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Tuusulan Rotaryklubi tuli keskiikään ja viettää juhlavuotta – naisia
toivotaan lisää mukaan toimintaan

Paula Kyrö ja Juha Laine-Ylijoki ihastelevat klubin historiikin tiiseriä. MARI
MÄKINEN

Mari Mäkinen
Tuusulan Rotaryklubi vietti 50-vuotisjuhlaansa eilen keskiviikkona
Gustavelundissa. Tervehdyksen toivat muun muassa
puolustusministeri Antti Kaikkonen, Tuusulan kunnan
kansliapäällikkö Virpi Lehmusvaara ja Rotarypiirin 1420
piirikuvernööri Raine Nikander. Asta Juntunen, klubin ensimmäinen
naispresidentti, sai kansainvälisen, erityisen ansioituneelle jäsenelle
luovutettavan Paul Harris Fellow -mitalin.

JUHLAVUODEN kunniaksi työn alla on 50-vuotishistoriikki, jonka tiiseri
julkistettiin juhlassa. Kokonainen videomuotoinen historiikki julkaistaan
myöhemmin tämän vuoden puolella.
50 vuoden aikana on ehtinyt tapahtua paljon. Nykyinen kunniajäsen ja
kolminkertainen klubin presidentti Juha Laine-Ylijoki muistelee
vuosikymmeniä taaksepäin.
– Jäsenmäärä on pysynyt vuosikymmenet yllättävänkin samana. Ehkä yksi
suurimpia muutoksia on se, että jäsenet olivat ennen nuorempia kuin nyt,
Laine-Ylijoki pohtii.
Tänä vuonna presidenttinä toimiva Paula Kyrö arvelee ikäjakauman
muutoksen johtuvan nykypäivän hektisesti työelämästä; ruuhkavuosia
elävien aikaa ja jaksamista on yhä vaikeampi saada riittämään
vapaaehtoistoimintaan.
– Itse uskon kuitenkin siihen, että Tuusulan klubin ikäjakauma tulee
muuttumaan ja monipuolistumaan. Nyt nuorin jäsenemme on vasta 21vuotias, Kyrö kertoo.
Jäsenmäärä on pysynyt vuosikymmenet yllättävänkin samana.
MUUTOSTA voi edesauttaa se, että rotareiden sääntöjä on vuosien
varrella lievennetty. Kun rotary-aate alkoi, kokouksia pidettiin kerran
viikossa. Osallistumisia kontrolloitiin tarkkaan, ja jos joku ei päässyt
paikalle, poissaolo piti paikata toisen klubin tapaamisessa. Nykyään
jokainen klubi voi itse valita, kuinka usein se kokoontuu.
– Me Tuusulassa kokoonnumme yhä kerran viikossa, koska viihdymme niin
hyvin yhdessä. Syömme joka keskiviikko klo 17.30 yhdessä päivällisen
Gustavelundissa. Sen jälkeen on jonkin aihealueen esitelmä, josta sitten
keskustelemme yhdessä.
Naisia Tuusulan Rotareiden 46 jäsenestä on vain kuusi. Syy tähän on se,
että Tuusula alkoi ottaa naisia mukaan vasta viitisen vuotta sitten.
Kansainvälinen tavoite on se, että jäsenistä naisia olisi kolmannes. Tähän
Tuusulassakin tähdätään.
TUNNETUIN Rotareiden hankkeista on yhä polion hävittämisohjelma
End Polio Now. Siihen on käytetty noin miljardi dollaria ja rokotuksia on
annettu noin kolmelle miljardille lapselle. Tähän ohjelmaan kerätään rahaa
joka ikiseltä klubilta maailmalla. Kansainvälisten hankkeiden lisäksi
klubeilla tehdään kansallista ja paikallista toimintaa ja jokainen klubi
painottaa omia teemoja ja tempauksia.

– Nyt minun presidenttikauteni teemana Tuusulassa on ollut kestävä
kehitys, Paula Kyrö kertoo.
Vuosien saatossa on ehditty moneen. On raivattu, ruokittu ja rakennettu.
Muun muassa nuorisovaihto on ollut iso osa toimintaa.
– Kerran meillä yöpyi viikon verran 11 vaihto-oppilasta yhtä aikaa, LaineYlijoki muistelee nauraen.
Tänä vuonna on lähdetty mukaan yrittäjyyskasvatukseen yhteistyössä Nuori
Yrittäjyys ry:n kanssa. Jo pidemmän ajan on yhteiskuntapalveluprojekteissa
painotettu nuorten tulevaisuuden valmiuksia ja toteutettu Tuusulan
seurakunnan kanssa erityisnuoret hanketta ja yhteisöllistä ateriointia.
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