka tapauksessa oppi oli se, että seuraavien
rajan takaisten vastaavien projektien valmisteluissa on tämä asia syytä ottaa huomioon.
Rotaryvuoden alkupuolen päätavoitteita oli osallistuminen Virossa Raplan rotaryklubin
vuosijuhlaan elo-syyskuun vaihteessa. Juhlan merkitystä korosti se, että klubimme oli
yhdessä Riihimäen klubin kanssa aikoinaan perustamassa juhlivaa klubia.

Raplan RK:n kokous
Vasemmalla puhumassa Reijo Saarinen
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Raplan matkaan osallistuneet Riihimäen RK:n ja Hausjärvi-Riihimäki RK:n edustajat

Virolaiset isännät esittelivät oman pääprojektinsa. Se oli hissin hankkiminen
paikalliseen vanhusten palvelutaloon ja mahdollinen osallistumisemme siihen. Riihimäen
klubi lupasi 2.000 euroa. Me lupasimme puolestamme konsultointiapua hankkia
projektille EU-rahoitusta, sillä yli kolmikerroksisten rakennusten hissien yleinen
rakennusvelvoite on EU:n myötä tulossa tai tullut Viroonkin. Joka tapauksessa tämä
hanke siellä on apulaiskuvernöörin sanoja mukaillen ajanut kiville.
Pian tämän jälkeen meillä oli ilo ilmoittaa maailmalle, että pitkään yhdessä Riihimäen
klubin kanssa valmisteltu Käräjäkosken liikuntarajoitteisten luontopolun kunnostaminen
oli valmistunut.
Mainitsematta ei voi ohittaa tuoretta Hausjärven kierrosta, jossa klubimme tutustui
kunnan kyliin ja niiden historiaan. Jo kierroksen ensimmäinen osa sai toteamaan, että
Hausjärvellä on paljon muutakin kuin hiekkamonttuja.

Kausi 2006-07 / Presidentti Kirsi Ala-Mutkan merkintöjä omasta kaudestaan
Uusi projekti oli mm viipurilaistytön opintojen loppuun saattaminen. Maanantaina
31.7.2006 järjestettiin Lehmushovissa puutarhajuhlat (AVEC) Jelenan, valmistumisen
kunniaksi.
ma 27.11. Riihimäen nuorisoteatterin esitys: Pieni kauhukauppa, Kino Sampo (AVEC)
ma 4.6. Hausjärven 2. kotiseutukierros.
Kokoontumis- ja ruokapaikkana toimi Savelan pitokartano, Oitti. Linja-autolla
kierrettiin maittavan päivällisen jälkeen nykyistä Riihimäkeä myöten.

Hausjärvi 2- kierroksen ruokailu Savelassa
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su 13.5. äitienpäiväkonsertti Ruusu äidille,
koko klubin yhteisponnistus hienon konsertin järjestämiseksi Eteläisellä koululla
äitienpäivänä.
Konsertin tuotosta 1/2 meni esiintyjille ja 1/2 (660e) lahjoitettiin Hausjärven kunnan
lastensuojelun ehkäisevän päihdetyön tukemiseen. Suunnitteilla oli perheleirin
järjestäminen ja lasten harrastusten tukeminen.
Kahvirahat (270 €) menivät klubin nuorisovaihtotoiminnan tukemiseen.

Äitienpäiväkonsertin yleisöä

Esiintyjät vasemmalta
Jouko Korhonen, säestäjä
Jari Saarman, Pia Raanoja-Saarman
Timo Sinivuori, juontaja

Lahjoitimme 150 € Riihimäen Erätytöille sammutuskaluston hankkimista varten.
Päätimme osallistua Kotokartanon tuolitalkoisiin 250 €:lla.
Osallistuimme Koskelan perinnetalon maalaustalkoisiin 26.5., osa veljistä oli talkoissa
useampanakin päivänä.

Maalaustalkoot

Talkookahvit Koskelan tuvassa

Erkki Lepistö ja Esko Ihalainen

Vasemmalta
Esko Ihalainen, Esa Ala-Mutka, Erkki Lepistö

Jaoimme perinteisesti Oitin yläkoulun oppilaille 2x 50 € kädentaitostipendeinä.
Riihimäen rotaryklubi luopui vetovastuusta Rotaryaamiaisten osalta. Klubimme päätti
ottaa aamupalakokouksen järjestämisen vastuulleen alkaen 1.7.2007.
Anoimme ja saimme presidentin Kunniamaininnan.
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Kausi 2007-08 / Presidentti Timo Sinivuori

Ruusu Äidille / Eteläisen koulun Matinsali

Konsertin yleisöä

Konsertin esiintyjät
Vasemmalla Hyvinkään Rautatien Soittajat, joht. Hannu Simoinen
Keskellä Jari Saarman
Oikealla Riihimäen Mieslaulajat, joht. Petri Lindberg

Kausi 2008-09 / Presidentti Leena Veko on kirjannut omasta kaudestaan mm
seuraavat asiat
Riihimäen vankila oli kohteemme 27.4.
Veli Erkki opasti meitä Hausjärven historian vaiheisiin hautausmaakierroksella 18.5.
Kierros vaati valmistautumista ja perehtymistä.
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Hautausmaakierros Hausjärven
kirkkopihalla

Erkki Lepistö kertomassa Muncksuvun haudoista

Hyvinkään klubit järjestivät 3.6. ulkoilutapahtuman Kytäjällä.
Yksi teemoista oli puu. puusta teollisuuden raaka-aineena, mihin puun kasvun kanssa
joudumme metsäteollisuuden siirtyessä pois maasta. Kesäkuun metsäretki jatkoi
puuteemaa uudesta näkökulmasta.
Myös taloudellisia kysymyksiä käsiteltiin OP:n ja Nordean edustajien alustuksissa.
Talvi- ja jatkosota tuli esille Talvisota Riihimäellä ja sotalapsen muistoja. Tätä teemaa
käsitteli myös veli Armas ego-esitelmässään.

Armas Pippingsköld pitämässä ego-esitelmää

Kausi 2009-10 / Presidentti Heikki Keravuori, poimintoja kaudesta
Kauden aikana tehtiin taustatyötä jäsenhankintaa varten, aika näyttää miten ajatukset
tai edes osa niistä toteutuu.
Kauden aikana kutsuttiin klubin kunniajäseneksi charterpresidenttimme veli Armas
Pippingsköld. Kauden loppupuoliskolla Armaksen terveydentila alkoi kuitenkin heiketä ja
hän kuoli elokuun alussa 2010.

22

Hausjärvi-Riihimäki Rotaryklubi
Rotaryn Itämeri-projektiin liittyvistä asioista kävi kertomassa mm Erik Båsk John
Nurmisen säätiöstä.
Rotaract – toimintaa kävi esittelemässä Ainokaisa Kostamo.
Rotary-aiheisen Mr. Harris kuvasarjan esittelivät Reijo Saarinen ja Heikki Keravuori
Pyöreä pöytä keskustelu ajankohtaisista asioista.
Omakohtaisia muistoja ja kokemuksia jatkosodasta kertoi Torsti Nordman.
Klubi vieraili aveceineen Erkylän kartanon talleilla

Erkylän talleilla

Maneesi

Järjestettiin AG-alueen yhteinen IC-kokous (avec) Riihimäellä Erämessujen
yhteydessä.
Käynnistettiin nuorisoprojektin ”Valitsen itse” ensimmäinen vaihe. Ajatus projektista
heräsi kun Elämäni Sankari ry:n toimintaa esiteltiin talvella Riihimäen RK.n
viikkokokouksessa. Olin silloin paikalla ja kerroin asiasta omalla klubillamme. Siitä asia
sitten eteni molemmilla klubeilla päätyen klubien yhteisprojektiksi. Projektin
lähtökohtia olivat mm paikallisuus, nuoriso ja tulevaisuuteen panostaminen.
Klubimme kokouspaikkana oli pitkään palvellut Lehmushovi. Kauden lopulla keväällä 2010
saimme sitten tiedon talon myynnistä. Kokouspaikan etsintä käynnistyi heti ja vietiin
loppuun hyvin nopeasti. Kahdeksasta vaihtoehdosta päädyimme Ravintola Apolloon
Riihimäen keskustassa. Klubi jätti jäähyväiset Lehmushoville kauden viimeisessä
kokouksessa 21.6.2010.

Jäähyväiset Lehmushoville, viimeinen kokous pidetty
Antti Haavisto, presidentti 2010-11 (vasemmalla) ja Heikki Keravuori, presidentti 2009-10 (oikealla)
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Rotaryaatteen merkitystä ei varmaankaan voi korostaa koskaan liikaa. Näitäkin koetin
tuoda rotarytietoiskujen lisäksi kokousten alussa erilaisilla mietelauseilla. Suuri osa
näistä mietteistä oli rotaryaiheisia, osa poimintoja Paul Harrisin puheista ja teksteistä.

.

Kausi 2010-11 / Presidentti Antti Haavisto
Kauden avaus tapahtui Hausjärven vanhassa pappilassa 2.8.2010, joka aikanaan
elokuussa 1980 oli klubin perustamiskokouksenkin paikkana

Vanha pappila elokuussa 2010

10. Klubin jäsenille myönnetyt PHF-arvot
Rotaryn käyttämä huomionosoitus on kiitollisuuden osoitus tuesta Rotarysäätiölle.
Käytännössä se on useimmiten klubin lahjoitus, joka jolla halutaan palkita ansioista
rotarytoiminnassa. Hausjärvi-Riihimäki Rotaryklubin PHF:t on pääasiassa myönnetty
entisille presidenteille muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Viimeisin piirin varoista
maksettu PHF on myönnetty Torsti Nordmanille huomionosoituksena pitkäaikaisesta
jäsenyydestä klubissa.
Vuosi
1985
1986
1987
1988
1988
1992
1994
1997
1997
1997

Saaja
Melander Ilmari
Koskinen Pentti
Sahlberg Kai (2 kpl)
Pippingsköld Armas (2 kpl)
Wuorimaa Aatos (2 kpl)
Nokkala Eero
Ala-Mutka Esa
Nordström Teuvo
Lepistö Erkki
Riihelä Aaro

Vuosi
1997
2003
2004
2006
2006
2007
2007
2008
2009
2011

Saaja
Lehtinen Ilpo
Lilja Hannu
Nurmi Veini
Ihalainen Esko
Saarinen Reijo
Kaukonen Kimmo
Lehtonen Seppo
Rajamäki Leo
Tuomo Martinmäki
Torsti Nordman

24

Hausjärvi-Riihimäki Rotaryklubi

11. Nuorisovaihto
Hausjärvi-Riihimäki Rotaryklubi on osallistunut nuorisovaihtoon säännöllisesti
toimintansa alkuvuosista lähtien.
Klubin lähettämiä vaihto-oppilaita on ollut noin 40 mukaan lukien sekä vuosi- että
kesävaihdon. Muutama henkilö on ollut kesäleireillä eri maissa useammankin kerran.
Vuosivaihdon kautta lähteneitä on periaatteessa yhtä paljon, yhteensä noin tusina.
Viime vuosina on periaatteena ollut vaihto-oppilas joka toinen vuosi.
Suosituimpia kohdemaita ovat olleet USA ja Italia. Muita yksittäisiä maita on ollut
lukuisia eri puolilla maailmaa.
Saapuneita vaihto-oppilaita on tullut eniten USA:sta ja Saksasta. Lisäksi on tulijoita
ollut lukuisista muista maista.
Klubin ensimmäinen lähetetty oma vaihto-oppilas oli Ulrika Rasinmäki. Hän oli kauden
1983-84 USA:ssa. Ensimmäinen oma saapunut vaihto-oppilaamme oli USA:sta tullut
Jennifer Menroe myös kaudella 1983-84Yksittäisistä vaihto-oppilaista on joitakin hajanaisia merkintöjä asianomaisen kauden
kohdalla. Lisäksi liitteenä on löydettyjä merkintöjä lähetetyistä ja saapuneista vaihtooppilaista. Tämäkään lista ei ole täydellinen, mutta kertoo kuitenkin jotakin asiasta.

12. Projektit ja avustukset
Klubi on osallistunut olemassaolonsa aikana lukuisiin eri projekteihin ja jakanut
avustuksia. Kattavaa listaa varten ei valitettavasti ole löytynyt riittävästi tietoa, mutta
karkean kokonaiskuvan saa aikaiseksi. Suurempia kokonaisuuksia ovat panostukset
PHF huomionosoituksiin. Näitä on ollut yhteensä vähän yli 20, mikä nykykurssein
vastaa noin 16000 EUR panostusta. Kohdennuksesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta
ainakin viime vuosina kohteena on ollut PolioPlus.
Toinen suuri kokonaisuus on olut vaihto-oppilastoiminta. Senkään osalta ei ole tarkkoja
tietoja, mutta vuosivaihtoja lienee ollut hieman toistakymmentä, siis lähes joka toinen
vuosi. Nykyhinnoin vaihto-oppilaskulut ovat runsaat 2000 EUR toteutuvana vaihtooppilasvuonna. Näin arvioituna tulee panostukseksi lähes 30 000 EUR summa, johon
pitää lisätä vielä kesävaihtojen kustannuksia.
Kolmannen pääryhmän muodostavat lukuisat lähinnä paikalliset projektit, avustukset,
stipendit ym. Kohteista mainittakoon sotainvalidit, partiolaiset, koulujen käden taitostipendit, SPR, kulttuuri, kehitysvammaiset sekä monet muut. Summat näihin kohteisiin
ovat vaihdelleet muutamasta eurosta useaa tuhanteen euroon. Suurin nyt menossa
oleva projekti on Riihimäen Rotaryklubin kanssa yhteistyössä kaudella 2009-10
käynnistetty paikallisten koulujen yläasteikäisiin kohdistuva ennalta ehkäisevän
päihdetyön projekti ”Valitsen itse”. Tämän ryhmän panostukset ovat olleet yhteensä
lähes 20 000 EUR, siis niiden osalta, joista on löytynyt edes jonkinlainen merkintä.
Kokonaisuutena panostukset em ryhmiin ovat noin 66 000 EUR, mikä tekee
keskimäärin noin 2200 EUR/kausi ja runsaat 70 EUR/jäsen /vuosi. Nämä luvut ovat siis
erittäin karkeita ja voivat poiketa paljonkin oikeista, jos niiden laskemiseen vain löytyisi
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riittävästi tietoa. Joka tapauksessa summa voimme pitää suuruusluokaltaan
merkittävänä. Onhan se syntynyt matkan varrella lukuisista hyvinkin pienistä osasista
jäsenten hankkimana ja henkilökohtaisina panostuksina.
Seuraavassa on kuvauksia muutamista suuremmista projekteista, joihin klubi on
osallistunut.

12.1 Raplan sairaala 1993
10.11. Sairasauto Raplaan. Klubi lahjoitti Riihimäen kaupungilta lahjaksi saamansa
sairasauton Raplan sairaalalle Viroon. Käytöstä poistettu auto ja klubi sai paljon
huomiota paikallisessa lehdistössä.
Hämeenkulma kirjoitti:
”Riihimäen sairasauto Hausjärven kautta Viroon
Riihimäen kaupungin palolaitoksen käytöstä poistettu sairasauto on päätymässä
Hausjärven kautta Viron Raplaan, samaan kaupunkiin, johon Oitin raamattupiiri on
rahdannut erilaista tavaraa autokuormittain.
Hankkeessa on näkyvästi mukana Hausjärven Rotaryklubi. Kun klubilaiset saivat tietää,
että Riihimäen täysin palvellut ja vuoden seisontavakuutuksessa ollut sairasauto
aiotaan poistaa kaupungin omaisuusluettelosta, he kääntyivät aluepalopäällikkö Timo
Kaistisen puoleen. Kaistinen puolsi auton lahjoittamista hausjärveläisille.
”Toinen vaihtoehto olisi ollut auton myyminen huutokaupassa, jolloin sen hinnaksi olisi
tullut muutama tuhat markkaa”, Timo Kaistinen kertoo.
Koska Riihimäen kaupunginhallitus suhtautui lahjoitukseen myötämielisesti, perjantaina
oli päästy niin pitkälle, että sairasauto lahjoitettiin juhlallisesti rotareille.
Palokalustoa on jo ennestään koottu Viroon lähetettäväksi, joten asia ei periaatteessa
ole uusi eikä ainutkertainen. Näin iso lahjoitus uskallettiin nyt hyvin tehdä, koska on
varmuus siitä, että Oitin raamattupiiriläisten ja rotarien asiantuntemuksella se päätyy
varmasti oikeaan osoitteeseen.
Vuoden 1975 Mercedes Benz –merkkinen sairasauto on varustettu välttämättömällä
hoitovälineistöllä. Autolla on ajettu yli 200.000 kilometriä, mutta se on vielä täysin
toimintakelpoinen.
”Virossa se on suorastaan loistomalli, sillä useimmat kiirabit (kiireavut) eli sairasautot
ovat armeijan pakettiautoiksi tehtyjä ja ambulanssiksi vallan liian pieniä”, kertoo auton
luovutusta seurannut lääkäri Pekka Taipale.
Jos suunnitelmat pitävät paikkansa, Armas Pippingsköld lähtee viemään sairasautoa
huomenna perjantaina Raplaan. Perillä ollaan lauantaina. Auto lastataan täyteen
raamattupiiriläisten keräämiä sairaalatarvikkeita ja täyden lastin saa myös toinen auto,
jolla luovuttajat palaavat kotimaahan. Sairasauton mukaan lastataan myös varaosia.
”Seuraamme sairasauton toimintaa ja toimitamme varaosia tarvittaessa. Rotaryklubi
lahjoitti myös tuhat markkaa selvää rahaa, jotta sairasauton kuljetus saatiin
kustannettua
Matka ja luovutus onnistuivat, sillä 16.11. Raplan sairaalan johtava lääkäri Tiit Kadastik
kirjoitti: ”Hausjärven Rotaryklubi. Raplan Sairaala on kiitollinen Teille sydämellisestä
huolenpidosta ja avusta. Auto on hyvässä ajokunnossa ja lähiaikoina se rekisteröidään
poliisissa ja otetaan käyttöön. Toivotan Teille hyvää lähestyvää vuoden loppua.”
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Ambulanssi lähtövalmiina

Ambulanssin luovutus

Vasemmalta
Kari Kaistinen, Seppo Keskiruokanen
Armas Pippingsköld, Ilpo Lehtinen

Armas Pippingsköld ja Raplan
sairaalan edustaja

12.2 Kulttuuripalkinto 1997
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi klubi päätti perustaa kulttuuripalkinnon.
Palkintosumma 5000 mk saatiin lahjoituksena. Palkinto päätettiin perusteellisen
harkinnan jälkeen antaa riihimäkeläiselle taitavalle, lahjakkaalle ja pitkälle ehtineelle
sellotaiteilija Joel Laaksolle. Palkinto luovutettiin Lehmushovissa 12.5.1997. Palkinto oli
alkujaan tarkoitettu jatkuvaksi perinteeksi. Toistaiseksi jatko on vielä toteutumatta.

Esittelyteksti Joel Laaksosta Kuhmon Kamarimusiikin ohjelman mukaan 2009
Joel Laakso (s.1978) aloitti sellonsoiton opinnot Riihimäellä ja jatkoi niitä myöhemmin
Sibelius-Akatemiassa sekä Edsbergin kamarimusiikki-instituutissa, opettajinaan muun
muassa Martti Rousi ja Torleif Thedeen. Uusi Helsinki -kvartetin sellistinä hän on
soittanut vuodesta 2001, konsertoiden useimmissa Euroopan maissa sekä
tunnetuimmilla kotimaisilla festivaaleilla. Vuonna 2006 Laakso soitti Suomen
ensiesitykset Olli Mustosen sellosonaatista yhdessä säveltäjän kanssa. Joel Laakso on
Radion sinfoniaorkesterin sellisti ja soittaa Eero Haahden vuonna 2003 rakentamalla
instrumentilla.

12.3 Pitkospuut
Rotaryn juhlavuoteen liittyen vuonna 2005 aloitettiin yhdessä Riihimäen klubin kanssa
niin sanottu Pitkospuut Pyörätuolille –projekti. Tarkoitus oli alun perin kunnostaa
Hatlamminsuon luontopolku ja pitkospuut pyörätuolilla kuljettavaksi. Erään yksityisen
maanomistajan vastustuksen takia hanke siirrettiin Vantaanjoen Käräjäkosken varteen,
jossa sijaitseva luontopolku kunnostettiin edellä mainitun käyttäjäryhmän tarpeiden
mukaiseen kuntoon

12.4 Elena Moshkovtsevan opiskelu
Klubi tuki pietarilaisen Elena Moshkovtsevan opiskelua vuonna 2005 ? Elena kirjoitti
myöhemmin mietteitään asiasta 16.11.2008. Seuraava teksti on vapaa käännös Elenan
venäjänkielisestä kirjeestä.
Ensinnäkin haluan esitellä itseni lyhyesti. Olen Elena Moshkovtseva, ikä 24 v.
Työskentelen nykyisin erään amerikkalaisen yhtiön osto-osastolla.
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Päätin kirjoittaa tämän lyhyen kirjeen kuultuani vanhemmiltani Suomessa
julkaistavasta Rotary-kirjasta.
Olen todella iloinen saadessani mahdollisuuden ilmaista kiitollisuuteni näille ihmisille.
Viipurin koulun jälkeen päätin hakea Puhkinin yliopistoon suorittaakseni
ylioppilastutkinnon. Kaikki meni hyvin ja aloin opiskella vieraita kieliä yliopistossa.
Rakkaat vanhempani auttoivat minua aina opiskeluissani ja elämisessä Pushkinissa
varsinkin kun ensimmäisten vuosien aikana oli vaikeata sopeutua uuteen ”ylioppilaiden
elämäntyyliin”. Viidennen opiskeluvuoden alussa kohtasi perhettämme ankara tragedia –
isäni oli mentävä sairaalaan lääketieteellisiin tutkimuksiin – niiden tuloksena lääkärit
totesivat isäni sairastavan syöpää. Leikkauksen jälkeen isäni ei enää kyennyt työhön.
Tiedän tämän kuulostavan sadulta, mutta todellakin: eräänä päivänä ihmiset Rotaryjärjestöstä tulivat mukaan elämäämme. Leikkauksen jälkeen isäni tuli jäseneksi
fyysisesti vammaisten järjestöön, jota Rotary avusti. Nämä jalot ihmiset ehdottivat
apua myös perheellemme ja tukivat sekä taloudellisesti että ”sosiaalisesti”
Tämä tuki auttoi meitä selviytymään vaikeuksista tuona aikana (se oli minun viimeinen
opiskeluvuoteni).
Valmistuttuani yliopistosta Jorma [Holmroos] kutsui minut Suomeen tutustumaan niihin
ihmisiin, jotka osallistuivat tähän tukeen vuonna 2006.
Vielä kerran haluan sanoa KIITOS KAIKILLE TEILLE, jotka olitte meille niin
ystävällisiä.

12.5 Viron Suomipojat

Syyskuussa 2007 syntyi ajatus muistaa Viron ”Suomipoikia” joulun alla. Varojen
hankintaa varten päätettiin 17.9. että järjestetään talkookahvit Riihimäen
Upseerikerholla 17.10.2007. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Riihimäen Rotaryklubin
kanssa. Valmisteluaika jäi lyhyeksi, mutta tehokkaalla toiminnalla aikaansaatiin
onnistunut tilaisuus. Virosta saatiin paikalle kaksi henkilöä.
Lipputuloilla (á 15 EUR) ja arpajaistuotoilla talkookahvien tuotoksi kertyi noin 2400
EUR. Kulujen jälkeen ja pienellä klubien lisäpanostuksella Viroon tuli tilitettäväksi 2000
EUR.

Talkookahvien yleisöä

Viron ”Suomipoikien” edustajat
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Sotilassoittoa tilaisuuden hengen mukaan

12.6 Nuorisoprojekti ”Valitsen itse”
Elämäni Sankari ry, Riihimäen Rotaryklubi ja Hausjärvi – Riihimäen rotaryklubi
käynnistivät syksyllä 2009 lukuvuoden mittaisen yhteistyöhankkeen Hausjärven, Lopen
ja Riihimäen yläkouluilla kaudelle 2009-2010. Hankkeesta käytetään nimitystä "Valitsen
itse" -nuorisoprojekti ja se käsittää Sankareiden tuottamia ehkäisevän päihdetyön
toimintoja alueen viidellä yläkoululla.
tarkoituksena on tehdä ehkäisevää päihdetyötä, tukea yläasteen oppilaiden
elämänhallintaa sekä auttaa heidän vanhempiaan ja myös kouluja kasvatustyössään.
Hanke toteutetaan yhteistyössä Riihimäen, Lopen ja Hausjärven yläasteiden kanssa.
Projektin piiriin kuuluu noin 2000 yläasteikäistä nuorta. Projektin käytännön toteuksen
hoitaa hyvinkääläinen Elämäni Sankari ry, jolla on usean vuoden kokemus
vastaavanlaisista hankkeista eri puolilla Suomea. Käytännön toteutukseen osallistuvat
myös koulujen valitsemat oppilasedustajat. Tulosten myötä tavoitellaan projektille myös
jatkoa.
Valitsen itse – projekti sisältää hyvinvointikyselyn, vanhempainiltoja, liikuntatapahtumia,
luokkakohtaisia teematapahtumia jne. kaikissa kouluissa..
Osana projektia järjestettiin 19.3.2010 Riihimäen Urheilutalossa Sankarisählyturnaus,
jossa Riihimäen, Hausjärven ja Lopen yläkoulujen oppilaat pääsivät ottamaan mittaa
toisistaan ja nauttimaan liikunnan riemusta. Joukkueita turnauksessa oli mukana
kaikkiaan 30. Sählyturnaus sai erittäin myönteisen vastaanoton oppilaiden taholta.

Sankarisählyn ottelu käynnissä
Riihimäen Urheilutalolla

Projektin kummi Jukka Jalonen ja
Henrik Norrena (Elämäni Sankari)
jakamassa palkintoja
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13. Viirit
Klubin oman viirin suunnittelu alkoi jo ensimmäisen kauden aikana
ennen charter-kokousta. Suunnittelusta ja siihen liittyvistä tapahtumista on kerrottu alussa perustajäsen Kai Sahlbergin osuudessa.
Standaarin on suunnitellut Hausjärven entinen
koulu-/sivistystoimenjohtaja Erkki Tenhunen. Viirin paikallinen
symboli on Hausjärven vaakuna, jonka on suunnitellut heraldikko,
graafikko Olof Eriksson vuonna 1953. Vaakunan punaisessa
kentässä on vinoristi ja lakipisteessä tähti, kaikki hopeaa
Vinoristi kuvaa pitäjän hyviä liikenneyhteyksiä ja tähti on
Munck-suvun vaakunasta. Kenraaliluutnantti Johan Reinhold
Munck perusti v. 1856 Eskon koulun, joka oli Suomen
ensimmäinen yleinen kansakoulu
Viirin kolme pystyraitaa kuvaavat Hausjärven kolmea
kyläkeskusta Oittia, Ryttylää ja Hikiää.
Klubille on kertynyt viirejä vuoden 2010 loppuun mennessä yhteensä 185 kpl. Pääosa
viireistä on saatu rekisteröityä, joskin joitakin epätarkkuuksia ja puutteita tiedoissa on.
Maittain viirejä on saatu seuraavasti (kpl)
Maa
kpl
USA
42
Suomi
26
Italia
17
Australia
13
Turkki
11
Tanska
7
Unkari
6
Brasilia
5
Israel
5
Ranska
5
Muut 25 maata
48
Yhteensä
185
Suurin osa viireistä on tullut alkuvuosina 1980- ja 90 luvuilla. Niitä on tullut omien
jäsenten klubi- ja kokousvierailuista, vaihto-oppilailta sekä juhlatilaisuuksissa.
Kaikki klubin hallussa olevat viirit on kuvattu ja rekisteröity. Kuvat on koottu yhteen
tiedostoon. Viirikohtaisia tietoja on täydennetty aikaa, paikkaa, luovutusta ym koskevilla
tiedoilla siltä osin kuin se on ollut mahdollista.

.
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14. Jäsenten kertomaa
Armas Pippingsköld 11.8.2008 / Taltioidusta haastattelusta on kirjattu seuraava
yhteenveto.
Puolentoista kauden presidentti, Armas Pippingsköld ohjasi klubin alkuun
Huhtikuu 1981 oli merkittävää aikaa. Silloin uusi Hausjärven Rotaryklubi syntyi
juhlallisessa charter-kokouksessa Riihimäen Seurahuoneella. Oli sovittu, että syksyllä
perustavassa kokouksessa valitut presidentti ja hallitus jatkaisivat vielä seuraavan
rotaryvuoden. Näin presidentti Armas Pippingsköld sai harvinaisen pitkän toimiajan.
Seurahuoneen charter-kokous oli hyvin juhlallinen. Ilmapiiri oli vaikuttava ja
ystävällinen. Kaikki järjestelyt toimivat hienosti, muisteli veli Armas lokakuussa 2008.

Ennen kuin oli edetty viralliseen klubin aloittamistilaisuuteen, oli tapahtunut paljon.
Edellisenä kesänä tuli tietoa Hausjärvelle perusteilla olevasta klubista. Kai Sahlberg
otti yhteyttä meikäläiseen ja kertoi informoineensa muitakin mahdollisia klubin
perustamiseen otollisia kuntalaisia. Hän kertoi Riihimäen klubin lupautuneen
kummiklubiksi. Totta kai lupauduin mukaan, veli Armas kertoi.

Hän muisteli, että Hausjärvelle oli jo kymmenkunta vuotta aikaisemmin joillain
henkilöillä tarkoitus perustaa rotaryklubi. Silloiset perustajat lienevät olleet kunnan
viranhaltijoita. Perustamisen edellytyksenä sääntöjen mukaista kummiklubia ei
kuitenkaan sillä kertaa järjestynyt eli hanke kariutui.
Tällä kertaa kaikki asiat olivat kunnossa. Heti perustavan kokouksen jälkeen aloimme
hankkia tietoja joka taholta. Presidenttinä minun oli selvitettävä monta outoa ja uutta
asiaa itselleni sekä veljille. Onneksi serkku Helsingissä oli paikallisen klubin kokenut
jäsen, johon pystyi ottamaan yhteyttä neuvojen kysymisen merkeissä joskus
hankaliinkin aikoihin, veli Armas muisteli.

Vauhdilla alkuun
Veli Armas ei halunnut irrottaa mitään yksityiskohtaa klubin alkuajan toiminnasta. Hän
totesi ajasta kaiken kaikkiaan jääneen myönteisen kokemuksen. Myös uusia jäseniä oli
helppo löytää.
Professori Ilmari Melander on jäänyt mieleen ensimmäisten veljien joukosta. Hänen
tilallaan järjestettiin monenlaisia tapahtumia metsänhoidosta konsertteihin asti.
Melander harjoitti eläkepäivillään tilallaan hevostalliyritystä. Hän naureskeli
liittyessään, että voiko hevoskauppiaana neljän kysymyksen koetta noudattaa, veli
Armas muisteli.

Perusta kestää
Rakennus on yhtä kestävä kuin perustuksensa. Keskeisenä Hausjärvi-Riihimäen
Rotaryklubin perustuksen luojana veli Armas on tyytyväinen työn tulokseen.
Minusta klubi kolmen vuosikymmenen jälkeen voi edelleen hyvin ja seisoo vahvasti.
Joitain palikoita on irronnut, mutta uusia tullut tilalle. Se on kehittynyt
monipuolisempaan suuntaan. Riihimäkeläisten jäsenten tultua mukaan pohja on
vankistunut puhumattakaan naisjäsenten monipuolistavasta vaikutuksesta. Myös
toiminnan joustavuus on säilynyt eikä kuppikuntia ole muodostunut.
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Täytyy koko ajan muistaa, että olemme palvelujärjestö eli perinteisestä
hyväntekeväisyydestä poiketen osallistumme myös henkilökohtaisesti auttamis- ja
palvelukohteittemme elämään.

Hausjärvi-Riihimäki Rotaryklubin ensimmäinen presidentti ja kunniajäsen Armas
Pippingsköld poistui joukostamme noin puolisentoista vuotta haastattelun jälkeen
syystalvella 2010. Kysyttäessä ensimmäisen presidentin henkistä perintöä tuleville
presidenteille, hän vastasi:
”Voi sanoa, että vilpittömän rehellinen palvelu- ja auttamishalu tukien avun tarpeessa
olevia heidän kanssaan samassa tasossa tai vaikka altapäin nostamalla viestii
arvonantoa autettavaa kohtaan. Täytyy sanoa, että raamatusta löytyvä vilpittömän
rakastamisen sanoma sopii tähän toimintaankin.”

-----------------------------------------------------
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15. Lopuksi
Klubin 30 ensimmäiseen vuoteen mahtuu paljon tapahtumia. Jäsenistö on kasvanut,
siinä on ollut sekä pysyvyyttä että vaihtuvuutta. Kaikki rotaryvuodet ovat olleet erilaisia,
kuten niiden kuuluukin olla. Ne ovat heijastaneet vetäjiä, jäsenistöä sekä aina
vallinnutta aikaa. Ohjelma niin esitysten, retkien kuin projektien kautta on tarjonnut
jäsenille hyvän mahdollisuuden osallistumiseen, itsensä kehittämiseen ja toistensa
ymmärtämiseen.
Toiminnan merkkipaaluja matkan varrelta voi poimia useita. Muutamia esimerkkejä eri
vuosikymmeniltä poimittuna ovat perustamisvaihe charterkokouksineen, toiminnan
vakiinnuttaminen, vaihto-oppilastoiminnan käynnistäminen, RI:n presidentin Rolf
Klärichin vierailu sekä piirikonferenssin järjestelyyn osallistuminen 1980-luvulla.
Toisella vuosikymmenellä 1990-luvulla klubi osallistui Raplan sairaalan tarvikeprojektiin
sekä myöhemmin toimi Raplan uuden Rotaryklubin kummina. Jakona seurasi myös
muutamia muita merkittäviä projekteja.
Kolmannella vuosikymmenellä 2000-luvulla toiminta jatkui jo vakiintuneena.
Yhteisprojektista naapuriklubi Riihimäen kanssa kertyi hyviä kokemuksia. Kauden
2009-10 päättyessä klubi joutui luopumaan kokouspaikastaan Lehmushovista 24
vuoden jakson jälkeen.
Jäsenille klubi on tarjonnut koko ajan mielenkiintoista toimintaa esitelmien, retkien ja
muun toiminnan muodossa. Samoin projektit ja niihin osallistuminen on tuonut oman
lisänsä toimintaan.
Rotaryn perusarvot toveruus, henkinen kasvu ja palvelumieli ovat toimineet ohjeena
menneisyydessä. Samat perusarvot antavat pohjan myös tulevien vuosien ja
vuosikymmenien toiminnalle.
Rotaryn perustaja Paul Harris kirjoitti vuonna 1912 (The National Rotarian) Rotaryn
historiasta
On niitä, joille toimiminen paikallisessa Rotaryssa on aina mielenkiinnon keskiössä,
toisiin taas valtakunnallinen Rotary vetoaa voimakkaimmin, kun taas jotkut ovat sitä
mieltä, että kansainvälisen Rotaryn tarjoamat mahdollisuudet ovat kaikkein
houkuttelevimmat. Tilaa on kaikille, ja jokaiselle on mahdollisuus palvella Rotarya juuri
sillä tavalla ja sillä alalla, joka hänelle parhaiten sopii.

Rotaryn tulevaisuudesta Paul Harris kirjoitti vuoden 1915 helmikuussa (The Rotarian)
Kukaan kuolevainen ei osaa kuvitella, millainen Rotary on sadan vuoden kuluttua. Nyt
mikään ei ole mahdotonta Rotarylle. Uskon Rotaryn elävän: jos se elää, se kasvaa.
Joskus voi tulla se päivä (sillä mekin joudumme tottelemaan vääjäämätöntä luonnonlakia
ja vanhenemaan), päivä jolloin emme enää jaksa kantaa vastuutamme, joka meille kuuluu
nykyisen jäsenistöohjelmamme vallitessa. Mitä me teemme silloin – eroammeko?
Ehkäpä emme, ja jos emme, mahdollisesti koittaa ”Suuremman Rotaryn” aamunkoi.
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LIITTE

Kuvio 1. Läsnäolo% 1989-2010
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