Tiedote, liite
HYVÄNTEKEMISTÄ JA HYVÄÄ MIELTÄ
Tampereen Koskikeskuksen projektitorilla esittäytyy 20 rotaryklubia palveluprojekteineen.
Tule tutustumaan 21.4.2018 klo 10 – 13.45! Mukana on paljon mielenkiintoista nähtävää!

Tammer Nova Rotaryklubi: Nuoret naiset johtamisurille
Tamperelainen Tammer Nova Rotaryklubi on järjestänyt vuodesta 2006 lähtien vuosittaisen lukio-opiskelijoille
suunnatun Nuoret naiset johtamisurille -kurssin. Lukuvuoden kestävä kurssi koostuu luennoista, seminaarista ja
laajasta harjoitustyöstä. Harjoitustyötä varten jokainen kurssilainen haastattelee yhtä naisjohtajaa kysyen heidän
urastaan ja työstään. Nuorten Naisten johtamiskurssi toteutetaan Tammer Novan palvelutehtävänä
vapaaehtoisvoimin.
Tammer Nova on poikkeuksellinen muiden piirin klubien joukossa selvällä naisenemmistöllään. Tammer Nova pitää
tärkeänä auttaa nuoria naisia niin Suomessa kuin maailmalla.
Tammer Nova rahoittaa pienimuotoista kansainvälistä ja paikallista hyväntekeväisyystoimintaansa mm. myymällä Reilun
rotarin kahvia. Klubi järjesti hyväntekeväisyyskahvikonsertin marraskuussa 2017. Klubi on myös aktiivisena toimijana
kahdeksan rotaryklubin yhteisessä suurponnistuksessa, Aistihuoneprojektissa. Ks. alla.
Tampere-Hervannan Rotaryklubi: Orkesteri ja diakoniayhteistyö
Tampere-Hervannan Rotaryklubin orkesteri Herwood Bros. on toiminut vuodesta 1994 lähtien ja esiintynyt useissa
hyväntekeväisyystilaisuuksissa sekä vapaamuotoisissa ja virallisissa rotarytapahtumissa. Ohjelmisto koostuu pääasiassa
vanhasta tanssimusiikista: valssit, humpat tangot ja foxit ja jopa operettimusiikki ovat orkesterin pääohjelmistoa.
Orkesterin haitaristi ja sovittaja Olli Kultalahti on myös säveltänyt musiikkia orkesterille.
Hervannan klubiin perustettiin 2010-luvun alussa kymmenhenkinen Iskuryhmä tukemaan Tampereen ev.lut.
seurakuntayhtymän diakoniatyötä. Iskuryhmän toiminnan painopiste on ollut seurakuntayhtymän keväisin ja syksyisin
Tampereen Keskustorilla yhdessä Aamulehden kanssa järjestämän Peräkonttikirppis-tapahtuman järjestelyissä ja
liikenteenohjauksessa.
Tampere-Jussinkylän Rotaryklubi: Pirkanmaan Hoitokoti
Pirkanmaan Hoitokoti on Tampereella sijaitseva 24-paikkainen laitos, jossa hoidetaan parantumattomasti sairastavien
ihmisten elämän viime vaiheita. Pirkanmaan Hoitokoti on Pohjoismaiden ensimmäinen saattohoitokoti ja se on
toiminut vuodesta 1988 alkaen. Tampereen rotarit ovat järjestäneet joulukonsertin hoitokodin hyväksi jo 22 kertaa.
Tuottoja on kertynyt yhteensä noin 220 000 €. Avustus on hoitokodille merkittävä ja auttaa hoitokotia sen työssä
laadukkaan hoitotyön turvaamisessa ja kehittämisessä. Lahjoitusten avulla hoitokoti mahdollistaa potilaiden yksilöllisiä
toiveita ja tarpeita sekä lisää hoitoympäristön viihtyisyyttä ja toimivuutta.
Tampere-Kalevan Rotaryklubi: Reading OCI -projekti
Lukihäiriöitä esiintyy noin 10 prosentilla ihmisistä. Dosentti Tapani Rahko on kehittänyt ja ottanut käyttöön
asentohoitomenetelmän, jolla pyritään poistamaan erilaisia lukemiseen ja koordinaatioon liittyviä häiriöitä. TampereKalevan Rotaryklubi kertoo Tapani Rahkon menetelmästä projektitorilla.
Tampere-Kissanmaan Rotaryklubi: Defibrillaattori-projekti ja elvytysesitys
Tampere-Kissanmaan Rotaryklubi järjestää päivän aikana kolme defibrillaattoriesittelyä. Esityksen aluksi kerrotaan
toiminnasta hätätilanteessa. Tämän jälleen kerrotaan mikä on defibrillaattori ja miksi olisi tärkeätä saada niitä lisää,
lopuksi on defibrillaattorin esittely ja elvytysesitys.

Sydänpysähdys on vakava tilanne, jossa ihmishengen voi pelastaa nopealla ja oikealla toiminnalla. Tekniikan kehitys on
tuonut markkinoille puheella käyttäjää opastavia sydäniskureita eli defibrillaattoreita. Tällaisia ihmishenkiä säästäviä
laitteita on sijoitettuna vilkkaimpiin julkisiin kohteisiin. Silti Tampereellakin laitteita puuttuu monista kohteista, joissa
laitteelle olisi selkeä tarve.
Tampere-Kissanmaa Rotaryklubi käynnisti kuluvan rotaryvuoden aikana palveluprojektin sydäniskurien hankkimiseksi
niihin julkisiin tiloihin, joihin niitä ei vielä ole asennettu. Sydäniskurien tarvekartoituksessa ja laitteiden teknisissä
asioissa on keskusteltu mm. TAYS Sydänsairaalan, Hämeenmaan Sydänpiirin, Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa niin laitteen sijoituspaikasta kuin laitteelta vaadituista tärkeimmistä varusteista
ja teknisistä ominaisuuksista.
Kissanmaan klubi on huhtikuussa hankkinut ensimmäisen defibrillaattorin ja se sijoitetaan paikoilleen huhti-toukokuun
aikana. Klubilla on kunnianhimoisia suunnitelmia projektin laajentamiseksi.
Tampere-Lielahden Rotaryklubi: Aistihuone
Lielahden Rotaryklubin käynnistämään Aistihuoneprojektiin osallistuu kaikkiaan kahdeksan pirkanmaalaista
rotaryklubia, jotka ovat järjestäneet erilaisia tapahtumia ja tempauksia uuden modernin aistihuoneen saamiseksi
TAYSin uuteen lastensairaalaan. Tampereen Lastenklinikan Tuki ry toimii nykyään Aistihuoneprojektissa yhteistyössä
näiden rotaryklubien kanssa. Projektin tavoitteena on ollut kerätä 100 000 euroa tähän tärkeään kohteeseen.
Äskettäin saadun yksityisen 50 000 euron lahjoituksen ansiosta tavoitteesta puuttuu enää 5 000 - 10 000 euroa.
Rotarit jatkavat Aistihuonekeräystä ainakin vuoden 2018 ajan.
Aistihuone on elämystila, jossa äänen, kuvan, tunnelman ja muiden aistimusten avulla helpotetaan psykiatrista hoitoa
tarvitsevien lasten ja nuorten oloa ja autetaan heitä tunnistamaan ja hallitsemaan tunteitaan, rentoutumaan ja
paranemaan. TAYSin uusi lasten ja nuorten keskus valmistuu vuonna 2019 ja otetaan kokonaisuudessaan käyttöön
vuoden 2020 aikana. Lahjoituksilla ei rakenneta sairaalaa tai hankita sen perusvarustusta, vaan lahjoitusvaroja
käytetään niihin toimintoihin, jotka tulevat tavanomaisen ja välttämättömän hoidon lisäksi. Lahjoituksilla saadaan
sairaalasta mukavampi paikka lapsille, nuorille ja heidän läheisilleen. http://aistihuone.fi/
Pyynikin Rotaryklubi: Nuorisovaihto
Tamperelainen Pyynikin Rotaryklubi kutsuu paikalle nykyisen yhdysvaltalaisen vaihto-oppilaansa sekä 25 vuotta sitten
heiltä vaihdossa olleen vaihto-oppilaan kertomaan yleisölle vaihto-oppilaskokemuksistaan. Klubi tuo myös
Koskikeskuksen projektitorille nuorisovaihtoon liittyvää materiaalia.
Hämeenlinnan Rotaryklubi: Suomi 100 – Suomi 200 -hanke. Yhteinen lukio – yhteinen kampus voimavaraksi
Hämeenlinnaan Poltinaholle rakentuu uusi noin 3 000 opiskelijan kampusalue. Tällä uudella Tavastian kampuksella
tulee syksystä 2018 alkaen toimimaan sekä uusi Tavastian lukio että Ammattiopisto Tavastia. Kevään 2017 aikana vielä
erillisinä yksiköinä toimivien 2. asteen oppilaitosten oppilaskuntien hallitukset tutustuivat toisiinsa, pohtivat miten
yhteisöllisyys saadaan näkyväksi voimavaraksi uudella Tavastian kampuksella ja suunnittelivat 1. vuosikurssin
opiskelijoille suunnatun ryhmäytymispäivän sisältöjä.
Suomi 100 - Suomi 200 -hengessä järjestettävä ryhmäytymispäivä toteutettiin 1.6.2017 Hämeenlinnan Raatihuoneella
ja Hämeenlinnan torilla. Toimintaa olivat organisoimassa Hämeenlinnan Nuorkauppakamari, Lammin Säästöpankki,
Hämeenlinnan rotaryt, Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja Hämeenlinnan kaupunki.
Jyväskylä-Päijänne Rotaryklubi: Rotarypuun istutus Harjulle
Jyväskylä-Päijänne Rotaryklubi esittelee Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi Jyväskylän Harjun laella 28.9.2017
toteutetun Rotary Muistopuu -istutustapahtuman. Jyväskylän Harju on keskellä kaupunkia ja se on osa Kehä-Vihreä keskuspuistoa. Jo vuonna 2000 Jyväskylä-Päijänne Rotaryklubi oli istuttanut useita männyn taimia, mutta osa on
tuhoutunut joko rakennustöiden tai muiden syiden vuoksi. Jyväskylän kaupunginpuutarhuri, maisema-arkkitehti sekä
metsäpäällikkö avustivat tapahtuman järjestämisessä samoin kuin puutarhayritys Viherrys Oy, joka toimitti terveen
männyntaimen, istutuslapiot sekä multaa.
Rotary Internationalin presidentti Ian S. Riseley on rohkaissut jokaista rotaria ja rotaryklubia kantamaan vastuuta
ympäristöstään ja pienenä tekona istuttamaan puun kauden 2017 – 2018 aikana.

Lahti-Wellamon Rotaryklubi
Lahti-Wellamon Rotaryklubi esittelee tukemaansa lahtelaisten lukioiden biologian kenttäkurssia, joka vuosittain
tehdään Helsingin Yliopiston Tvärminnen tutkimuskeskukseen. Koskikeskuksen projektitorilla kaksi lukiolaista esittelee
kurssia.
Lahti-Wesijärvi Rotaryklubi ja Akaan Rotaryklubi: ShelterBox
ShelterBoxeja on toimitettu joka mantereelle niin maanjäristysten, tulvien, tulivuoren purkausten, hyökyaaltojen,
pyörremyrskyjen, hirmumyrskyjen ja erilaisten konfliktien katastrofialueille. ShelterBox on ollut mukana avustustöissä
kaikissa suurimmissa katastrofeissa, joita tällä vuosituhannella on ollut. ShelterBox-organisaation tavoitteena on
tarvittaessa kyetä vuosittain toimittamaan 50 000 perheelle katastrofikoti.
ShelterBox Tuki ry on vuoden 2013 alkupuolella perustettu yleishyödyllinen yhdistys, ja jo vuonna 2015 siitä tuli
ShelterBoxin virallinen alajaosto, ShelterBox Suomi. Perustamisessa aktiivisena toiminut Lahti-Wesijärvi Rotaryklubi
on vastannut ensimmäisten toimintavuosien rahana maksettavista hallinto- ym. kustannuksista.
https://lahtiwesijarvi.rotary.fi/shelterbox/
https://www.shelterbox.org/

ShelterBox on yksi Rotaryn partneritoimijoista. Tule projektitorille tutustumaan monen rotarin rahoittamaan
katastrofikotiin ja sen varustuksiin.
Lempäälän Rotaryklubi: Kuokkalankosken Markkinat
Lempäälän Rotaryklubi on toiminut 20 kertaa Lempäälän kesän suurimman yleisötapahtuman Kuokkalankosken
Markkinoiden pääjärjestäjänä. Markkinoilla on vieraillut vuosittain noin 4 000 kävijää. Markkinoiden perinteisiä
kohokohtia ovat vastavalitun tangokuningattaren esiintymiset, tukkilaisten näytökset, markkinatori, tapahtumat
Museoraitilla ja markkinatanssit. Markkinat ovat mahdollistaneet Lempäälän Rotaryklubin yli 20 vuotta harjoittaman
nuorisovaihdon jatkumisen. Tänä vuonna markkinat pidetään lauantaina 21. heinäkuuta.
https://www.kuokkalankoskenmarkkinat.fi/galleria/
Mäntän Rotaryklubi: Kansainvälinen nuorisoleiri kesällä 2018
Mäntän Rotaryklubi esittelee kesällä 2018 järjestettävää nuorisoleiriään, jonka aihe on Taide ja luonto. Kansainvälisen
leirin aihe oli erittäin suosittu ja leiri varattiinkin nopeasti täyteen. Nuorisoleiri on osa Rotaryn nuorisovaihtotoimintaa;
erilaisten teemaleirien lisäksi Rotary järjestää nuorten kesä- ja vuosivaihtoa. Rotaryn vaihto-oppilastoiminta on
sertifioitua ja Suomessa vaihtotoimintaa koordinoi koko Suomen kattava monipiiriorganisaatio.
http://rye.fi/wp-content/uploads/D1390_Art_and_Nature_Summer_Camp_2018.pdf

Klubi esittelee palvelutorilla myös itsenäisyyspäivän aaton juhlaansa sekä paikkakuntansa palveluhakemistoaan, jonka
tuotot ohjataan hyväntekeväisyyteen. Klubi osallistuu myös Tampereen Aistihuoneprojektiin rahallisesti sekä
asiantuntijavoimaa että kokoustiloja tarjoamalla.
Nastolan Rotaryklubi: Skalluvaaran koulutupa
Nastolan Rotaryklubi rakensi 26 vuotta sitten Utsjoelle Skalluvaaran poroerotuspaikalle saamelaisten perheitten
lapsille 84 neliön kokoisen hirsisen koulutuvan. Klubin jäsenet ovat käyneet myös peruskorjaamassa koulurakennusta.
Skalluvaaran koulu tukee lasten koulunkäyntiä. Skalluvaaran koulua käydään lähinnä syksyisin poroerotusten aikaan.
Perheet ovat erotuspaikalla töissä ja koulutuvan ansiosta lapset voivat olla perheensä mukana ja päivittäin käydä myös
koulua.
Skalluvaaran projektissa näkyy Nastolan rotareiden pitkäaikainen sitoutuminen hankkeeseen: ideasta toteutukseen ja
toteutuksen seurannasta jälkihoitoon. Projekti jatkuu edelleen. https://www.nastolanrotaryklubi.com/17490
https://asiakas.kotisivukone.com/files/nastolanrotaryklubi.kotisivukone.com/2016_2017/Skalluvaara/Skalluvaara_esite_taitto.pdf

Nastolan rotaryklubi esittelee projektitorilla myös ison puisen rotaryratasruletin, joita klubilla on noin kaksikymmentä
kappaletta myyntiä varten.

Pihtiputaan Rotaryklubi: Pitkospuut
Tammikuusta 2014 syyskuuhun Putaan rotarit olivat ahkerassa talkootyössä Heinäjoen Luonto ry:n kumppaneina
toteuttamassa ponttonisilta-pitkospuut-kaarisilta -yhdistelmää Jokisaaren kohdalla yli Matalajoen ja Heinäjoen.
Projekti mahdollistaa nykyisen 1,5 kilometrin luontopolun jatkumisen yli 6 kilometrin lenkiksi. 9.8.2014 pidettiin reitin
avajaiset noin sadan juhlavieraan voimin, hekin ihmettelivät amatöörien talkoilla tekemiä pitkoksia sekä 100-metristä
ponttonisiltaa ja 30-metristä kaarisiltaa. http://piirit.rotary.fi/1390/pihtipudas/
Sysmän Rotaryklubi: Sahtisaluuna, juhlateltat ja Sysmä-viiri
Sysmän Rotaryklubi järjestää vuosittainen heinäkuun viimeisenä lauantaina sahtisaluunan, jonka tuotolla klubi
rahoittaa nuorisovaihtotoimintansa. Tapahtumassa anniskellaan noin 800 litraa paikkakunnan perinnejuomaa sekä
450 litraa siideriä ja olutta. Jokaisen klubilaisen panosta tarvitaan tapahtuman järjestelyissä.
Sahtisaluunan lisäksi klubi hankkii varoja vuokraamalla juhlatelttoja. Asiakas voi varata teltan eri kokoisista teltoista ja
rotarit käyvät pystyttämässä teltan valmiiksi. Klubi myös myy Sysmä-viiriä.
Valkeakosken Rotaryklubi: Koulujemme lähivedet -projekti
Valkeakosken Rotaryklubi toteuttaa yhdessä Valkeakoski-Tohka Rotaryklubin kanssa Koulujemme lähivedet -projektia,
jonka tavoitteena on erityisesti peruskoulun 6. ja 7. luokkien oppilaiden kiinnostuksen lisääminen ympäristöasioihin ja
erityisesti lähivesiemme puhtauteen.
UPM tekee kaikilla suomalaisilla sellu- ja paperitehdaspaikkakunnillaan yhteistyötä paikallisten rotaryklubien kanssa.
Koulujemme lähivedet -projektissa koululaiset pääsevät tutustumaan lähivesiensä tilaan ja mittaamaan mm. vesien
ph- ja happipitoisuuksia. http://piirit.rotary.fi/1390/valkeakoski/
Vanajaveden Rotaryklubi: Saaristen koulun aistihuone -projekti
Vanajaveden Rotaryklubi on toteuttanut Saaristen koulun aistihuone -projektin yhteistyössä kaikkien Hämeenlinnan
seudun klubien ja laitetoimittaja Haltija Groupin kanssa. Saaristen koulu on Hämeenlinnan kaupungin erityiskoulu,
jossa toimii neljä opetusryhmää. Oppilaspaikkoja on 24. Oppilaat kuuluvat erityisen tuen ja pidennetyn
oppivelvollisuuden piiriin. Henkilökuntaa on 20: neljä erityisluokanopettajaa ja 16 kouluohjaajaa.
Ylöjärven Rotaryklubi: Linnunpönttöjä ja muuta hyväntekemistä
Ylöjärven Rotaryklubi kerää Koskikeskuksen projektitorilla varoja Rotarysäätiölle myymällä klubin jäsenten yhdessä
valmistamia linnunpönttöjä. Rotarysäätiön kautta varat ohjautuvat säätiön määrittelemille painopistealueille, joita
ovat rauhantutkimus sekä konfliktien ehkäisy ja sovittelu, sairauksien ehkäisy ja hoito, vesi ja sanitaatio, äidin ja lapsen
terveys, peruskoulutus ja luku- ja kirjoitustaito sekä taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen.
Klubi tekee myös paikallisesti hyvää monin eri tavoin, mm. järjestämällä konsertteja ja osallistumalla eri tapahtumiin
yhdessä muiden ylöjärveläisten toimijoiden kanssa. Ylöjärven seurakunnan helmikuun perhetapahtumassa Ylöjärven
rotaryklubi myy Helppo Nakki -pisteessä makkaroita, myyntituotto menee suoraan yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Klubi on mukana vuosittain Tampereen Pelastakaa Lapset ry:n kanssa Ylöjärvellä Pappilan Perhetalossa ja sen
pihapiirissä järjestettävässä Lasten leikkipäivätapahtumassa monen muun kolmannen sektorin toimijan kanssa. Klubi
on myös alusta asti ollut mukana järjestämässä ja kolehtia keräämässä Ylöjärven rotarikirkossa, joka järjestetään
vuosittain talvisodan päättymisen muistamiseksi. Klubi on ollut varsin aktiivinen myös nuorisovaihtotoiminnassaan.
Tampereen seudun rotariklubit: Leader of Sports -kurssi
Rotarit järjestävät yhteistyössä Sammon keskuslukion urheilulinjan kanssa johtamiseen liittyvän kurssin. Kurssi
toteutetaan huhti-toukokuussa ja sille osallistuu 10 – 20 lukiolaista. Paikallisten rotarikouluttajien lisäksi tälle Leader of
Sports -kurssille ovat tulossa kertomaan urastaan ja kokemuksistaan erilaisista johtamistilanteista jääkiekkolegendat
Teppo Numminen ja Jukka Tammi sekä Ilveksen jalkapallojoukkueen kapteenina toiminut Antti Hynynen.
Kokonaisuudessaan kahdeksan tunnin mittaisella kurssilla käydään läpi muun muassa henkilöjohtamiseen liittyviä
kysymyksiä – ehkä jopa joukkueen kriisijohtamistakin. Johtamisen ja urheilun eettiset arvot ovat myös esillä yhtä lailla
kuin monikulttuurisen joukkueen johtamisen erityiskysymykset. Nuorten urheilijoiden kanssa käydään läpi urheilijan

brändäyksen tärkeyttä ja menetelmiä sekä toimintaa mediaympäristössä. Kurssin lopuksi luodaan visioita urheilu-uran
jälkeiseen aikaan ja pohditaan Tampereen seudun urheilupaikkarakentamista ja -tarpeita.
Kurssi toteutetaan usean rotaryklubin yhteishankkeena. Kurssin suunnittelussa ja toteutuksessa ovat mukana
rotaryklubit: Tampere-Kissanmaa, Tampere International, Tammer Nova, Ylöjärvi, Pirkkala sekä Nokia.

Näitä Sisä-Suomen rotaryklubien projekteja esitellään Tampereen Koskikeskuksessa lauantaina 21.4.2018 klo 10 –
13.45. Tervetuloa tutustumaan!

Lisätiedot:
Sisä-Suomen piirin kuvernööri Mikko Hörkkö: 040 557 6952, mikko@horkko.fi
Sisä-Suomen piirin tiedottaja Silja Minkkinen-Poikolainen: 040 5462263, sähköposti siljan.oma@gmail.com

