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Paul Harrisin aloitteesta ja työstä syntynyt rotaryjärjestö perustettiin Chicagossa 23.2.1905. Klubeja 
perustettiin nopeasti lisää  ja pian myös muille mantereille. Euroopan ensimmäinen rotaryklubi syn-
tyi Lontooseen vuonna 1911 ja Suomen ensimmäinen Helsinkiin 1.12.1926.
Maailman ensimmäinen maaseudulle perustettu klubi, Lapuan Rotaryklubi sai perustamiskirjansa 
päivämäärällä 18.4.1951. Sen järjestysnumero on 9838. Klubit oli siihen asti perustettu kaupunkei-
hin, koska sieltä oli monipuolinen ammattijakautuma ja riittävästi ammattiluokitteisiin kuuluvia 
jäsenehdokkaita. Maaseudulla ammattijakautuma on ollut suppeampi, joten sopivia jäsenehdokkaita 
on rajoitetusti saatavilla. Maaseutuklubin perustamisessa epäröitiin peläten jäsenmäärän jäävän liian 
pieneksi ja yksipuoliseksi. Arvelua aiheuttivat myös klubijäsenyyden  kustannukset, kokousten vaa-
tima aika ja toiminnan herraskaisuus.

Varsinais-Suomen ensimmäinen klubi on Turun Rotaryklubi (15.6.29). Sotien jälkeen klubeja perus-
tettiin lisää: Uusikaupunki 1946, Salo 1948, Loimaa 1949, Parainen 1951, Turku Linna 1952, 
Laitila ja Naantali 1954. Sitten olikin jo Mynämäen vuoro. 

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBIN PERUSTAMINEN
Käytännön toimiin rotaryklubin perustamiseksi Mynämäelle ryhdyttiin kesällä 1955. Keskeisenä 
henkilönä tai ainakin moottorina oli pankinjohtaja Käkönen, joka oli Eurassa saanut tuntumaa 
rotarytoimintaan. Selvitettiin, mistä luokitteista jäseniä oli saatavilla, ja nimiäkin varmisteltiin. 
Laitilan Rotaryklubi oli alusta asti tukemassa. Heidän klubinsa oli aloittanut vuoden 1954 alussa ja 
tarvittavat perustamistoimenpiteet olivat tuoreina muistissa. 14.4.1956 pidettiin Laitilassa valmis-
televa kokous, jossa todettiin tehdyt selvitykset. Laitilalaiset kannustivat mynämäkeläisiä klubin 
perustamiseen, vaikka täällä oli epäilyä, josko klubia jaksetaan pitää pystyssä eikä kokoushuoneis-
tostakaan ollut varmuutta. Perustaminen päätettiin siirtää syksyyn, jotta kesälomat ja lomamatkat 
eivät aiheuttaisi häiriötä.

Perustava kokous kutsuttiin koolle 18.12.1956 Mynämäen VPK:n huoneistoon. Mynämäeltä ja 
Mietoisista oli mukana 17 tulevaa tulevaa jäsentä, Laitilasta presidentti Kustaa Ala-Kailan johdolla  
viisi ja Uusikaupungista kolme tulevaa veljeä.
Piirin kuvernööri Aulis Zidbeck oli valtuuttanut Ala-Kailan suorittamaan Mynämäen klubin perus-
tamisen. Kokouksessa kerrattiin rotaryliikkeen toimintaperiaatteet, kuultiin suoritetut valmistelu-
toimenpiteet ja korostettiin jäsenyyden velvoitteita. Naapuriklubien edustajat kannustivat edelleen 
Mynämäen klubin perustamiseen, ja niinpä Mynämäen Rotaryklubi päätettiin perustaa. Klubin 
toimialueeksi tuli Mynämäen seutu, jota tarkennettiin myöhemmin muotoon Mynämäki, Mietoinen 
ja Karjala Tl. Ensimmäiseen johtokuntaan valittiin V.A. Tähkävuori (presidentiksi), Y. Käkönen 
(sihteeriksi), R. Paukkio (rahastonhoitajaksi), T. Raimoranta (varapresidentiksi), I. Keravuori 
(sihteeriksi) ja K. Stenroos (klubimestariksi). Viikkokokoukset päätettiin pitää tiistaisin alkaen klo 
19 toistaiseksi Mynämäen VPK:n huoneistossa. Jäseniltä perittävistä maksuista päätettiin (suluissa 
vuoden 2016 euroina): liittymismaksu 2000 mk (62€), vuosimaksu 2000 mk (62), ilmoit-tamaton 
poissaolo 200 mk (6), ilmoitettu poissaolo 100 mk (3), myöhästymissakko 20 mk (0,6) ja 
rotarymerkin puuttuminen 50 mk (1,5). Perustamiskokouksen pöytäkirjaan kirjattiin luettelo 21 
perustajajäsenestä ja heidän luokitteensa. 

Näin uusi klubi,  96. Suomessa, oli perustettu. Mainittakoon vielä, että Mynämäen klubi oli Laitilan 
jälkeen järjestyksessä toinen maaseutuklubi Varsinais-Suomessa.
Ensimmäisessä viikkokokouksessa 8.1.1957 täydennettiin perustuskirjaa vielä uusien jäsenten vaali-
tavasta niin, että äänestyksessä tullaan uusi jäsen hyväksymään yhdellä ns. ”ei”-äänellä. Kahdella 
”ei”-äänellä ehdokasta ei hyväksytä klubiin.
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Rotary International hyväksyi Mynämäen klubin jäsenekseen lähettämällään 11.4.1957 päivätyllä 
jäsenyys(charter) -kirjalla.

Charterjuhla järjestettiin Turun Rakennusmestarien kerhotilassa 7.6.1957.

 
Perustajajäsenet vasemmalta: 
 Yrjö Käkönen, Ilmari Sillanpää, Klaus Stenroos, Yrjö Krapinoja, Toivo Mannevaara, Veikko 
Tähkävuori, Sulo Koski, Teuvo Raimoranta, Ilkka Keravuori (lähes piilossa), piirikuvernööri Aulis 
Zidbeck, Urho Nieminen, Lennart Fagerlund, Martti Tättilä, Risto Paukkio, Urpo Suvanto, Uuno 
Heininen, Matti Kuusikoski, Lauri Junnila, Esko Kallio, Matti Lehtinen ja Laitilan kummiklubin 
presidentti Kustaa Ala-Kaila.
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Osanottajia oli 61: Piirikuvernööri Aulis Zidbeck, Salo, A.s. Sandelin ja rva Sandelin, Turku, Kustaa 
Ala-Kaila, Laitila, Niilo Hakala ja rva Hakala, Uusikaupunki, Onni Koskimo, Turku, Aarne Paatero ja 
rva Paatero, Eura, Axel Stubb ja rva Stubb, Paimio, Olavi Hella ja rva Hella, Somero, Hugo Ekerodde, 
Uusikaupunki, August Tanne, Laitila, Uuno Lukkala ja rva Lukkala, Laitila, Varing Jernström, Parainen, 
Erkki Rantapere ja rva Ranrapere, Laitila, Pentti Mäkelä, Laitila, Eero Inkala, Laitila ja Toivo Rinne, 
Turku sekä mynämäkeläiset Veikko A. Tähkävuori, Yrjö Krapinoja, Klaus Stenroos, Ilkka Keravuori, 
Touvo Raimoranta, Matti Lehtinen, Yrjö Käkönen, Lennart Fagerlund, Uuno Heininen, Urho Nieminen, 
Martti Kuusikoski, Toivo Mannevaara, Sulo Koski, Urpo Suvanto, Risto Paukkio, Esko Kallio, Lauri 
Junnila, Martti Tättilä ja Ilmari Sillanpää kaikki rouvineen. 

Charterjuhlassa piirikuvernööri Zidbeck luovutti RI:n Charterkirjan presidentti Tähkävuorelle.
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Kevään 1957 aikana klubi kokoontui jokaisena tiistaina yleensä varsin runsaan tunnin ajaksi kahvin ja 
voileivän voimin. Lähes kaikki olivat aina paikalla, sillä puolen vuoden läsnäoloprosentti oli 95,3. Tämä 
osoittaa poikkeuksellista aktiivisuutta tai kovaa sisäistä kuria, sillä aloittavissa klubeissa on länsäolo  
ollut selvästi vähäisempää. Vierailtiin eli paikattiin muissa klubeissa ja vieraita kävi Turkua ja Loimaata 
myöten. Luokite-esitelmiä pidettiin 17  neljän esityksen siirtyessä seuraavaan vuoteen.

Runsaasti puuhaa oli normaaliin rotarytoimintaan pääsemisessä: Rotarytoimistosta tilattiin paikkaus-
kortteja, jäsenkortteja, Rotary Norden- ja Rotarian -lehtiä ja muuta materiaalia. Yhteistyössä taiteilija 
Lallan kanssa alettiin suunnitella klubin pienoislippua. Rintamerkit teetettiin laitilalaisella kultaseppä 
Mäkelällä. Alusta saakka viikkokokoukset on aloitettu alkulaululla, joten laulukirjoja hankittiin aluksi 
seitsemän kappaletta.
Kokoustilaa etsittiin vertailemalla tiedossa olevat vaihtoehdot: VPK (600mk/ilta tilasta ja 75mk/henkilö 
kahvista), Apajan baari (105mk/henki sisältäen koko tilan ja kahvin sekä voileivän), Heinon baari 
(75mk/henkilö, liian ahdas), Sp:n kerhohuone (liian pieni), Mynälinnan kahvio (vuokra 500mk/ilta, 
kahvitus 75mk/henkilö). Työryhmän esityksen mukaisesti päädyttiin Ol. Apajan baariin.

Presidentti ja sihteeri osallistuivat piirin (silloinen numero 77) kokoukseen Aulangolla huhtikuussa ja 
monet jäsenet olivat mukana Naantalin Intercitykokouksessa toukokuussa. 
Keväällä klubi päätti antaa Mynämäen Yhteiskoulun V luokan parhaalle oppilaalle 5000 mk stipendin. 
Stipendiperinne alkoi siis jo ensimmäisenä toimintavuonna. Monia muitamin asioita ehdittiin varsin 
perusteellisesti käsitellä kuten valtatie 8:n linjausvaihtoehtoja Mynämäen kohdalla. Linjauksia oli kes-
keltä kylää tai jommalta kummalta puolelta. Sittemmin toteutunut linjaus taisi olle usemmille mieluisin 
vaihtoehto.

1957-58
Uuteen rotaryvuoteen siirryttiin kuvernöörin esityksestä vanhalla virkailijamiehityksellä, vaikka uudet 
oli jo ehditty valita. Presidenttinä jatkoi siis Tähkävuori ja sihteerinä sujuvakynäinen Käkönen. 

Viikkokokoukset jatkuivat heinäkuussa ilman lomia, mutta vuoroesitelmät saivat odottaa syyskuuhun. 
Niiden sijaan joko keskusteltiin ajankohtaisista asioista tai retkeiltiin ja yleensä rouvien kanssa. Tutus-
tuttiin uuteen keskuskansakouluun (nykynen Laurin koulu), pidettiin krapuillalliset yhdessä Turun 
klubien kanssa Turun Pursiseuralla, vierailtiin Laitilan klubissa kanssa Pyhärannan kylpylaitoksella sekä 
tehtiin perheretki Turun yliopiston kasvitieteeliseen puutarhaan ja Turun Yrittäjien lomanviettopaikkaan 
Y-hoviin Ruissalossa.

Syyskuussa viikkokouksissa siirryttiin ruokatarjoiluun, mutta yllättävän RI:n maksun takia palattiin 
kahvilinjalle. Kokouksissa käsiteltiin mm. uutta liikennelakia perusteellisesti, kuultiin susien tuhoista 
lammaskatraissa ja käytiin viljakorjuutalkoissa erään sotainvalidin pellolla.
Pikkujoulua vietettiin yhdessä laitilalaisten kanssa. Juhlassa oli vierailijoija 22 henkeä ja klubi oli val-
mistautunut huolella, kuten oheiset kuvat kertovat. 
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Pikkujoulujuhla ei korvannut viikkokokousta, vaan omien veljien piti tulla paikalle 15 min ennen tilai-
suuden alkua kokousta varten. Loppuvuonna kokoustiistait sattuivat joulu- ja uudenvuoden aattopäiviin. 
Kokouksia ei tietenkään peruutettu, vaan ne siirrettiin kahvihetkeksi Apajan baarissa klo 13. Jouluaaton 
kokous lopulta kuitenkin peruuntui, koska baari sulki ovensa klo 13.

Vuoden 1958 alussa jouduttiin jäsenmaksua korottamaan, koska RI:n per capita -maksu oli noussut 
markan inflaation takia. Liittymistä Rotarysäätiöön lykättiin, mutta viikkokouksissa alettiin kerätä 100 
mk/jäsen/kokous, jotta liittymismaksu 60 000 mk saataisiin vähitellen kokoon. Kokouksissa nousi esiin 
monia hankkeita paikkakuntalaisten tarpeiden tyydyttämiseksi: pienoisgolfradan saamiseksi neuvoteltiin 
eri tahojen kanssa, ja hanke toteutui MLL:n Mynämäen osaston toimesta. Luistinrataa pelikaukaloineen 
oli kovasti kaivattu, ja sekin järjestyi, kun kutsuttiin koolle eri tahojen edustajia. Maauimalan toteutus 
osoittautui hankalaksi, ja siitä jouduttiin luopumaan. Liityttiin Rotarytakausrenkaaseen, joka takasi 
opintolainoja, kunnes valtion takausjärjestelmä toteutui.
Kansa- ja keskikoulunsa päättäville ja heidän vanhemmilleen järjestettiin ammtinvalintatilaisuus 
toukokuussa. Siitäkin piti tulla perinne.

Ensimmäisen vuosijuhlan järjestäminen 
tuli ajankohtaiseksi. Ensin oli päätettävä, 
mitä kolmesta päivämäärävaihtoehdosta 
juhlittaisiin: perustamiskokousta 
18.12.56, RI:in liittymisen hyväksymis-
päivää 11.4.57 vai Chaterjuhlapäivää 
7.6.57. Vuosijuhlapäiväksi päätettiin 11.4. 
ja tällä ensimmäisellä kerralla sitä 
juhlittiin Ravintola  Killassa Turussa.

Vehmaan Rotaryklubin aikaansaamista 
edesautettiin kutsumalla asiasta 
kiinnostuneita vehmaalaisia seuraamaan 

oman klubimme kokousta. Nousiaisissakin ilmeni kiinnostusta oman klubin saamiseen.

Päätettiin, että v. 1957 toimialueella alkaneen partiotoiminnan tukeminen on tärkein avustuskohde 
lähivuosina. Varoja  kerättiin mm. järjestämällä toukokuussa 1958 Yrjö Jyrinkosken lausuntailta ja 
muidenkin kulttuuritapahtumien järjestämistä suunniteltiin. Esimerkkinä ilmaantuneseen 
avuntarpeeseen vastaamisesta on orvon koulupojan avustaminen pahimman yli ”holhoojana”. 

Rotaryvuotta 1958-59 varten oli valittu 
uudet virkailijat. Ennen vaihto-
kokousta 1.7. luovutettiin 
partiolippukunta Mynämäen Sisseille 
vartioteltta, joka saatiin rahoitettua 
taiteilija Yrjö Jyrinkosken lausunta-
illan yli 30 000 mk nettotuotolla. Teltta 
maksoi 22 000 mk ja Mietoisten 
partiopojille annetun 5000 mk jälkeen 
jäi vielä hieman vastaisen varalle.
Teltan luovutuksen suoritti presidentti 
Tähkävuori ja vastaanottajien puolesta 
kiitti pankinjohtaja Käkönen 
luovuttaen lippukunnan viirin klubille.
Teltan luovutustilaisuuden jälkeen 
siirryttiin Louhisaareen, jossa 
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tutustuttiin rakennukseen, jossa marsalkka Mannerheim on syntynyt ja kasvanut.  Presidentti ojensi 
kiitoskukat everstinna Hoviselle.

Tämän jälkeen veljien autot suuntasivat Mietoisten Tervoisiin uuden 
presidentin Teuvo Raimorannan kotitilalle. Kahvitarjoilun jälkeen 
pidettiin  vaihtokokous seremonioineen sekä  viikkokokous asioi-
neen. Vaihtokokous oli samalla nykyinen syyskokous, sillä kokouk-
sessa luettiin juuri päättyneen kauden toimintakertomus sekä esitet-
tiin tilit  ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaudet. Asioiden valmistelu 
oli ollut todella ripeää!

Viikkokokoukset pidettiin edelleen joka tiistai heti heinäkuun alusta 
alkaen mutta vapaammissa merkeissä. Tutustuttiin uuteen pienoisgolfrataan pelaamalla kierros 
”idean isän” Sulo Kosken opastamana. Retki Uuteenkaupunkiin tehtiin rouvien kanssa. Paikallisen 
klubin edustajan toimiessa oppaana tutustuttiin uuteen yhteiskouluun ja Myllymäkeen sekä sen 
vesitorniin. Sankarihaudoilla käynnin jälkeen tehtiin moottorivenekierros päättyen aterialle Pursi-
seuran Paviljonkiin. Elokuun viimeinen kokous pidettiin Apajan rantasaunalla.
Syyskuussa alkoivat esitelmät pyöriä ja ensimmäisen piti uusi jäsen eläinlääkäri Antti Nikula, joka 

oli valittu Turun uuteen Kupittaan klubiin siirtyneen eläinlääkäri 
Fagerlundin tilalle. Jatkettiin edellisenä syksynä aloitettuja talkoita nyt 
kahden sotainvalidin pelloilla. 
Mynämäen Sissit haastoivat klubimme pesäpallo-otteluun. Ottelun tulok-
sesta ei löydy tietoa käytetyistä lähteistä, joten ilmeisesti se hävittiin.

Syksyn mittaan kuultiin, että Vehmaalla kovasti epäillään mahdollisuuksia 
klubin perustamiseen. Päätettiin, että veli Käkönen pitää yhteyttä 
Vehmaalle kannustavassa mielessä.

Mynämäen Yhteiskoulun kannatusyhdistyksen tukemiseksi päätettiin kutsua koolle laajapohjainen 
kokous.
Laitilan klubin kutsua yhteiseen pikkujouluun noudatti vain kolmannes veljistä. Seuraavassa 
kokouksessa päätettiin, että jatkossa pikkujoulu järjestetään oman väen kesken.
Nousiaisten Rotaryklubin perustava kokous pidettiin 18.12.58 ja tilaisuuteen osallistui useita oman 
klubin jäseniä. Veikko Tähkävuori toimi kokouksessa kuvernöörin valtuuttamana perustavana 
henkilönä. Vehmaan vastaavassa tehtävässä oli Yrjö Käkönen. 
Joulun aaton aattona kokoonnuttiin perinteiselle joulupuurolle. Mietoisten rovasti Havia luki 
Jouluevankeliumin.
Vuoden 1959 ensimmäisessä kokouksessa sekoitettiin vakiintumaan pyrkivää istumajärjestystä 
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täyttämällä kokouspöydät saapumisjärjestyksessa. Kokouksessa oli mukana kaksi uutta jäsentä, 
johtajat Heimo Huju ja Olavi Eerola. Vuoden vaihtuessa klubin jätti Uuno Heininen paikkakunnalta 
muuton takia. Kokouskäytännöt alkoivat vakiintua: Kuukauden ensimmäinen kokous oli sihteeri-
kokous  ja kokouksien alkupuolella oli 3-minuuttinen Rotarytietoutta. Kannustettiin käyttämään 
vierailevia esitelmöitsijöitä.

Kevätkaudesta 1959 on tietoja niukalti. Vaihtokokous pidettiin Ilmari Sillanpään kotona ja mukana 
oli kaksi uutta veljeä: tiemestari Rolf Grannas ja kauppias Harry Aittomaa. Uutena presidenttinä 
aloitti tehtailija Sulo Koski.

Presidentin tehtävät siirtyvät Teuvo Raimorannalta Sulo Koskelle.

Elokuun lopulla oli tavanomaisesta poikkeava viikkokokous Olavi Vanamon ”Olavinlinnassa”, joka 
oli Mietoisissa venematkan takana saaressa. Sattui melkoinen myrsky ja moottoriveneen vetämissä 
ruuhissa oli melko pelokas tunnelma. Mutta onneksi kaikki meni oikein hyvin. Vanamon mökki oli 
täällä, koska paikka oli rauhallinen ja isäntä oli kova kalamies.
Vehmaan uuden klubin kutsusta vierailimme rouvien kera Vehmaan maamieskoululla. Viemisenä oli 
puheenjohtajan nuija. Mynämäestä oli 29 osanottajaa.
Veli Mannevaara kertoi, että Mynämäen Yhteiskoulun uudelleenrakentamis- ja korjaustyöt olivat 
edistyneet suunnitelmien mukaisesti.
Syyskuun läsnäoloprosentti oli tasan 100. Siitä iloittiin hetki, kunnes kokouksen jälkeen hävisimme 
pesäpallossa Mynämäen Sisseille. Mainittakoon, että ottelun katsojilta kerättiin hattukeräyksellä 
7980 mk partiolaisille.
Piirineuvotteluun Tampereella ja piirikokoukseen  Jyväskylässä lähetettiin edustajat.
Klubille jo alussa hankittu vieraskirja otettiin taas käyttöön.
Veli Aittomaan sairaus aiheutti huolta myös läsnäoloprosentin alenemisen takia. Asiasta keskustel-
tiin ja todettiin, että sairaus on vahva peruste poissaoloon, mutta päätöksiä laskutavan muuttami-
sesta ei tehty. Uudeksi jäseneksi kutsuttiin mv. Antti Laaksonen. 
Joulukahvit pullineen ja pipareineen juotiin aatonaaton kokouksessa. Hengellisen annin toi 
Vehmaan kirkkoherra Lehto, Vehmaan Rotaryklubin jäsen. 
Läsnäoloprosentti joulukuulta oli ”vain” 89,09 ja koko syyskaudelta 92,48%. 

Viereisissä kuvissa ollaan 
menossa Vanamon mökille 
moottoriveneen hinatessa 
ruuhia. Aallokosta selvittyä 
oltiin perillä.
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Helmikuussa tutustuttiin Nousiaisten veljien kanssa Turun Yliopiston tiloihin ja niiden rakennus-
vaiheeseen. Tämän jälkeen käytiin vieressä olevassa uimahallissa uimassa veljien mukana olevien  
poikien kanssa.
Mynälinnassa olevaan näyttelyyn ”Sähkö kodin palveluksessa” tutustuttiin viikkokouksen jälkeen 
Suvannon ja Stenroosin opastamina. Maaliskuussa valittiin uudet klubivirkailijat seuraavalle kau-
delle. Tuleva presidentti Olavi Vanamo osallistui piirin 141 piirineuvotteluun Aulangolla 2.4. 
Vuosijuhla pidettiin samana päivänä ravintola Killassa Turussa.
1.4.60 Mynämäessä liityttiin automaattiseen kaukopuhelinverkkoon. Puhelisosuukunnan toimitus-
johtaja veli Eerola kertoi asiasta viikkokokouksessa.
Toukokuun lopulla nimettiin viisi komiteaa: luokite-, klubitoimikunta, yhteiskuntapalvelu, kansain-
välinen palvelu- ja ammattipalvelukomiteat. 
Tutustuttiin Naantalin Rotaryklubiin ja kaupunkiin yhdessä Nousiaisen klubin kanssa.

Vaihtokokous pidettiin 28.6.60 presidentti Kosken huvilalla rouvien kera. Ketjut siirrettiin Olavi 
Vanamon kaulalle. Vanamo kiitti edeltäjäänsä ja totesi, että klubin toiminnalle on jo luotu tukeva 
perusta, johon edeltäneet presidentit ovat antaneet eteenpäin vievän hengen, ja jonka välttämättö-
myyden ovat kaikki klubilaiset ymmärtäneet.

Uusi presidentti joutui heti heinäkuussa moittimaan klubilaisia laiskasta poissaolojen paikkaami-
sesta. Hän sanoi ymmärtävänsä lomamatkat, mutta matkan varrella löytyy kyllä klubeja, joissa voi 
paikata. Tutustuttiin öljysoran tekemiseen. Sillä päällystetään pian keskustan tiet, ja sitten pääsee 
päällystettyä tietä pitkin sekä Turkuun että Raumalle.
Mynämäen sissit haastoivat meidät jalkapallo-otteluun syyskuussa. Hävittiin 1-4. Seuraavassa 
viikkokouksessa oli pakko laulaa ”Arvon mekin ansaitsemme ...”

Kirkkoa korjataan. Lähinnä eteistä avarretaan, ja kirkon yläosaa kunnostetaan, kuten käynnillämme 
todettiin. Elokuussa seurakuntamme täyttää 700 vuotta ja se päätettiin huomioida kukkaterveh-
dyksellä.

9.8 vierailtiin Saaren kartanossa eli Lounais-Suomen koetilalla sen johtajan agronomi Jaakko 
Köylijärven opastamana. Kartano on rakennettu v. 1778 ja siellä tutkitaan lähinnä savimaiden 
viljelymahdollisuuksia suorittaen monenlaisia kokeita eri siemen- ja lannoitelajeilla. Siellä tutkitaan 
myös teurasvasikoiden ja kanojen hoitotekniikoita.
Eläinlääkäri Fagerlundin kutsusta käytiin paluumatkalla hänen huvilallaan Mietoisissa kahvilla, ja 
jotkut uivatkin.

Elokuun lopulla vieraillut piirikuvernööri Toivo Ekholm totesi puheessaan rotareja olevan jo yli 
puoli miljoonaa 116 maassa. Rotaryliike voi tehdä paljonkin nykyisenä rikkinäisenä ja etupyyteiden 
aikana auttaen ennakkoluulottomasti suhtautumaan muiden kansojen ajattelutapaan, heidän 
vaikeuksiinsa ja toiveisiinsa. Mynämäen klubin toiminta todettiin ripeäksi ja asialliseksi.  
Kuvernööri järjesti yllätyksen saapumisellaan, sillä asiasta kertova kirje oli joutunut harhateille. 
Johtokunta kerättiin pikavauhdilla kokoon selvittämään kuvernöörille toimintasuunnitelmiamme ja 
kokouspaikkaa laitettiin kiireellä vieraan mukaiseen kuntoon sekä järjestettiin ruokailua. Kaikki 
meni kohtuullisesti sittenkin.

Talkooapua annettiin Severi Elon perunapellolla. Omien kokemusten tukea annettiin Nousiaisten 
klubille sen toimiessa kummina Raision klubia perustettaessa. Raision klubin perustamista oli 
klubissamme puuhattu jonkin aikaa osin siksi, että maisteri Keravuori oli muuttamassa Raisioon, ja 
hän toivoi sinne klubia. Viikkokokouksessa 13.9.60 oli paikalla veljiä Nousiaisten klubista ja meille 
saapuneet Raision kubin perustamispaperit annettiin heidän haltuunsa, sillä katsottiin heidän sopi-
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van naapureina uuden klubin kummiksi.

Pöytäkirjamekintöjen mukaan veljiä oli poissa myös sairauden takia ja kiirekin tuntuu välillä olleen. 
Niinpä Ilmari Sillanpää alustusvuorollaan sanoi joutuvansa tarttuman oljenkorteen, koska ei ollut 
ehtinyt valmistella esitystään kokoukseen, jonka piti olla sihteerikokous. Oljenkorren hän sai 
viljojen ja muidenkin kasvien satonäkymistä. Tässä yhteydessä on todettava, että alustuksia on 
pidetty runsaasti ja säännöllisesti lähes joka kokouksessa. Viikkokokouksien esitelmistä on klubin 
digiarkistossa kattavat tiedot, joten niitä ei ole tässä historiikissä yleensä referoitu.

1960-luvulla autosuunnistuskilpailut 
yleistyivät Suomessa. Vuonna 1965 kerrotaan 
järjestetyn peräti 279 ST-ajoa (suunnistus ja 
tarkkuus). Rotaryklubit olivat tietysti ajan 
hermolla ja Vakka-Suomen neljä klubia 
kilpailivat syksyllä 1960.

Mynämäen Rotaryklubi oli ylivoimainen, sillä 
klubista oli neljä parasta kuljettajaa (Stenroos, 
Huju, Sillanpää, Kallio) ja kuusi parasta 
kartanlukijaa (Suvanto, Laaksonen, 
Mannevaara, Paukkio, Aittomaa, Käkönen) .

Vanamon vierailtua Laitilan klubissa hän paheksui seuraavassa omassa kokouksessa sitä, että 
Laitilan klubissa noudatetaan kovin leppoisaa klubiohjelmaa sen sijaan että noudatettaisiin sääntöjä. 
Heidän ilmoittamansa lähes 100% läsnäolonkin arveltiin johtuvan leppoisuudesta. Oman klubin 
noudattaessa tiukasti sääntöjä kyseltiin, mikä olisi se kultainen keskitie, joka saisi veljet tulemaan 
ilomielin kokouksiin. Tämän jälkeen suhteet Laitilan klubiin selvästi viilenivät, ja aikaisempi hyvä 
yhteistyö hiipui hetkeksi. Niinpä pikkujoulu pidettiin Mynälinnassa omin voimin perheiden kanssa 
ja heidän  avullaan järjestettynä 7.12.60. Osallistumismaksu 500 mk perheeltä. Joulupuuro rouvien 
kanssa syötiin 20.12.

Vuosi 1961 alkoi käynnillä Turun lentoasemalla, jossa 14 jäsentä ja 6 rotaripoikaa tutustui lennon-
johdon toimintaan mm. seuraamalla Maarianhaminasta tulevan vuorokoneen laskeutumiseen liit-
tyvää yhteydenpitoa. Lisäksi kuultiin esitykset ilmailuliikenteen tulevaisuuden näköaloista. Matka 
tehtiin Majalaisen uudella linja-autolla. Paluumatkalla käytiin uimahallilla pesemässä pölyt pois. 
Tälläkin kertaa oli poikiamme mukana.

20.2. käytiin Turussa Kestilän teollisuuslaitoksessa, joka on maamme suurin ja nykyaikaisin valmis-
vaatetehdas. Rouvat olivat tietysti mukana. Vuosijuhlaa vietettiin neljännen kerran nyt Uudessa-
kaupungissa ravintola Kirstassa. Osallistujia oli vain runsas puolet veljistä ja rouvista vielä 
vähemmän.
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Kuuden rotaryklubin (Uudenkaupungin, Laitilan, Vehmaan, Nousiaisten, Naantalin ja Mynämäen) 
IC-kokous järjestettiin 7.3.61 Mynämäen Yhteiskoulun tiloissa. Osanottajia oli 93. Arvovaltaa 
tilaisuudelle antoi piirikuvernööri Toivo Ekholm. Puheenjohtajana toimi isäntäklubin presidentti 
Olavi Vanamo ja sihteereinä Risto Paukkio ja Olavi Eerola. Ensimmäisen alustuksen pitäjä majuri 
evp. Teuvo Raimoranta peräänkuulutti yleisen turvallisuuden parantamiskeinoja. Toinen alustaja 
piirikuvernööri Ekholm otsikoi esityksensä ”Sinä olet rotary”. Rotaryliikkeen menestys piilee siinä, 
että jokainen jäsen tiedostaa olevansa rotary. Me emme pysy paikallaan maailmassa, jonka problee-
mit alituisesti kasvavat. Siksi rotaryliikkeeseen kuuluvan on kasvettava pyyteettömän palvelun tiellä 
ulos itsekkäistä kehilöistään. Rotariksi ei olla liitytty hyvien suhteiden vaalimiseksi, vaan 
palvelemaan ja auttamaan kanssaihmisiä.

Toukokuussa tuli uusina jäseninä mukaan kauppias Mikko Asell kuopukseksi ja  LVI-yrittäjä Eino 
Raivo, kantamynämäkeläinen ja aikanaan Mynämäen Yhteiskoulun ensimmäisen vuosikerran 
oppilas. 

Toukokuussa tutustuttiin paitsi uusiin veljiin myös 
Turun Linnaan rouvien kanssa. Intendentti Cardberg 
antoi elävän kuvauksen linnan tiloista. Ennen 
kotimatkaa käytiin kahvilla veli Yrjö Käkösen 
uudessa Turun kodissa.

Vakiintuneeseen tapaan järjestettiin ammatinvalinnan ohjaustilaisuus ja annettiin 5000mk stipendi.
Viimeinen tapahtuma ennen rotaryvuoden vaihtumista oli tutustuminen Mynämäen Mieskoti-
teollisuuskoulun uuteen koulurakennukseen.

Vaihtokokous pidettiin Y-hovissa Ruissalossa. Presidentin käädyt otti vastaan opettaja Matti 
Kuusikoski. Muut johtokunnan jäsenet varapresidentti Urho Nieminen, 1.sihteeri Veikko 
Tähkävuori. 2.sihteeri Klaus Stenroos, klubimestari Harry Aittomaa ja rahastonhoitaja Rolf 
Grannas. Klubin jäsenmäärä oli 23.
Syksyllä 1961 aloitettiin uusi toimintamuoto: herrasmieskilpailut. Harry Aittomaan laatimia tehtäviä 
ratkaisi 20 veljeä Paviljongin maastossa. Kilpailutehtäviä olivat tilanheitto, matkan arviointi, 
etäisyyden arviointi tuumissa, punnerrus, suunnan otto, moukarinheitto, ”kiisken onginta”, ping-
pong -peli, tietokilpailu ja hernemäärän arvaaminen. Kolme parasta olivat Mannevaara, Nieminen ja 
Nikula.
Syyskuussa sai Mynämäen vanhainkoti television lahjoituksena Mynämäen Rotaryklubilta. 
Lahjoituksen takana olivat myös Salora sekä Mynäsähkö.

Mynämäen ja Nousiaisten rotarit vierailivat Naantalin klubissa, jossa he kuulivat selostuksen 
Naanatalin teollisuuden ja liike-elämän vaikutuksesta seudun talouselämään.
Lokakuussa järjestettiin Turun Kaupunginorkesterin konsertti Keskuskansakoulun juhlasalissa.
Mynämäen Rotaryklubin järjestämään Rotaryajoon osallistui 19 autokuntaa Uudenkaupungin, 
Laitilan, Vehmaan ja Nousiaisten klubeista. Voiton vei vehmaalainen pari T. Saarinen - A. Sainio.
Tammikuussa pankinjohtaja Väinö Hurme, lehtori Jaakko Lavaste, kunnansihteeri Mauno Luotonen 
ja mv Tauno Puotunen kutsuttiin jäseniksi. Kesäkuussa 1962 velijoukkoon liittyi kunnanlääkäri Esa 
Aronen. Kaudelta 1961-62 ei ole pöytäkirjoja käytettävissä. Tiedot on muista lähteistä.
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Myös rotaryvuodelta 1962-63 säilyneet tiedot ovat niukat. Presidenttinä toimi opettaja Urho 
Nieminen.
Syyskuussa vieraili RI:n presidentti Nitish Laharry Turussa.
Keväällä järjestettiin Turun Naislaulajien konsertti.
Vain kesäkuun viikkokokousten pöytäkirjat ovat arkistossa. Jäsenmäärä oli 23. 
Kauden aikana ei saatu uusia jäseniä. Kaksi jäsentä erosi. 

Vaihtokokous järjestettiin Yläneen Haukkavuoressa Pyhäjärven rannalla 2.7.63. Läsnä 18 veljeä osa 
perheineen. Aluksi saunottiin ja uitiin. Virallisessa kokouksessa vitjat siirtyivät Matti Lehtisen har- 
teille. Pitopöydän tyhjentämisen jälkeen kokousta jatkettiin keskustelemalla mm. toiminta-
suunnitelmassa olevasta Ahvenanmaan retkestä.

Pöytäkirjojen suhteen sama niukkuus jatkuu vuonna 1963-64, sillä tallessa on vain neljä 
ensimmäistä viikkokokouspöytäkirjaa. Mutta erinomainen toimintakertomus antaa hyvät tiedot ko. 
vuodesta:
Presidentti Matti Lehtinen aloitti intoa ja suunnitelmia täynnä, ja sama tahti säilyi loppuun asti. 
Matin tärkeimpiä tavoitteita oli läsnäololukujen nostaminen huippuunsa. Se toteutuikin, sillä 23 
veljeä oli 100-prosenttisia, kolme oli poissa yhdestä ja yksi kahdesta kokouksesta. Klubin läsnäolo-
% oli 99,55. Esitelmiä oli 17 omien veljien ja kolme ulkopuolisten pitäminä. Ehdittiin muuallekin 
kuin kokouksiin: saunaretki Vakka-Suomen Maamieskoululle Rautilaan, Rauma-Repolan tehdas-
laitoksille Raumalle rouvien kera, 30-päinen joukko kävi Turun Kaupunginteatterissa katsomassa 
”Täällä pohjantähden alla”, kolme veljeä vieraili Norrtäljen klubissa Ruotsissa, isännöitiin 13 
nörrtäljeläisen vastavierailua, koko perheen joulujuhla pidettiin Mietoisten Maamiesseuran talolla 
(70 henkeä) ja jouluhartaustilaisuus kirkkoherra Routaman osallistuessa. Kevätpuolella vuosijuhla  
yhdessä Nousiaisten klubin kanssa Suomalaisella Pohjalla Turussa, omien veljien keskeisen herras-
mieskipailun voitti Risto Paukkio, Vehmaan klubilaisia saapui kävellen meidän kokoukseen Apajan 
baariin haastaen meidät vastaavaan suoritukseen, johon vastattiin 17 veljen voimin kävelemällä 
Ristentorpalle, rouvien avustamana järjestettiin kunnalliskodin vanhuksille  loppiaisena kahvi-
tarjoilu, vuotuinen kulttuuritapahtuma oli taidenäyttely Yhteiskoulun juhlasalissa (8 taiteilijaa, 40 
teosta, (tuotto Yhteiskoulun taidekerholle), lentopallossa päihitimme opettajien joukkueen ja 
pystyimme tasapäiseen vastustukseen paljon nuorempaa leijonajoukkuetta vastaan sekä tietenkin 
lähetettiin edustajat piirin tilaisuuksiin.
Stipendi annettiin tänä vuonna parhaalle sekä 5. että 8. luokan Yhteiskoulun oppilaalle. 

Kuvernöörin Helanderin virallinen vierailu 30.7.63
Uudet jäsenet: agr. Jaakko Köylijärvi, agr. Pentti Myllymäki, merikapteeni Toivo Reitti ja 
vakuutustarkastaja Kauko Venho.
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Rotaryvuoden loppumetreillä saapui suruviesti, että klubin perustajajäsen Esko Kallio oli kuollut.

8. toimintavuosi 1964-65 mentiin Klaus Stenroosin johdolla ja Heimo Hujun kirjatessa tapahtumat 
muistiin. Toimintaa ja tapahtumia oli runsaasti. Viikkokokouksia pidettiin 51. Erityinen tavoite oli 
korkean läsnäoloprosentin saavuttaminen. Tavoitteesta lipsuttiin heinäkuussa prosentin jäädessä alle 
97, mutta sitten kiristettiin, vaikka yhtenä viikkona jäätiin lukuun 87,5 kolmen paikkauksen jäätyä 
tekemättä. Paineet taisivat olla kovat, sillä sihteeri toteaa pöytäkirjassa 1.12 ”kuluvana vuonna ovat 
pyhät järjestetty niin, ettei yhtään kokousvapaata viikkoa järjesty”. Loppuun asti jaksettiin ja 
läsnäoloprosentiksi kirjattiin 99,13. Tällä tuloksella saatiin toinen kiinnitys Rosanoff-pokaaliin.

Vaihtokokous oli ”uuden” vuoden puolella 7.7.64 Kaskisissa past presidentin kotona. Elokuussa 
osallistuttiin herrasmieskilpailuihin Vehmaalla ja pidettiin onkimiskilpailu Paukkion mökillä. Syys-
kuussa käytiin Euran klubin kokouksessa Kauttuan tehtailla. 8.9. saatiin tiedoksi, että voitimme 
viime kaudella Rosanoffin pokaaliin kiinnityksen. Asia oli piirimme kuvernööri Frank v. Vehille 
niin tärkeä, että vieraillessaan klubissamme 27.10 hän lupasi tulla pokaalia ihailemaan sen saavut-
tua Mynämäkeen.
Klubi sai neljä uutta jäsentä: mv Kosti Junttila, puhelinosuuskunnan johtaja Eelis Meisola, 
rautatievirkailija Antti Pohjola ja kassanhoitaja Mikko Kesälä. Veljiä oli nyt 28.

Lentopallossa päihitettiin yhteiskoulun 
opettajat 4-1. 

Joukuun alkupuolella juhlittiin past 
presidentti Matti Lehtisen 50-vuotis-
päiviä. Tähän tilaisuuteen saatiin mu-
kaan Rosanoffin pokaali ja kuvernöö-
rikin (kuvassa keskellä, Matti oikealla, 
Klaus vasemmalla).



14

Pikkujoulua vietettiin Uudessakartanossa Sillanpään vieraana perheiden kera ja perinteiseen 
puurokokoukseen kokoonnuttiin aatonaattona rouvien kanssa kirkkoherra Routaman huolehtiessa 
henkisestä annista.
Alkuvuonna 1965 klubi kutsui eri tahoja koolle estääkseen partiotoiminnan lopahtamisen. 
Nousiaisten klubin johdolla suunniteltiin kahdeksan kunnan yhteisen rajapyykin kunnostamista 
Kuhankuonolla. Muuraus toteutuikin ennen juhannusta.
Turun Kaupunginorkesterin konsertti pidettiin keskuskansakoululla ja Nousiaisten klubin kanssa 
yhteinen vuosijuhla ravintola Itämeressä Turussa. Uuden kunnalliskodin vihkiäisiin vietiin lahjana 
50 virsikirjaa. Ennen jäiden sulamista ajettiin Mynälahdella haasteajot autoilla. Leijonat voitettiin. 
Paras oli Mikko Asell. Osallistuttiin verenluovutukseen. Ensimmäisenä kansainvälisenä projektina 
oli osallistuminen traktorin hankintaan Tansaniaan.
Rotaryvuoden aikana pidettiin 25 esitelmää, joista kolme vieraan toimesta.
Vaihtokokous 29.6. Klaus Stenroosin kotona.

1965-66
Uusi presidentti Toivo Mannevaara tunsi varmaankin paineita kahden erinomaisesti sujuneen 
rotaryvuoden jälkeen. Topi oli kuitenkin oman tiensä kulkija ja asetti omat tavoitteensa. Ykkös-
sihteeri Mikko Kesälän kirjaukset ovat hyvin tallella eli hallituksen ja viikkokokousten pöytäkirjat 
sekä toimintakertomus on arkistoitu.

Pidettiin 52 viikkokokousta, joista kahdeksan oli vierailuja. Alussa veljiä oli 28, mutta Kauko 
Venhon muuton jälkeen 27. Osallistumisprosentti oli edelleen korkea 96,78. 
Vuosi aloitettiin verenluovutuksella TYKSissä.  Uutta oli, että kauden alussa veljet punnittiin ja 
punnitus toistettiin talvella. Joka lisäkilosta joutui maksamaan sianlihan hinnan 3 mk. Herrasmies- 
kilpailuun Roukkulissa Mikko Asell oli valinnut erikoiset lajit: jousiammunta, hevosenkengän 
heitto ja tarkkuuskävely (ajan suhteen, ei kelloja). Vierailukohteita olivat Salosa Oy ja Oy 
Juurikassokeri. Periteinen oman väen pikkujoulu Mietoisten MS-talolla ja puurojuhla rouvien 
kanssa. Vuosijuhlaa oli tarkoitus viettää Nousiainten klubin kanssa, mutta lopulta omat veljet 
rouvien kanssa katsoivat Turun Kaupunginteatterissa ”Vanja-enon”, ja aterioivat 
Teatteriravintolassa.
Vierailulle tullut Kupittaan klubi käytettiin L-S Koeasemalla, tehtiin retki Piikkiön Puutarhan-
tutkimuslaitokselle rouvien kanssa. Rouvat olivat myös vaihtokokouksessa presidentin kauniissa 
kodissa.
Käädyt siirtyivät Urpo Suvannolle, jonka painavat sanat on tähän kirjattava: ”Kehittäkää itseänne 
sillä läsnäolo kokouksissa on vain ulospäin näkyvää toimintaa, eikä suinkaan sisällä kaikkea sitä 
mikä on rotaryn tarkoitus.”
  
1966-67
10. toimintavuosi. Presidenttinä Urpo Suvanto ja 1.sihteerinä Eelis Meisola. Koska todettiin, että 
”Klubin toiminta oli uomansa löytänyt”, niin annettakoon siitä lyhyt kuvaus:
Viikkokous pidettiin joka tiistai klo 19, ellei kyseessä ollut juhlapäivä tai sen aatto. Kesä- tai 
vuodenvaihdevapaita ei pidetty. Läsnäoloprosentti pidettiin korkeana, eli paikattiin ahkerasti myös 
lomamatkoilla (kuten Heimo Huju Beirutin klubissa). Vieraita kävi paljon, jopa yli viisi/kokous. 
Kuukauden ensimmäinen kokous oli yleensä sihteerikokous, jolloin ei ollut esitelmää, vaan silloin 
käsiteltiin yleisiä rotaryn ja klubin asioita. Esitelmiä oli pidetty paljon, mutta harvenemista oli 
havaittavissa. Maaliskuussa oli vaalikokous. Vuosijuhlaa vietettiin noin 11.4. yleensä jossain ravit-
semusliikkeessä, vaihtokokous oli kesä – heinäkuun vaihteessa lopettavan presidentin kotona, 
mökillä tai kokouspaikassa. Kuvernöörin vierailu alkusyksyllä oli aina suuri asia. Koko perheen 
pikkujoulua vietettiin 1. adventtisunnuntain tienoilla jossain lähiseudun kokouspaikassa. Joulu-
puurotilaisuus oli viimeisen kokouksen yhteydessä ennen joulua yhdessä rouvien kanssa. 
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Kirkkoherra kutsuttiin mukaan joulun sanomaa tuomaan. Kesä-elokuussa ei ollut esitelmiä, vaan 
silloin retkeiltiin sopivissa kohteissa tai vierailtiin jonkun veljen mökillä. Erilaisia kilpailuja kes-
kenään ja muiden kanssa järjestettiin ahkerasti, sillä veljesjoukko oli vielä nuorta. Klubissa on aina 
laulettu: alkuaikoina välillä useampiakin lauluja, jopa kokouksen alussa ja lopussa. Laulun paikka 
vakiintui kokouksen alkuun. Piirin kokouksiin lähetettiin edustajat tunnollisesti. IC-kokouksissa 
käytiin rouvan kera.
Partiotoiminnan tukeminen oli koko ajan vahvasti mukana toiminnassa, yhteiskoulun 5. ja myöhem-
min myös 8. luokan parhaalle oppilaalle annettin stipendi, alussa osallistuttiin talkoisiin erityisesti 
sotainvalidien pelloilla ja satunnaiseen avun tarpeeseen voitiin vaikuttaa nopeasti. Alkuvuosina 
nähtiin monlaista kehittämistarvetta paikkakunnalla ja monia hankkeita edistettiin. Kulttuuri-
tarjontaa järjestettiin jatkuvasti: konsertteja, taidenäytelyitä ja muita tilaisuuksia. Niistä saatiin myös 
tuloja hyväntekeväisyyteen. Oma kukkaro oli kuitenkin tärkein rahanlähde.

Tähän rotaryvuoteen (66-67) mahtui 51 viikkokokousta, joista seitsemänä tehtiin vierailu. Läsnäolo-
prosentiksi saatiin 96,68. 
Vuoden toiminta aoitettiin verenluovutuksella, vierailtiin Aittomaan huvilalla, tutustuttiin Huovin-
rinteen varuskuntaan Säkylässä rouvien kanssa. Sitten kuultiin, että läsnäolokisassa jäimme toiseksi 
ja joudumme palauttamaan pokaalin Ilmajoelle. Kilpailtiin keskenään herrasmieskilpailussa 

Uudessakartanossa Sillanpään vieraana. 1.11. 
saatiin uusia veljiä, rkm Jukka Kyrölä, kauppias 
Pentti Marttila ja apteekkari Maunu Tainio.  Jäsen-
määräksi tuli 29. Rauman poikkasoittokunta 
konsertoi yhteiskoululla. Tuotto 139,94 mk. 
Pikkujoulu  Mietoisten Maamiesseurantalolla sujui 
kesäisen märissä olosuhteissa. Leijonat voitettiin 
herrasmieskilpailussa. Puuroa syötiin rouvien 
kanssa jouluviikolla. 
Tammikuussa käytiin joukolla onnittelemassa 50-
vuotiasta Toivo Mannevaaraa (oik). Hänelle vietiin 
veljien allekirjoittama adressi.

Ryhmäalustukset olivat uutta ja niitä kokeiltiin pari kertaa hyvin tuloksin. Punnitus toistettiin ja 
kokonaismassan lisäyksestä (35 kg) saatiin 105 mk lahjoitusvaroja. Vierailtiin Raision tehtailla ja 
Raision jätevesilaitoksella. Klubin 10-vuotisjuhla oli Suomalaisella Pohjalla.
Jaakko Lavaste oli klubiin tultuaan valittu nuorisovaihtoasiamieheksi, ja nyt löytyi ensimmäinen 
kesävaihturi, kun Tapani Raivo, Einon poika, kävi Saksassa.
Keväällä järjestettiin Mynämäessä Vakka 67 -maatalousnäyttely. Kävijöitä kirjattiin 58000.

1967-68
Vuosi alkoi juhlallisesti Louhisaaren kartanossa pidetyllä vaihtokokouksella. Presidentin nuijan 
varteen tarttui Risto Paukkio ja kynää heilutti Martti Kuuskoski ja kevätpuolella Klaus Stenroos. 
Jäsenmäärä oli aluksi 27. Heti kauden alkaessa erosi Sulo Koski ja hieman myöhemmin Jaakko 
Köylijärvi, mutta uudet jäsenet postin toimistonhoitaja Harry Laine ja insinööri Lauri Rytkölä 
Junnilan Konepajalta korvasivat menetykset. Sihteeri Martti Kuuskoski kuoli 4.2.68.
Heinä-elokuussa luovutettiin verta, vierailtiin Ruissalossa Kasvitieteellisessä puutarhassa sekä 
saunottiin ja syötiin Y-Hovissa. Joukkueemme kamppailivat puulaakijalkapallossa ja lentopallossa. 
Kuvernööri Sahlbergin vieraillessa kokous pidettiin Mynämotellissa. Kuvernööri mm. antoi ohjeita 
klubiviirin käytöstä. Syyskuussa herrasmieskilpailun voitti Mikko Asell. Senior active -luokite pois-
tettiin käytöstä järjestössämme. Lokakuussa 40 veljeä Laitilan, Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan 
klubeista vieraili Maarianhaminan klubissa. Menomatka tehtiin lentäen ja laivalla palattiin. 
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Kuulemma mielenkiintoinen reissu ja ainakin Esa muistaa sen, miten hän joutui hyppäämään jo 
laiturista irronneeseen laivaan. Paluumatkalla käytiin ajankohtaista keskustelua oikeasta kunta-
koosta kuntaliitoksia ajatellen.
Klubin toimintaa ajatellen toteutettiin ”surinakokous”, jossa pienryhmissä pohdittin kolme aihetta: 
Rotary ja hyväntekeväisyys, Mitä odotan hyvältä viikkokokoukselta sekä Mitä konkreettista paikka-
kunnallamme odotetaan rotarystä. Valitettavasti yhteenvetoja ei ole käytettävissä.
28.11. oli perinteinen koko perheen pikkujoulu Mietoisten Maamiesseurantalolla. Siellä perustettiin 
Naisten kerho edistäämään rotaryrouvien tutustumista toisiinsa. Sävellahjakeräykeen lahjoitettiin 
10mk/jäsen. Joulukokous Mynämotellissa. 
Nousiaisten klubin kanssa yhteinen vuosijuhla Suomalaisella Pohjalla.
Järjestettiin Rotaryajot, mutta vain kahdeksan autokuntaa osallistui.
Kesävaihtoon Norjaan saatiin yksi osallistuja. Lavasteen työ alkaa tuottaa tuloksia.
Toukokuun lopulla Turun klubi vieraili: ensin kirkkoon, sitten Myllymäen navettaan ja lopuksi 
motelliin, jossa oma väki liittyi mukaan.
Vuoden aikana vierailijoita kävi 121 veljeä ja omat muissa klubeissa 167 kertaa.

1968-69
Vaihtokokous oli Auran Kuuskosken kartanossa, jossa nautittiin ensi pitopöydän antimista ja sitten 
pidettiin kokous tässä Aurajoessa rannalla olevassa kartanossa. Paukkio siirsi vitjat Sillanpään 
hartioille. Kahvit juotiin talon puolella ja samalla omistaja, Kampin klubin presidentti Lauri Jäntti 
esitteli taloa ja sen historiaa. Kokouksessa oli läsnä 43 rotaria ja rouvaa sekä kolme lasta. 

1.sihteeri Aittomaan laatimassa toimintakertomuksessa todetaan ”Klubin toimintaa on pyritty 
ohjaamaan entistä, hyväksi todettua linjaa noudattaen. Tavanomaisten viikkokokousten lomassa on 
tehty retkiä ja kilpailtu omassa keskuudessa, että eri yhdistyksiä vastaan rotaryjoukkueena, etenkin 
lentopalloilussa.” Jäsenmäärä oli alussa 26 ja lopussa 28. kun lokakuun lopulla  mv Pekka Junttila 
ja myyntipäällikkö Jukka Välilä liittyivät joukkoon.

Lizeliuksen muistolaattahankkeessa päästiin eteenpäin Mynämäen kunnan, seurakunnan ja säästö-
pankin lahjoitusten avulla. 
Klubin  avustuksia: perinteiset kaksi 50 mk stipendiä yhteiskoulu ja lukio, kuten myös Kuusikosken 
tyttärille ja 140 mk Ilomantsiin sotainvalidi Lauri Solehmaisen perheelle.

Rotarynaiset kokoustivat kerran kuussa. Klubin viikkokokouksia pidettiin 50 länsäoloprosentilla 
97,07. 10 kokouksista oli vierailukokouksia.
Ohjelmasta mainittakoon: elokuussa vierailtiin Eino Raivon kotona uimassa ja tarjoilusta nautti-
massa, tutustuttiin Naantalin sahaan, käytiin herrasmieskisa, tutustuttiin Mynämäen uuteen poliisi- 
ja paloasemaan ja testattiin veljien kuntoa kuntopyörällä. Perheiden pikkujoulu vietettiin tällä kertaa 
kotiteollisuuskoululla. 
Kuvernöörin vierailu oli vasta 21.1.69.  Veli Henry Tuulos Porista tenttasi presidenttiämme ja 
sihteerejä tunnin ja koko johtokuntaa vielä toisen tunnin, jonka jälkeen he tulivat muiden klubi-
laisten kanssa Mynämotelliin. Kuvernööri kertoi jättäneensä käymisensä viimeisten joukkoon, 
koska olemme vahva klubi.

Kevätpuolella käytiin teatterissa Helsingissä, onniteltiin sähkeellä Nortäljen klubia heidän 25-
vuotispäivänään. 18.3.69 päätettiin, ettei kokouksissa tupakoida. Vuosijuhlamme oli samalla 
kanssamme juhlineen <nousioisten klubin 10-vuotisjuhla. Parimme Välilä-Laine voitti Vakka-
Suomen klubien autokilpailun. Leijonien haastana juostiin pussijuoksuakin.
Havaintona pöytäkirjoista pitänee todeta, että sihteerikokouksien tarjoilu oli muuttunut kahvista 
linjalle salaatti-nakit-olut.
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Tehtäväänsä jättävä Ilmari Sillanpää piti vaihtokokouksen kotonaan 24.6.69. Ruokailun jälkeen 
kerrattiin vuoden tapahtumat toimintakertomuksen muodossa, pidettiin kiitospuheet ja rohkaistiin 
uutta presidenttiä Antti Nikulaa ainakin vitjoilla.

1969-70
Tältä vuodelta löytyy erinomainen toimintakertomus. Klubin presidenttinä oli Antti Nikula, piirin 
kuvernöörinä P E Lagerwall Virroilta ja RI:n presidenttinä James Conway tunnuksenaan ”Arvioi ja 
uudistu”. Sihteerinä toimi Lauri Rytkölä.
Jäseniä oli alussa 28. Vuoden aikana klubiin liittyi pastori Heikki Vanha-Rauvola ja erosivat Kosti 
Junttila sekä Lauri Rytkölä (aivan kauden lopussa). 
Vuosia vireillä ollut Antti Lizeliuksen muistolaattahanke saatiin päätökseen. Paljastus tapahtui 
pyhäinpäivänä 1.11.69. Teos luovutettiin seurakunnan hoitoon. Klubi maksoi loppukulut Lehdon 
Kiviliikkeelle ja taiteilija Vikaiselle. 

Kausi alkoi perinteisellä verenluovutuksella ja kansakoulujen oppilaille hankittiin heijastimia. 
Vehmaan klubiin tulevan vuosivaihto-oppilaan asioista neuvoteltiin klubien kesken, sillä hän 
opiskeli Mynämäen Yhteiskoulussa ja asui osan ajastaan mynämäkeläisissä perheissä. Klubin 
rekisteröintiä pohdittiin, mutta sitä ei vielä katsottu tarpeelliseksi. Kunnassa kovasti kaivattua 
uimalaa pähkäiltiin taas. Maauimala ei riitä, vaan uimaan pitää päästä ympäri vuoden.

Viikkokokouksia oli 52, joista Apajan baarissa 44 ja loput muualla: herrasmieskilpailu Mynä-
motellissa, Uudessakaupungissa Rikkihapon tuotantolaitoksilla, Nousiaisissa, jonne patikoitiin, 
kuvernöörin vieraillessa Mynämotellissa, jonne myös kerran hiihdettiin kokoustamaan ja sauno-
maan, Mynämäen Seurakuntatalolla veli Urpon 50-vuotispäivillä, Suomalaisella Pohjalla vuosi-
juhlan merkeissä nousiaislaisten kanssa ja lopuksi Naantalin Kaivohuoneella vaihtokokouksessa.
Viikkokokouksissa pidettiin 29 esitelmää. Osallistuminen on ollut edelleen aktiivista, 95,68%. 
Muissa klubeissa paikattiin 176 kertaa. Vieraita klubissamme oli 150 yhteensä 17 eri klubista.

Urho Nieminen esitelmöi eräässä viikkokouksessa Mynämäen Kotiteollisuuskoulun kehityksestä. 
Poikkeuksellisesti tähän on otettu pääkohdat siitä:
Sanomalehdessä kerrottiin vuonna 1907, että Laitilassa on pidetty Varsinais-Suomen Kotiteollisuus-
yhdistyksen perustava kokous. Yhdistys alkoi puuhata käsityökoulua opettaakseen maanviljeli-
jöiden pojille puutöitä. Koulu aloitti v. 1909 Kalannissa kiertokouluperiaatteella (Laitilaan 1911, 
Mynämäkeen 1912, Vehmaalle 1915 ja vuosina 1916-21 Paimiossa). Yhdistys osti Mynämäestä 
Raittiusyhdistyksen talon, johon koulu asettui. Vuonna 1930 koulua laajennettiin lisäämällä metalli- 
ja puutyön koristeveistolinjat. V. 1957 osti Mynämäen kunta yhdistykseltä koulun kiinteistön ja 
irtaimiston. Koulua laajennettiin vv. 1960-61 ja kehitettiin lisäämällä rakennustyö-, koneenkorjaus- 
ja ompelutyölinjat. 1.7.68 koulun valvonta siirtyi Ammattikasvatushallitukselle, Esitelmän pitohet-
kellä koulussa oli yhdeksän opettajaa ja 97 oppilasta.

1970-71
Presidenttinä Heimo Huju ja 1.sihteerinä Jukka Välilä klubi aloittivat toimintasuunnitelmalla, jonka 
päähankkeena oli klubijäsenyyden lujittaminen ja tietouttaminen. Tavoitteena oli saada kolme veljeä 
lisää eli jäsenmääräksi 30. Toiminta aloitettiin verenluovutuksella. Paikallisia leijonia vastaan otel-
tiin voitollisesti herrasmieskilpailussa.  Vehmaalla ongintakilpailussa ei ollut erityistä kala-onnea, 
mutta samalla matkalla tutustuttiin Vakka-Suomen Maamieskouluun ja taiteilija Jussi Vikaisen 
ateljeehen. Kuvernööri Tyko Tarponen vieraili 6.10.70. 
Uusi veli tavaratalon päällikkö Arvo Kirvesoja sai merkin rintaansa 13.10.70. Marraskuun loppu-
puolella järjestettiin Lions Clubin kanssa illanvietto Mynämotellissa, sillä pitihän herrasmies-
kilpailun palkinnot saada jaettua. Tämä korvasi pikkujoulujuhlan. Joulun aatonaatonaattona oli 
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perinteinen jouluhartaus.

Vuoden 1971 alkupuolen kokouksissa keskusteltiin toistuvasti uimahallista. Helmikuussa käytiin 
Laitilan Kantakievarin uimahallissa, jossa Jukka Kyrölä selvitteli veljille hallin rakentamiseen liit-
tyviä kysymyksiä. 
Maaliskuun piirikokouksen järjestelyissä olivat Mynämäen klubin edustajat mukana. Kokous pidet-
tiin Turussa ja se korvasi vuosijuhlan.
Toukokuussa saatiin uusia veljiä: sähköteknikko Eero Hallikainen, insinööri Juhani Kirstilä ja mer-
konomi Jukka Voutilainen. Jaakko Lavaste erosi 2.7.71, mutta silti jäsenmäärä oli tavoitteen mukai-
nen 30. Läsnäoloprosentiksi muodostui 94,03. Toimintavuoden aikana pidettiin 51 kokousta, joista 
seitsemän vierailujen ja erilaisten kilpaiujen merkeissä. Vieraita kävi 94.
Stipendit entiseen tapaan. Yhteiskoulun urheiluseuralle lahjoitettiin 5mk/jäsen Suurkisamatkaa 
varten.

1970-71
Vaihtokokous Honkilahden Sierravuoressa. Presidenttinä aloitti Rolf Grannas ja 1.sihteerinä Maunu 
Luotonen, Mietoisten kunnansihteeri. Viikkokokouksia pidettiin 52 läsnäolo-prosentilla 91,23. 
Uusia jäseniä: 19.10. Juho Määttä, rehtori Lasse Svedström ja mv Mauno Virtanen sekä 4.4. 
insinööri Pekka Kolu. Juho Määttä erosi jo 30.5. paikkakunnalta muuton takia. Perustajajäsen 
Veikko Tähkävuori kuoli 10.6.72. Viikkokokouksissa oli 17 alustusta. Vieraita  kävi 94.
Rotaryrouvat kokoontuivat entiseen tapaan kerran kuussa paitsi kesäisin.

Toimintaohjelma alkoi taas verenluovutuksella ja jatkui kuntolenkillä, Mietoisteen uuteen ranta-
saunaan tutustumisella, vierailulla Uudenkaupungin Saab-Valmet autotehtaaseen, uitiin Eino Raivon 
altaassa, taisteltiin leijonien kanssa herrasmieskilpailussa ja tehtiin tehdaskäynti Paimioon Sähkö-
Lähteenmäen laitoksille.
Kuvernööri puolisonsa kanssa vieraili 28.10, jolloin kokous oli rouvien kanssa Mynämotellissa.
Uusille veljille kerrottiin klubistamme ja sen hallinnosta sekä rotaryaatteen synnystä ja sen 
toimintaperiaatteista sekä tavoitteista.
Koko perheen pikkujouluperinne näyttää kestäneen noin 20 vuotta, ja jääneen sen jälkeen pois. 
Jouhartausperinne puuron kera rouvien kanssa on jatkunut.

8.2.72 viikkokokouksessa presidentti ilmoitti, että 10 vuotta sitten mukaan tulleet veljet Tauno 
Puotunen ja Mauno Luotonen ovat hoitaneet läsnäolonsa 100%:sti koko ajan. Kuntoliikuntana 
käveltiin Mynämotelliin saunomaan.
Klubin 15-vuotisjuhlaa vietettiin Hotelli-ravintola Kanta-Kievarissa Laitilassa.  Osallistujina 17 
veljeä rouvineen ja kolme ilman sekä Laitilan ja Vehmaan klubin edustajat.
Uusi jäsen esiteltiin viikkokokouksessa: Mynämäen Kotiteollisuuskoulun johtaja, insinööri Pekka 
Kolu.
Sitkeässä ovat totutut tavat: Tupakanpoltto kokouksissä oli jo pari vuotta aikaisemmin sovittu 
lopetettavaksi, mutta jossain vaiheessa se taas jatkui. Taas keskusteltiin kokoustupakoinnista ja 
sovittiin asian jäävän kunkin tupakoitsijan omaan harkintaan.
Toukokuussa tutustuttiin Ol. Apajan uuteen tavarataloon ja rotaryrouvat järjestivät huippuhauskat 
naamiaiset Mynämotellissa.
13.6. viikkokokouksessa vietettiin hiljainen hetki, veisattiin virsi ja pidettiin muistopuhe kolme 
päivää sitten kuollutta Veikko Tähkävuorta muistellen.
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Vaihtokokous Naantalin Kaivohuoneelle perinteisin seremonioin. Mikko Asell sai käädyt kaulaansa.
 
1972-73
Mikko Asell sompaili klubin 16. toimintavuotta sihteerinään Juhani Kirstilä. Viikkokokouksia oli 
49. Läsnäoloprosentti 91,82. Vierailijoita kävi 91 veljeä. Jäsenmäärä väheni yhdellä ollen kauden 
lopussa 32. Uusia jäseniä otettiin mv Hugo Eeva, osastonhoitaja Ilmo Helkkula ja teknikko Jarkko 
Junnila. Kauden aikana erosivat Heikki Vanha-Rauvola, Pekka Kolu, Aimo Suikkanen ja Mauno 
Luotonen. Nuorisoasiamieheksi eronneen Vanha-Rauvolan tilalle valittiin Jukka Voutilainen. 
Rotaryrouvien kokoukset pidettiin entiseen tapaan. Viikkokokouksissa oidettiin 17 esitelmää.

Toiminnasta mainintoja: verenluovutus, kokouspaikka siirtyi baarin uuteen kokoushuoneeseen, 
herrasmieskilpailu Roukkulissa, saunomassa Apajan rantasaunalla Mietoisten Leppäkarilla, tutustu-
minen Postin uusiin Mynämäen tiloihin Virastotalossa (Irjantalo) Harry Laineen opastamana sekä 
käynti keramiikkataiteilija Liukko-Sundströmin näyttelyssä säästöpankin kerhohuoneella.



20

Kuvernööri Gabriel v. Weissenbergin vierailu 19.12.72 viikkokokouksessa, josa pidettiin samalla 
jouluhartauskokous rouvien kera Mietoisten rovasti Hytösen puhuessa ja siunatessa pöydän antimet. 
Kuvernööri oli tyytyväinen, kun hänen syksyn klubikierroksensa loppui tällä tavalla. 
Kolmelle vanhukselle päätettiin toimittaa joulupaketit.

Uuden vuoden aluksi pohdiskeltiin mahdollisuuksia kesälomaan, johon kuvernööri oli suhtautunut 
nuivasti. Päätettiin ottaa asian tiimoilta yhteyttä naapuriklubeihin. Pentti Myllymäen kertomana 
kuultiin, että Mynämäki suunnittelee urheilukeskusta.
Tutustuttiin Mynämäen Puhelinosuuskunnan toimitaloon ja lähinnä sen solmukeskuksen leitteisiin.
Uusille veljille luettiin käsikirjasta ”Mitä Rotary on” ja pidettiin esitelmä Rotaryn synnystä ja sen 
nykylaajuudesta. Sovittiin, että entiset presidentit käsittelevät esitelmävuoroillaan rotaryaiheita.
Lentopallo-ottelu Laitilan klubia vastaan Yhteiskoulun salissa. Voitettiin 3-1.
Vuosijuhla noustelaisten kanssa Turun Upseerikerholla.
Käytiin keskustelua kunnan nuorisopolitiikasta.
Antti Nikulan esitelmöi villieläinten tulevaisuudesta Suomessa, josta hän kysyi ”voidaanko susi 
rauhoittaa ja jättää niitä asumaan vaikkapa Nousiaisten metsiin?” Asiasta virisi vilkas keskustelu 
puolesta ja vastaan.
Kuntoiluun käytettiin keväällä kolme viikkokokousta. Kahdessa niistä oltiin Irjantalon uimahallissa 
uiden, saunoen ja kahvitellen.
Stipendejä jaetaan kaksi yhteiskouluun ja yksi kotiteollisuuskouluun. Stipendien suuruus on 
edelleen 50 mk, mutta niiden korottamista päätettiin harkita ensi keväänä.
Vaihtokokous 29.6.73 Naantalin Kaivohuoneella.

1973-74
Tauno Puotunen presidenttinä ja Jukka Voutilainen sihteerinä lähtivät toteuttamaan vuoden teemaa 
”on aika toimia”. Vuosikertomuksen mukaan veli Tauno pyrki normaalien viikkokokousten lomaan 
saamaan tavanomaisesta poikkeavaa ohjelmaa.
Kokouksia pidettiin 50 ja hallitus kokoontui kuukauden ensimmäisenä tiistaina. Rouvat jatkoivat 
omia kokouksiaan. Vuoden aikana kolme jäsentä erosi: Harry Laine muutti ja muuten eroivat Antti 
Nikula sekä Pentti Myllymäki. Pastori Seppo Lahnasalo siirtyi Teuvan klubista, ja uusina aloittivat 
konttorinjohtaja Kalle Krappala, toimitusjohtaja Jukka Majalainen ja sairaalafyysikko Pertti 
Ruotsalainen sekä myöhemmin keväällä tehtaan isännöitsijä Erkki Kaipia.
Läsnäoloprosentiksi tälle vuodelle tuli 92,39. Vieraita kävi 69 veljeä. Viikkokokouksissa pidettiin 
13 alustusta. 
Osallistuttiin rajaseudun sotainvalidien hyväksi järjestettyyn keräykseen 7 mk/jäsen. Joulupaketit 
toimitettiin kolmelle henkilölle. Sambian vesiprojektiin osallistuttiin 10 mk/veli. Kaksi 100 mk 
stipendiä annettiin entiseen tapaan.

Tapahtumia vuoden ajalta
Kuntoilukokouksia sisältäen jonkinlaisen lenkin, uintia ja saunomista oli viisi kertaa. Veli Einonkin 
luona uitiin, mutta uuden Irjantalon uimahallissa vierailtiin kevätpuolella kolme kertaa.  Uusi oli 
Vakka-Suomen Ampujien ampumaratakin, jossa yritettiin hillitä tärisevää kättä. Tutustuttiin 
puhelinlinkkimastoon. Harry Aittomaan kotona käytiin syntymäpäiväkahvilla. Meille esiteltiin 
Ravean koetilaa Mietoisissa. 
Kuvernööri Asmo Leppäkoski tarkasti klubin 9.10.
Veli Jarkon opastuksella tutustuttiin Junnilan Konepajaan. Tänä vuonna oli taas ohjelmassa pikku-
joulutilaisuus, nyt Mynämotellissa.
26.3.74 tutkittiin Irjantalon kokoustila veli Ilmarin johdolla. Tila havaittiin sopivaksi meille ja 
viikkokokoukset päätettiin siirtää sinne välittömästi. Vierailu Viini- ja likööritehdas Marlissa.
Presidentti sairasti A-virustulehdusta useita viikkoja ollen sairaalassakin. Positiivisena asiana tuli 
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tiedoksi, että hän oli saanut talousneuvoksen arvon.
Toukokuussa rouvat järjestivät karnevaalit Mynämotellissa. Tilaisuuden tuotosta annettiin 500 mk 
stipendit kahdelle ylioppilaalle.

1974-75
Vaihtokokous pidettiin Naantalin Kaivohuoneella. Presidentti Toivo Reitti ehti toimia tehtävässään 
vain kolme kuukautta ennen kuolemaansa. Tehtävä siirtyi varapresidentti Esa Aroselle. Sihteerinä 
Ilmö Helkkula. Klubikokouksia pidettiin 49 ja kokouspaikkana oli edelleen Irjantalon kokoustila. 
Läsnäoloprosentti 88,16 oli aikaisempia alempi, mutta yli piirin keskiarvon. Muissa klubeissa 
paikattiin 113 kertaa. Vieraita kävi 77. Esitelmiä pidettiin yhdeksän. Rotaryasioita käsiteltiin kah-
dessa ja erityisesti Rotarysäätiötä myös kahdessa kokouksessa. Jäsenmaksua korotettiin 25 markasta 
30 markkaan per kuukausi. 
Jäseniä oli vuoden alussa 34, joista yksi erosi, yksi kuoli ja yksi muutti pois siirtojäsenenä. Tilalle 
saatiin kolme uutta veljeä: mv Heimo Kauppila, nuorisosihteeri Tapio Kokko ja pankinjohtaja Ossi 
Välilä (siirtyi Paimion klubista). Yksi jäsen on ollut sairauden takia vapautettuna läsnäolosta.
Liikuntaa ja kuntoilua harrastettiin: osallistuttiin veli Kirstilän vetämänä lentopallopuulaakiin ja 
päätettiin käyttää kuukauden viimeinen kokous lenkkiin ja uimiseen. Tämä toteutuikin kolme 
kertaa. Klubi haastettiin lentopallo-otteluun kahdesti: Nousiaisten klubi voitettiin mutta Laitilalle 
hävittiin.

Rouvat kokoontivat kuukausittain. He järjestivät keväällä Mynämotellissa yleisötilaisuuden, jonka 
tuotto käytettiin kahteen 500mk stipendiin yhteiskoulun oppilaille. Klubi antoi edellisvuoden tapaan 
kaksi 100mk stipendiä, toisen yhteiskoulun ja toisen kotiteollisuuskoulun päättäneelle. Partiopojille 
annettiin rahat jamboreetelttaan. Herättäjälehti tilattiin molempiin vanhainkoteihin.

Pikkujouluakin vietettiin Mynämotellissa. Jouluhartaustilaisuudessa rouvien kanssa kuultiin veli 
Sepon joulun sanomaa sekä syötiin ohrapuuroa ja saatiin kahvia. Vuosijuhla Nousiaisten klubin 
kanssa ruotsinlaivalla.

Viimeinen viikkokokous oli veli Mikon pihalla herrasmieskilpailun ja makkarangrillauksen mer-
keissä.
Vaihtokokouksesta ei löydy merkintää kummankaan rotaryvuoden pöytäkirjoista. Tapana oli ainakin 
tähän asti ollut, että eroava presidentti huolehtii vaihtokokouksen järjestelyistä.

1975-76
Pentti Marttila ohjaksissa pännämiehenään Arvo Kirvesoja mentiin tämä vuosi. Ahkeria oltiin edel-
leen eli 52 kokousta, 16 esitelmää. Jäsenmäärä alussa 35. Risto Paukkio erosi työesteen takia ja 
Harry Aittomaa sairauden takia. Myös Esa Aronen erosi. Keväällä aloittanut  uusi jäsen jaksoi vain 
puolisen vuotta. Jäseniä oli vuoden lopulla 31. Läsnäoloprosentti 84,3. Vierailijoita 75. 
Rotaryrouvien kokoukset noin kerran kuussa.
Kansainvälisyyttä edusti viisi partiopoikaa Kaliforniasta, jotka matkallaan jamboreelle Norjaan 
vierailivat vajaan viikon Mynämäessä, jossa heitä majoitti veljet Pentti ja Heimo.
Liikunta- ja uintikokouksia oli kolme. Herrasmieskilpailu leijonia vastaan voitettiin. Keväällä klu-
bin sisäisen kisan voittivat Ossi Välilä ja Toivo Mannevaara tasapistein.
Tutustumisia: Korvensuun museo, Mynämäen vedenpuhdistuslaitos, LännenTehtaat Säkylässä, 
Iglun pakastamo Turussa ja veli Heimo Kauppilan uusi häkkikanala.
Pikkujoulua vietettiin kotiteollisuuskoululla, jouluhartaustilaisuus oli kokouspaikalla ja vuosijuhla 
motellissa. Toukokuussa oli naisten järjestämä kevätkarnevaali motellissa.
Vaihtokokouksessa Sierravuoressa käädyt siirrettiin Jukka Kyrölälle.
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1976-77
20. toimintavuosi presidenttinä Jukka Kyrölä ja sihteerinä Jarkko Junnila alkoi vierailulla 
Uudessakartanossa Sillanpään tyttären häiden rääppiäisissä.
Vuoden aikana kokoonnuttiin 52 kertaa. Jäseniä oli alussa 31. Uudeksi jäseneksi kutsuttiin kihla-
kunnantuomari Pentti Salonen. Keväällä poistui joukostamme Mauno Virtanen. Läsnäoloprosentti 
oli hyvä 92,15. Omat veljet paikkasivat muualla 105 kertaa, ja meillä vieraili 77 veljeä. Neljä 100-
prosenttista veljeä on kirjattu vuosikertomukseen.
Esitelmiä pidettiin 16 ja lisäksi rotaryaiheisia alustuksia viisi.

Tapahtumia vuoden aikana: Tutustuminen Lippaliiterin vanhojen autojen näyttelyyn Nousiaisissa, 
Mynämäen kirkkoon ja Viini- ja likööritehdas Marliin. Kuvernööri Olavi Lounasmeren vierailu. 
Hänelle tarjottiin lammaspaistia. Veli Olavi kertoi kuvernöörikoulutuksestaan ja Rotaryn 
maailmankonventiosta.
Klubissa keskusteltiin perusteellisesti viikkokokousten tehostamisesta toivoen lisää ulkopuolisten 
esitelmiä. 
Rotarytietousinstituutti pidettiin Turun Kristillisen Opiston tiloissa. Siellä kerrottiin myös uudesta 
piirijaosta. Klubin Rotarysäätiön prosentti nostettiin 200:an maksamalla puuttuva 320 mk.
Tutustuttiin Mynämäen Osuuspankin uusiin toimitiloihin pankinjohtaja Lainelan opastuksella sekä 
K-Halli Aselliin. Koko perheen pikkujoulut järjestettiin kotiteollisuuskoululla ja jouluhartaus 
kokoustilassa.
Kolmelle vanhukselle toimitettiin joulupaketit.
Tammikuussa juotiin syntymäpäiväkahvia Toivo Mannevaaran (60 v) ja Ilmari Sillanpään (50 v) 
luona.
Helmikuussa järjestettiin Salon Viihdelaulajien konsertti 20.2.1977 Yhteiskoulun juhlasalissa. 
Konsertin tuotto 2000 mk meni lyhentämättömänä Kaunialan sotavammasairaalan 
uudisrakennuksen hyväksi.
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Klubin 20-vuotisjuhlaa vierettiin 19.3.1977 Turun Upseerikerholla. Päivällisen lomassa Urpo 
Suvanto kertoi välähdyksiä  klubin alkutaipaleelta. Laitilan, Nousiaisten ja Vehmaan klubien edus-
tajat sekä Turun klubien edustaja kuten myös Mynämäen Lionsklubin edustaja esittivät tervehdyk-
sensä. Lopuksi tanssittiin mynämäkeläisen Erkki Kantosen yhtyeen soittaessa.
 
Vierailtiin Olkiluodon atomivoimalatyömaalla Eurajoella ja vietettiin Heimo Hujun 60-vuotispäiviä. 
Tutustuttiin Mynämäen urheilukeskuksen uuteen huoltorakennukseen ja Kivistönmäen asunto-
alueeseen.
Jäsenmaksua korotettiin 10 markalla kuukaudessa.  Stipendit annettiin kuten ennenkin.
Vaihtokokous ravintola Aurorassa Marina Palacessa Turussa.

1977-78
Presidenttinä Eero Hallikainen
Tältä kaudelta on säilynyt vain käsin kirjoitettu luonnos klubin toimintasuunnitelmasta: Pyritään 
yhden uuden jäsenen saamiseen. Uusi jäsen on ensin kummin hoidossa ja sitten osallistuu komitea-
työskentelyyn. Klubin taloutta kohennetaan vähitellen. Paikkaaminen yhteistuumin. Koko perheen 
pikkujoulu. Kuvernööriltä halutaan tietoa hänen kirjeessään mainitusta ulkopuolisesta esitelmöit-
sijästä sekä mahdollisista dia- ja kalvosarjoista.
Matrikkelitietojen mukaan tämän kauden aikana saatiin kolme uutta veljeä: metsäinsinööri Pekka 
Kujala, toimitusjohtaka Martti Virtanen ja talousneuvos Kaleva Niemi. Lasse Svedström erosi. 
Kauden lopulla jäsenmäärä 33.

1978-79
Presidenttinä Seppo Lahnasalo
Lähteistä löytyy vain tieto, että klubin läsnäoloprosentti 92,11 oli piirimme paras.
Uusi jäsen tuotantopäällikkö Timo Heikkilä. Jäseniä 34

1979-80
Presidenttinä Arvo Kirvesoja ja sihteerinä Martti Virtanen. Kauden aikana pidettiin 53 kokousta, 
pidettiin 26 omaa alustusta, joista seitsemän rotarytietoutta sekä kuultiin kuusi ulkopuolisen pitämää 
esitelmää. Kokouspaikkana Irjantalon kokoustila. Kokoukset alkoivat klo 18. Muutos oli tehty parin 
vuoden kuluessa. Läsnäoliprosentti 86,88. Paikkaamassa käytiin 117 kertaa ja vieraita oli 56.
Vuoden aikana liittyi klubiin diplomi-insinööri Hannu Nurminen, myymäläpäällikkö Jouko 
Suvanto, lehtori Rauno Julin ja siirtyvänä kauppias Pertti Saarikallio. Paikkakunnalta muuton takia 
erosivat Kaleva Niemi ja Erkki Kaipia. Jäsenmäärä kauden lopussa oli 36.

Riikka Lindberg lähti nuorison kesäleirille Israeliin tarkoituksenaan tutustua raamatunhistoriaan 
liittyvään arkeologiaan. 
Kahdelle vanhukselle toimitettiin joulupaketit.
Jatkettiin edelleen osallistumista lentopallopuulaakiin.

Kuvernööri Risto Elo Raumalta vieraili klubissa. Puheessaan hän mm. korosti nuorisovaihto-
toiminnan merkitystä. Tutustuttiin lukion nykyaikaiseen kielistudioon. Joulutilaisuus oli suosituin 
kokous, johon osallistuivat kaikki veljet rouvien kera. Veli Seppo käsitteli puheessaan Jeesuksen 
syntymäkaupunkia Betlehemiä.
Vielä jouluaaton aattonakin pidettiin kokous, jossa Erkki Kaipia kertoi joulun ruokaperinteistä eri 
puolella maata. Vesi kielellä kuuntelevat veljet lähtivät kotiin joulun herkkuja odottamaan.
Vuosijuhlaa vietettiin Mynämotellissa. Paikallisia leijonia vastaan oteltiin herrasmiehinä. Jukka 
Voutilainen oli paras. Toukokuun viimeinen kokous oli pyöräilykokous.
Vaihtokokous Uudessakaupungissa.
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1981-82
Tämän 25. toimintavuoden presidenttinä toimi Ossi Välilä sihteerinään Pekka Kujala. Piirin 141 
kuvernöörinä oli Olli Vahtera ja RI:n presidenttinä Stanley F. McCaffrey.
Kokouksia oli 53. Paikka ja aika olivat entiset. Läsnäoloprosentti oli 85,41. Vierailijoita oli 58 ja 
omia paikkauksia 97. Jäseniä oli alussa 36. Eino Raivo kuoli ja Hannu Nurminen vaihtoi paikka-
kuntaa, joten kauden lopun jäsenmäärä oli 34.

Viikkoselosteita ei ole käytettävissä, mutta vuoden tärkeimmät tapahtumat olivat:
Leijonien ja rotarien yhteinen illanvietto motellissa, kuvernöörin vierailu, retki Kemiran tehtaille 
Uuteenkaupunkiin, tutustuminen Turun Sanomien uuteen painotaloon, perheiden pikkujoulu seura-
kuntakodissa, jouluhartaus rouvien kanssa, Kaarle Vähä-Kouvolan 50-vuotisjuhlat, IC-kokous 
Nousiaisissa, 25-vuotisjuhla Mynämotellissa, herrasmieskilpailu Lionsklubin kanssa, vanhainkodin 
asukkaille järjestetty Uudenkaupungin retki, perheretki Louhisaareen ja vaihtokokous Naantalin 
Kaivohuoneella.
Esitelmiä ja alustuksia esitti kuusi vierailijaa ja omat veljet yhteensä 12 kertaa.

Klubin toiminnassa on havaittavissa selvä muutos viimeisen viiden vuoden aikana verrattuna 
ensimmäiseen 20 vuoteen: Kaikilla tasoilla yhteyden ulospäin ovat vähentyneet, jopa loppuneet, 
kuten Norrtäljen suuntaan. Omien nuorten vähäinen kesävaihto oli sekin tauolla. Vaihtotoimintaan 
saatiin tuntumaa vain Vehmaan klubin vuosivaihto-oppilaiden opiskellessa Mynämäen lukiossa. 
Myös yhteydenpito naapuriklubeihin on vähentynyt ja yhteiset tilaisuudet lähes loppuneet. Veljiä 
lähentäneet lenkki- ja saunaretket eivät enää kiinnostaneet. Läsnäoloprosentti on laskenut, vaikka se 
olikin hyvä piirin sisällä. Veljet kuitenkin edelleen paikkailivat puolin ja toisin.

1982-83
 Presidenttinä Jukka Voutilainen ja sihteerinä Timo Heikkilä alkoi 26. toimintavuosi, jonka teemana 
oli ystävyyden siltojen rakentaminen. Kaksi veljeä poistui kuoleman kautta: Rolf Grannas ja Tauno 
Puotunen. Uusina liittyivät mukaan puutarhuri Kauko Keskitalo ja palopäällikkö Jouko Vahtera.
Kokouksia pidettiin 51. Läsnäoloprosentti oli 83,95. Klubissa kävi 93 vierasta ja omat vierailivat 
muissa klubeissa 48 kertaa. Vierailijat pitivät seitsemän ja omat veljet 15 esitelmää.
Lentopallopuulaakissa isketiin edelleen.
Joulun alla hankittiin perinteisen kaksi joulupakettia ja keväällä jaettiin kolme 150mk stipendiä.

Retkiä tai tutustumisia tehtiin Kultarantaan, Korvensuun voimalaitokselle, Teräs-Nailoniin Laitilaan 
(Lauri Junnila perusti sen JuKon tulipalon jälkeen v. 1967) ja Teijon telakalle, jonne entinen veli 
Hannu Nurminen oli siirtynyt.

Kuvernööri Aimo Aine vieraili 5.10. Presidentti oli jo aikaisemmin tentannut klubia rotarytiedoissa 
todeten, että hallussa tieto tuntuu olevan, mutta kertaus ei ole pahaksi. Kuvernööri oli erityisen 
tyytyväinen aikeistamme aloittaa vaihto-oppilastoiminta klubissamme. Hän kertoi, että piiristämme 
lähtee  myös kaksi stipendiaattia.

Rotaryrouvat olivat jo monena vuonna, yleensä keväällä,  järjestäneet erilaisia ohjelmatilaisuuksia 
Mynämotellissa. Nyt he tempaisivat oikein kunnolla ja järjestivät ”Hattuhyppelöt” syksyn pime-
tessä eli 1. lokakuuta. Kuvat kertokoot:
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Mynämäen kunta perusti Etelä-Suomessa ensimmäisten joukossa elinkeinoasiamiehen viran. Sen 
ensimmäinen hoitaja Lars Brandt kävi klubissa kertomassa toimenkuvastaan.
Tuntumaa vaihto-oppilastoimintaan saatiin lisää, kun Vehmaalla vuoden oleskeluaan lopetteleva 
australialainen Diana Carter kävi keromassa kotiseudustaan Queenslandista ja siitä, että hän viihtyy 
niin hyvin, ettei millään lähtisi paluumatkalle kotiin ainakaan vielä.
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Joulukuun sihteerikokouksessa klubi oli valinnan edessä: aloitetaanko vuosivaihtotoiminta. Se 
maksaa klubille 5000-6000 mk ja lisäksi on löydettavä 3-4 sijoitusperhettä. Meiltä oli lähdössä 
mynämäkeläinen Timo Hirvola. Lopulta myönteinen päätös syntyy osin paikalla olleiden Vehmaan 
veljien kannustamana. Kesävaihtoonkin oli yksi halukas, mutta klubin osuus tässä vaihtomuodossa 
rajoittuu järjestelyihin.
Tänne syksyllä tuleva poika, Dallen Timothy on 16-vuotias ja kotoisin Coloradon osavaltiosta 
USAsta.

Jouluun alettiin hiljentyä perinteisessä jouluhartaustilaisuudessa. Ensin lautettiin rouvien kanssa 
”En etsi valtaa loistoa ...”,  sitten syötiin jouluinen ateria ja veli Seppo puhui joulunvietosta kirk-
komme piirissä. Tässä tilaisuudessa ovat yleensä olleet mukana kaikki tai lähes kaikki. Nyt 46. 

Välipäiväkokous oli vaalikokous. Tällainen tapa oli klubiin muodostunut jo muutama vuosi sitten.
Juhani Kirstilästä tulisi seuraava presidentti. Kokoustunti käytettiin tehokkaasti ja siihen mahtui 
vielä Matti Lehtisen esitelmäkin Suomen itsenäisyyden alun, sota-ajan sekä sitä seuranneista 
tapahtumista. 

Kauden kulttuuriannoksena oli käynti Turussa katsomassa Frans Leharin operetti Giudietta. Matka 
tehtiin Teuvo Suvannon uudella turistibussilla.

Rotarysäätiön 300%:n taso päätettiin saavuttaa siten, että toukokuussa ei ruokailla, ja näin saadaan 
puuttuva 150,90 mk ilman lisämaksuja. Sääntömuutoksen seurauksena alkoivat Rotary-tilaisuudet 
korvata viikkokokouksia. Niinpä vuosijuhla Mynämotellissa korvasi seuraavan tiistain kokouksen. 
Kuvernöörin kirjeestä luettiin myös, että 20000. rotaryklubi oli perustettu. 
Tiedoksi tuli, että kesävaihtoon saapuu 17-vuotias Sandra Smith Minnesotasta. Meiltä oli lähdössä 
vastavierailulle Timo Virtanen.
Päätettiin osallistua Swasimaa/Manzini -projektiin 10 mk/jäsen.

Viime vuonna hävisimme herrasmieskilpailun leijonille. Nyt voitimme tosin aika niukasti. Niinpä 
voimme kehua, että leijonat olivat järjestäneet todella hyvän ja monipuolisen kilpailun. 
Klubin tikkakilpailuissa voiton vei Pentti Marttila.

28.6. ei pitänyt olla kokousta, mutta tieto veli Tauno Puotusen kuolemasta liikenneonnettomuudessa 
juhannuksen edellä keräsi järkyttyneet klubilaiset kokoon. Veli Tauno oli todellinen rotari. Hänen 
läsnäoloprosenttinsa oli vuodesta toiseen täydet 100, ja hän oli aina valmis palvelemaan ja autta-
maan toisia.

1983-84
Presidenttinä Juhani Kirstilä ja sihteerinä Kaarle Vähä-Kouvola
Esimmäisessä kokouksessa pastpresidentti Voutilainen kiitti emäntää päättyneen rotaryvuoden 
ruoka- ja kahvitarjoiluista ojentaen hänelle kukat.
Vuoden mittaan kokouksia pidettiin 50. Läsnäoloprosentti 85,01. Klubiin siirtyi hammaslääkäri 
Jarkko Vuoriluoto Kemiönsaaren klubista, jolloin jäsenmääräksi tuli 34. Vierailijoiden esitelmiä oli 
kuusi ja omia 11. Vieraita kävi 99 (ilman intercitykokoukseen osallistujia). 

Klubi oli ensi kertaa mukana nuorison vuosivaihdossa. Täältä lähti mynämäkeläinen Timo Hirvola 
Utahiin, josta meille tuli Dallen Timothy. Kesävaihto-oppilaat Timo Virtanen ja Sandy Smith 
Utahista vierailivat viikkokouksessa kertoen kokemuksistaan. Timo kävi vielä toisesakin 
kokouksessa kuvien kanssa. Matka kesti kuukauden ja hän tutustui hieman myös New Yorkiin, jossa 
mustia näytti olevan enemmän kuin valkoisia.
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Vasemmalta presidentti Juhani Kirstilä, vuosivaihto-oppilas Dallen Timothy ja klubin nuoriso-
asiamies Rauno Julin.

Klubin joukkue osallistui lentopallopuulaakiin. Rotarit-leijonat pesäpallo-ottelu voitettiin 10-9. 
Tammikuussa hiihdettiin 5 km latu urheilukeskuksessa. Rotarien joukkue voitti leijonat 
pulkkakisassa. Arvosteluperustesta ei ole tietoa. Viime vuosien perusteella näyttää koko klubin 
liikunta-aktiteetti vähentyneen.

Tapahtumia
Mynämäen VPK täytti 50 vuotta ja sai pienen rahalahjan. Veli Kauko Keskitalon tomaattia tuottavat 
nykyaikaiset kasvihuoneet olivat kiinnostava tutustumiskohde. Syyskuussa tutustuttiin uuteen 
palokunnantaloon. Kuvernööri Pentti Perttuli tarkasti klubin 27.9. Joulujuhla 20.12. rouvien 
seurasssa hyvästä ruoasta nauttien. Veli Seppo puhui. Kokouksessa kaipailtiin Dallenille seuraavaa 
sijaiskotia. 
Leijonien haaste 5 mk/jäsen kuurosokeille otettiin vastaan. Vaihto-oppilaan kulukassaan kerättiin 
rahaa kokouksissa kiertävällä säästöpossulla.
Tammikuussa rahastonhoitaja raportoi huonosta rahatilanteesta. Kerättiin 150mk/jäsen ylimääräistä. 
Helmikuussa käytiin Turun keskusvankilassa ja Kotiteollisuuskoululla. Vuosijuhlaa vietettiin Turun 
Upseerikerholla. Toukokuun lopulla oteltiin leijonia vastaan herrasmieskilpailussa Metsästysseura 
Erän majalla. Osanottajia oli peräti 32. Lopulta selvisi, että rotarit voittivat, Mynämäen leijonat 
tulivat toiseksi ja Mietoisten leijonat pitivät perää.
Harvinaisena tapahtumana pitänee mainita, että veli Ilmari Sillanpää vieraili Englannissa RI:n 
kokouksessa 10000 rotarin joukossa, jossa mukana 20 suomalaista.
 
1984-85
Vaihtokokous pidettiin 1. viikkokokouksessa. Past presidentti kiitti veljiä ja erityisesti nuoriso-
vaihtoasiamies Rauno Julinia kuluneesta vuodesta. Presidenttiys siirtyi Ilmo Helkkulalle ja sih-
teerin tehtävät Heimo Kauppilalle.
Vuoden aikana pidettiin 49 viikkokokousta useimmiten edelleen Irjantalon kokoustilassa tiistaisin 
alkaen klo 18. Vuoden läsnäoloprosentti oli 82,20. Sadan prosentin veljiä on ollut joka vuosi, nyt 
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Klaus Stenroos ja Jarkko Vuoriluoto. Vieraita kävi 59 ja omia paikkauksia suoritettiin 57. Vierailijat 
pitivät neljä esitelmää ja omat veljet peräti 19.
Rotarysäätiön prosenttitaso nostettiin 400:an maksamalla lisää 334,90 USD.

Toisessa kokouksessa toivotettiin perustajajäsen Risto Paukkio tervetulleeksi takaisin klubiin. Työt 
olivat vieneet hänet 10 vuodeksi pois rotarytoiminnasta. 
Naantalissa käytiin katsomassa ja kuulemassa Mäkilän sahalaitoksesta, vietettiin saunailtaa presi-
dentin mökillä, järjestettiin vanhainkodin asukkaille retki Liedon eläintarhaan, tutustuttiin Mynä-
mäen vesitorniin, tutustuttiin K-rauta ja maatalous Saarikallioon sekä vierailtiin vakuutuyhtiö 
Sampossa Turussa.
Kuvernööri Åke Jensen tarkasti klubin toimintaa lokakuussa. Mukana oli myös alue-edustaja 
Mauno Mäntymaa. Aluekuvernöörit siis alkoivat toimia kuvernöörin apuna. Omassa kylässä 
vierailtiin osuuspankissa ja Arvo-Putki Oy:ssä.
Jouluhartaus ja -ateria olivat viikkoa ennen joulua perinteiseen tapaan.
Kevätkäudella intercitykokouksessa Kiisanpirtissä alusti Maskun kunnanjohta Martti Ilmonen 
aiheesta kuntien ja kuntainliittojen suhteet. Vierailtiin Nesteen Naantalin jalostamolla. 
Vuosijuhla Mynämotelilla.
Kuntoilua tapahtui joukkueen kautta, kun rotarien ja leijonien 8-jäseniset sekajoukkueet (naiset 
mukana) laskiaissunnuntaina potkivat lujaa potkukelkoilla jääkiekkokaukalossa. Rotarit potkivat 
paremmin. Sama lopputulos oli myös keväällä herrasmieskilpailussa.
Kesän nuorisoleirin arvioidaan aiheuttavan klubille n. 4000mk kustannuksen, josta 1000mk pitäisi 
saada piakkoin käytettäväksi.
Myönnettiin kolme 200mk:n stipendiä (käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, yläaste ja lukio).
Vaihtokokous Naantalin Kaivohuoneella.

1985-86
Jarkko Junnila presidenttinä ja Jouko Suvanto sihteerinä kuljettivat klubia tutulla väylällä. 
Kokouksia pidettiin 44. Vieraita kävi 44. Ulkopuolisia esitelmiä oli viisi ja omia 11. Sihteeri arvioi, 
että osanotto kokouksiin oli ollut n. 80%. 
Uusia jäseniä: pankinjohtaja Martti Aro ja sähköinsinööri Jyrki Stenroos. Heimo Huju erosi. 
Jäsenmäärä kauden lopussa 35.
Kuvernööri Esko Tuomisen huomautus toiminnan uudistumistarpeesta jäsenten mielenkiinnon 
ylläpitämiseksi synnytti päätöksen ideapalaverin järjestämisestä, mutta se ei toteutunut. 

Kuvernöörin painottamaa nuorisotyötä 
klubissa oli runsaasti. Uudenkaupungin 
nuorisoleirille osallistuvia ulkomaisia 
nuoria oli osan aikaa majoittuneena 
mynämäkeläisiin rotariperheisiin ja he 
vierailivat myös viikkokokouksessa sekä 
Mikko Asellin pihalla grillaamassa (kuva). 
Vuosivaihdossa meiltä oli Mari Krappala 
Michiganissa ja sieltä tuli meille Elisabeth 
”Bessi” Stier.

Vuosivaihto-oppilas maksoi klubille n. 5000 mk ja kesävaihturi n. 300 mk. Vuosivaihto-oppilas 
tarvitsee lisäksi 3-4 isäntäperhettä.
Kuvernööri kertoi myös alkavasta Polio+ -projektista, johon varat kerätään piirin budjetin 
ulkopuolelta.
Kulttuuritapahtumana oli käynti Laajoen kesäteatterissa. Vierailtiin SLO:n Turun konttorissa ja V-S 
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puhelinosuuskunnan tiloissa Raisiossa. Joulutapahtumat ja paketit entiseen tapaan. IC-kokous 
Vehmaalla. Laskiaissunnuntaina kisattiin leijonien kanssa ”sukkulaviestissä”, joka hävittiin monon 
mitalla. 
Vuosijuhlaa vietettiin uudessa Naantalin Kylpylässä. Viimeisien kokousten aikana mm. vierailtiin 
Mynämäen seurakunnan leirikeskuksessa Kumiruonassa, harjoiteltiin pesäpalloa ja vietettiin yhtei-
nen ilta leijonien kanssa Erän majalla. Rouvien toiminta jatkui entiseen tapaan, kuten stipendien 
jakaminenkin.

1986-87
30-vuotisjuhlavuotta sompaili presidenttinä Kalle Krappala sihteerinään Rauno Julin. Kauden aika-
na pidettiin 52 kokousta. Kokouspaikasta ja erityisesti sen hinnasta keskusteltiin, mutta Irjantalossa 
jatkettiin. Läsnäoloprosentti oli 77,5. Vierailevia veljiä oli 69 13 eri klubista, joten paikkaamis-
perinne on jatkunut, tosin vähentyen, viime vuosina. Uusia jäseniä mv Pentti Astala ja toimitus-
johtaja Kimmo Punta ja kunnansihteeri Jorma Rakkolainen. Pentti Salonen erosi. 
Uusien veljien esittelykokous kelpaa malliksi. Ensin presidentti kertoi rotaryliikkeen toiminasta ja 
historiasta ja pyysi sitten ilmeisen hyvin valmistautuneita kummeja esittelemään uuden kummi-
veljensä. Sitten presidentti kiinnitti rotarymerkit ja luovutti kullekin Rotarykäsikirjan. Tätä seurasi 
kättelykierros.
Kauden lopussa jäseniä oli 36. Esitelmiä pidettiin 20, josta vieraiden osuus oli neljä. Lisäksi 
pidettiin viisi rotaryaiheista alustusta.

Piirikuvernööri Elias Rautalinko vieraili ja kertoi mm. Polio+ -projektin olevan 140 miljoonan USD 
hanke yhdessä WHO:n kanssa.
IC-kokouksessa maaliskuussa oli omien lisäksi 26 veljeä Laitilasta ja Vehmaalta. Esitelmän piti 
Pertti Ruotsalainen aiheenaan ”Säteilyn vaikutus ihmiseen”. Esitelmä julkaistiin Rotary Norden 
-lehdessä.

Retkiä ja tutustumiskäyntejä tehtiin Mynämäen seurakunnan kurssikeskukseen Mietoisten 
Kumiruonaan, Keskitalon puutarhaan, joossa opittiin solukkoviljelyn perusteita, Vakka-Suomen 
Sanomien toimipaikkaan ja Kalayhtymän Taivassalon tuotantolaitokselle.
Perinteinen jouluhartaus aterioineen veljille ja puolisoille oli kokouspaikalla viikkoa ennen joulua. 
Lehtori Ritva Nieminen puhui. Kaksi joulupakettia  hankittiin vähävaraisille vanhuksille entiseen 
tapaan. 
Klubin 30-vuotisjuhlaa vietettiin Suomalaisella Pohjalla. Vaihtokokouskuluissa säästettiin Polio+ 
-keräystä varten ja kokoonnuttiin vain Irjantalolla.
Kolme klubilaista osallistui syksyllä 1986 Valtteri Anttilan talonkorjausprojektiin rahalahjan lisäksi. 
Mukana olivat Mynämäen kunta ja Lions-klubi.

Nuorivaihtotoimintaa jatkettiin. Suzanne Elderinin saapui 
Kanadasta ja talvella lähti Heli Kinnunen Uuteen Seelantiin. 
Nyt oli saatu vaihtotoiminta pyörimään ja innolla sitä 
jatkettiin, vaikka toiminnan rahoitus rasitti ja 
sijoitusperheiden löytäminen oli työlästä.
Varoja tarvitaan myös Polio+ -projektiin. Klubin 
laskennallinen osuus on 19000 mk kahden vuo den aikana. 
Omaksi tavoitteeksi päätettiin kuitenkin 15000mk.
Kolme 300mk stipendiä jaettiin parhaille päästötodistuksen 
saaneille.
Kuvassa Suzanne Elderkin ja Heikki Vesalainen.
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1987-88 
Tärkein ja hallitsevin asia oli PolioPlus-keräys, jossa Mynämäen Rotaryklubin tavoite oli lopulta 
20355mk, joka tuotti hieman tuskaa. Kuten tulevat vuodet näyttivät helpoin tapa varojen keräämi-
seen olisi ollut lehdykäinen, johon olisi myyty yritysten mainoksia. Tällä kertaa monet veljet vas-
tustivat sitä ja vaativat ottamaan rahat omasta taskusta tai henkilökohtaisella keräyksellä yrityksiltä. 
Tavoite kuitenkin saavutettiin, vaikka 1000 mk otettiin lopuksi klubin kassasta. Piirimme 141 saa-
vutti tavoitteensa ensimmäisenä Suomen kuudesta piiristä. Keräystä ja muutakin klubin toimintaa, 
joka tosin jäi aika lailla sivuun, johti presidentti Jukka Majalainen sihteerinään Jouko Vahtera.

Kokouksia pidettiin 52. Kokouspaikkana Irjantalo paitsi tammikuussa remontin takia. Läsnäolo-% 
oli 82,48. Paikkaajia vietaili 44. Jäsenmäärä oli 36 koko vuoden ajan.

Kuvernööri Pertti Vuorimaa kehoitti kuukausikirjeessään kiinnittämään huomiota rotarytietouteen ja 
läsnäoloprosentin nostamiseen. Hänen vierailunsa on on asiakirjoissa vain todettu tapahtuneeksi. 

Intercitykokouksessa Maskutalolla saivat PHF-mitalit veljet Urho Nieminen, Klaus Srenroos, Matti 
Lehtinen, Urpo Suvanto ja Toivo Mannevaara. 

Vaihto-oppilastoiminta jatkui. Heinäkuussa 1987 Susanne Eldergin palasi kotimaahansa. Uusi 
vuosivaihto-oppilas Daniele Clark tuli Uusi-Seelannista vasta tammikuussa, jolloin täältä lähti sinne 
Heli Kinnunen. Vaihdosta palanneet ja tänne saapuneet vaihto-oppilaat kävivät klubissa kertomassa 
matkansa kokemuksista. Ensimmäinen täällä ollut vuosivaihto-oppilas Timothy Dallenkin vieraili 
klubissa kertoen  selvällä suomella olleensa Suomessa pari vuotta mormonien lähetystyössä. GSE-
vaihtotoiminnasta kertoi veli Olli Vahtera oltuaan vetämässä ryhmän vierailun Australiassa.
Perinteiset joulupaketit toimitettiin Mietoisiin ja Mynämäkeen. 

Yhteinen juhlatilaisuus Mynämäen ja Mietoisten Lions-klubien kanssa oli Turun Linnassa. Klubin 
vuosijuhla pidettiin uudessa ravintola Birgitassa. Vaihtokokous oli säästösyidtä omassa kokous-
tilassa. 
Hanna Lahnasalon Maailman jamboreematkaa Australiaan tuettiin 100 mk/jäsen. Kolme 300mk 
stipendiä jaettiin entiseen tapaan.

Vierailuja ja tutustumisia tehtiin Vehmaan kunnan uudelle rantasaunalle,  Kuuskajaskarin linnake-
saarelle ja L-S Sähköön Paimioon. 
Maailman yhteisymmärryksen kuukausi huomioitiin pyytämällä Marita Lamppu kertomaan koke-
muksistaan lähetystyössä Senegalissa. Työhön oli sisältynyt paljon sairaanhoitoa ja hygienia-
neuvontaa.

1988-89
Presidenttinä Pertti Ruotsalainen ja sihteerinä Jorma Rakkolainen. Presidentti painotti julkisuus-
kuvan luomista erityisesti vaihto-oppilastoiminnan avulla sekä veljien rotarytietouden lisäämistä. 
Toimintasuunnitelmaan sisältyy mm. 80% läsnäolon säilyttäminen sekä arkiston saattaminen 
kelvolliseen kuntoon.
Klubi kokoontui 51 kertaa. Läsnäoloprosentti oli 79,51. Muista klubeista kävi vierailijoita 53 12 eri 
klubista. Esitelmiä pidettiin 14, joista kuusi vierailijoiden toimesta.
Jäsenmäärä oli 36. Martti Virtanen erosi ja aluepäällikkö Ilkka Kiuru aloitti uutena jäsenenä.

Piirikuvernööri Mauri Soininen ilmaisi vierailullaan huolensa siitä, että rahaa ei oikein riitä Rotary-
säätiön muihin projekteihin kuin Polio+ -kamppanjanjaan. Klubien pitäisi lisätä panostustaan. 
PolioPlus keräystuloksella klubi oli ansainnut viisi PHF-arvoa, joista neljä oli jo käytetty. Elokuussa 
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PHF-arvon sai Matti Lehtinen.  
Hyvään vauhtiin päässyt nuorisovaihto jatkui niin, että elo-
kuussa 1988 saapui Yhdysvalloista Viktoria Lee Lamb. Danielle 
Clark oli vielä koko syksyn 1988 täällä ja palasi kotiin tammi-
kuussa. Susanna Heijari lähti syksyllä 1988 USA:an ja Heli 
Kinnunen palasi Uudesta Seelannista tammikuussa. Syksyn 
1988 klubilla oli kaksi vaihto-oppilasta. Kuluja kertyi niin, että 
lisämaksua kannettiin 200 mk/jäsen.

Viereisessä kuvassa
Danielle Clark jouluna 1988 Saarikalliolla.

Vierailimme heinäkuussa Risto Paukkion mökillä, tutustuimme 
Maskun neurologiseen kuntoutuskeskukseen, Laitilan veljes-
kotiin ja Oy M. Haloila AB:n Maskun tuotantolaitokseen. 
Luontotietämystämme arvioitiin muutaman kilometrin mittai-
sella luontopolulla. Tehtävät selvitti parhaiten Ilmo Helkkula. 
Vaihto-oppilas Danielle Clark oli kolmas!

Senioritoimikunnalta oli hyvä oivallus järjestää yksi viikkokokous kuten oli tapana klubin alku-
aikoina. Rotarymerkin puuttuminen tai myöhästyminen merkitsi pennosia Rollen lippaaseen. 
Klubin perustajajäsenet esiteltiin. Mukana olivat enää Toivo Mannevaara, Urho Nieminen, Risto 
Paukkio, Klaus Srenroos ja Urpo Suvanto. Senioritoimikunta toivoi yhteistoiminnan elvyttämistä 
naapuriklubien kanssa ja perhetapahtumien järjestämistä. Mutta siihen se jäi.

Paikallisten Lions-klubien kanssa rouvat järjestivät illanvieton Mynämotellissa. Jouluaterialle eivät 
aivan kaikki tällä kertaa osallistuneet. Klubin vuosijuhlaa vietettiin omassa kokoustilassa. 
Vaihtokokous oli juhlallisemmin Aquariuksessa Uudessakaupungissa. Klubin edustajia osallistui 
naapuriklubien vuosijuhliin.

Joulupaketit á 480 mk toimitettiin perinteen mukaisesti yhteen Mynämäkeläiseen ja yhteen 
Mietoislaiseen vähävaraiseen perheeseen. Vanhainkodin asukkaille järjestettiin retki Uuteen-
kaupunkiin. 

Sen yhteydessä kävi ilmi, että vanhainkoti 
kaipailee ulkokatosta, jossa voisi istuskella 
poissa auringonpaisteesta. Siitä alkoi uusi 
projekti, josta lisää myöhemmin.  

Aikaisempaan tapaan jaettiin keväällä kolme 
stipendiä kukin 500mk lukiosta, peruskoulun 
yläasteelta ja L-S käsi- ja taideteollisesta 
oppilaitoksesta hyvän päästötodistuksen 
saaneille oppilaille.
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1989-90
Presidentti Heimo Kauppila sai perinnöksi edellisen vuoden 1500 mk tappiollisen tilinpäätöksen ja 
melko pian oli kerättävä 200 mk/jäsen ylimääräistä. Vaihto-oppilastoimintaa päätettiin kuitenkin 
jatkaa  entiseen tapaan. Lisäpanostusta voidaan havaita yhteydenpidossa vaihto-oppilaisiin ja heidän 
isäntäperheisiinsä. Sihteeri Jarkko Vuoriluoto otsikoi erään viikkokokouksen ”Ilta oli omistettu 
vaihto-oppilastoiminnalle”. Huomattiin, että vaihto-oppilailla saa verraten helposti medianäky-
vyyttä ainakin paikallisessa lehdessä.

Klubi kokoontui 47 kertaa. Uudet säännöt mahdollistivat kokouksen peruuttamisen mm. juhla-
päivän aattona, ja kokous voitiin korvata rotaryaiheisella tilaisuudella. Läsnäoloprosentti ei aina-
kaan laskenut ollen 81,6. Vieraita kävi 62 yhdeksästä klubista eli paikkausinto säilyi edelleen.
Jäseniä oli alussa 36. Timo Heikkilä oli syksystä alkaen vapautettuna työpaikkansa (Virossa) takia. 
Uusia jäsenia otettiin kolme: komisario Pentti Koski, henkilöstöpäällikkö Leo Mäkelä ja suunnit-
telupäällikkö Esko Martikainen. Omat veljet pitivät 14 ja vierailijat kahdeksan alustusta. Lisäksi 
vaihto-oppilaat pitivät esityksiään neljässä kokouksessa.

Piirikuvernööri Rolf Boström korosti vierailullaan nuorisovaihdon olevan klubin tärkein 
toimintamuoto. Sääntömuutoksen sallimien naisjäsenten ottamisesta päättää klubi itse.
Vuosivaihto jatkui: Anu Linjamäki lähti elokuussa Yhdysvaltoihin ja sieltä tuli Heather Uhlman 
Mynämäkeen.

 Kokeiltiin aluatuksissa laajempia aihekokonaisuuksia, joita käsiteltiin useassa kokouksessa, 
Tällaisia olivat mm.  olivat Talvisota, luonnonsuojelu ja yhdentyvä Eurooppa.
Retkiä ja tutustumiskäyntejä tehtiin Pentti Astalan mökille, terveyskeskukseen, Oy Tuottajien 
valiosäilykkeeseen, Raisioyhtymän kemikaalitehtaaseen Mietoisissa ja Mynämäen Säästöpankin 
uusiin toimitiloihin. 

Rauno Julin ja Pekka Kujala järjestivät taas metsäpolku-
kilpailun. Nyt mukana olivat myös Lionsklubilaisia.
Yhteinen rotarien ja leijonien illanvietto pidettiin Mietoisten 
Maamiesseurantalolla, rouvien kanssa käytiin Kaupungin-
teatterissa Turussa ja heidän kanssaan nautittiin myös perin- 
teinen jouluateria. Vuosijuhla oli Turun Upseerikerholla ja 
vaihtokokous kokoustilassa Irjantalolla.
Metsäpolkukilpailu Lionsklubin kanssa elokuussa. 
Radan tekijät Pekka Kujala (vas.) ja Rauno Julin ovat vie- 
reisessä kuvassa. Alakuvassa menossa arviointitehtävä.

Rotarit voittivat joukkue-
kilpailun, mutta kolme 
parasta oli leijonia.

Kauteen 1989-90 sisältyi 
kaksi isoa projektia: Ratas-
lehden toimittaminen ja 
aurinkokatoksen 
rakentaminen Mynämäen-
Mietoisten vanhainkodille. 
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Syksyn 1989 suurtyö oli Ratas-lehti. Sen vastaavana toimittajana oli Heimo Kauppila.

Huhtikuussa toteutettiin toinen iso hanke, aurinkokaton vanhainkodille. Vanhainkotilaisten kesä-
retken jälkeen seuraavalla viikolla klubi teki esityksen Mynämäen kunnalle aurinkokatoksen toteut-
tamisesta yhteishankkeena niin, että kunta laatii tarvittavat suunnitelmat ja piirustukset sekä hankkii 
rakentamisessa tarvittavat raaka-aineet. Rotarit pystyttävät katoksen talkootyönään. Kunta budjetoi 
hankkeen seuraavalle vuodelle. Rkm Seppo Kuusisen rakennuspiirustukset olivat valmiit 6.3.90 ja 
tarveaineetkin hankittiin ripeästi. 
Klubi valitsi projektipäälliköiksi Toivo Mannevaaran ja Jarkko Junnilan ja muodosti kuusi työ-
ryhmää toteuttamaan rakentamisen vuorottain. Lopuksi Arvo Kirvesoja ja Pentti Marttila viimeis-
telivät rakennuksen maalaamalla sen. Luovutus tapahtui 5.6.90.
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Edellisen sivun kuvat ovat vuodelta 2011, jolloin katosta kunnostettiin (mm. kulkusilta) ja koko 
katos maalattiin uudelleen.

WHO eli maailman terveysjärjestö oli asetti vuonna 1974 tavoitteekseen laajan poliorokotuksen 
toteuttamisen. Hanke raukesi varojen puutteeseen. Sitten RI puuttui asiaan ja keräsi kahden vuoden 
aikana varat Polio2005-projektiin, jossa totetettiin WHO:n suunnitteleman rokotuskamppanja niillä 
alueilla, missä polio vielä riehui. Tässä hankkeessa rokotettiin 478 milj. lasta 82 maassa. Rahaa 
käytettiin 108 milj. USD. 
Rokotusohjelmaa laajennettiin rokottamalla samalla muitakin pahoja tauteja vastaan (kurkkumätä, 
hinkuyskä, jäykkäkouristus, tuberkuloosi ja tuhkarokko), jolloin projektin nimenä oli PolioPlus.
Nykyinen vaihe polion hävittämisessä alkoi RI:ssa v. 2005 ja klubit tulivat mukaan 1989-90. 
Vuonna 1988 125 maassa ilmeni yhteensä 350000 poliotapausta. 25 vuoden rokotuskamppanjan 
jälkeen uusia poliotapauksia ilmaantui v. 2015 enää 74 kpl. Poliota esiintyy enää Afganistanissa ja 
Pakistanissa sekä kaksi hajatapausta Nigeriassa (vuosina 2012 ja 2016). Nyt pitää vielä rokottaa 
täydellä teholla vähintään kolme vuotta, jotta uusia tapauksia ei enää ilmaannu. 

1990-91
Presidenttinä Pekka Kujala ja sihteerinä Pentti Koski.
Kokouksia pidettiin 48. Läsnäoloprosentti oli 74. Vierailijoita kävi 68. Jäsenmäärå oli alussa 39. 
Kauden aikana erosivat Martti Aro, Rauno Julin, Kalle Krappala ja Jukka Voutilainen.
Vaihto-oppilastoimintaa ei ollut. Hakemuksia lähtijöiksi ei saatu.

Tapahtumia
Tutustuttiin Vaskijärven luonnonsuojelualueeseen, kuultiin Anu Linjamäen kokemuksia vaihto-
oppilasajaltaan, Mynämäen Lionsklubin kanssa käyty herrasmieskilpailu voitettiin reilusti, Rauno 
Tenovuo esitelmöi luonnonsuojelusta, elinkeinoasiamies Ilkka Vuokko alusti Mynämäen suuntau-
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tumisesta, nuorisotilavalvoja Tiina Mäkelä alusti aiheesta ”Mynämäkeläinen nuori”, kuultiin Hanna 
Mäkelän ja Mirja Falcin esitelmä ”Tytöt ja tekniikkakilpailu”, tuleva vaihto-oppilas Jani Borgman 
esittäytyi, Matti Krappala kertoi metsäteollisuudesta ja Reinoi Krouvila vanhoista autoista, vierail-
tiin Arvo-Putki Oy:ssä, patikoitiin Mynämäen luontopolku sekä opeteltiin uutta Rotarylaulua Jarmo 
Jokilan harmonikan säestyksellä.
Presidentti ja sihteeri osallistuivat piirikokoukseen.

1991-92
Presidentti Kaarle Vähä-Kouvolan johtaessa ja sihteerin Leo Mäkelän kirjatessa päätöksiä klubi 
kokoontui ensin presidentin mökillä keskustelemassa ajankohtaisista asioista. 
Suunnitelmiin otettiin pyrkimys saada neljä uutta jäsentä, jolloin jäsenmäärä olisi 38. Läsnäolo-
prosenttiin kiinnitetään huomiota. Tehdään viikkoselosteet ja esitelmistä lyhennelmä pöytäkirjan  
liitteeksi. Paikallislehtiin pyritään saamaan juttuja rotarytoiminnasta yleensä ja klubimme toimin-
nasta erityisesti. Pidetään alustuksia rotarytietoudesta ja tehdään rotarytietoustesti. Tutustutaan 
Mynämäen pienteollisuusalueeseen, hankitaan alustus huume- ja alkoholiongelmien ratkaisemisesta 
työpaikalla  sekä, pyritään saamaan ammattiyhdistyshenkilö alustajaksi.
Järjestetään tapahtuma vammaisille ja heidän vanhemmilleen sekä retki vanhuksille. Tehdään suun-
nitelma tiilitehtaan ”krunnin” alueen siistimiseksi yleiseksi, puistomaiseksi virkistysalueeksi. 
Osallistutaan talkootöihin. 
Monet suunitelman kohdat näyttävät toistuvan vuodesta toiseen ilman että asia juurikaan edistyy.

Miten tämän vuoden suunnitelmat toteutuivat, on vaikea selvittää, sillä tapahtumatiedot ovat niukat. 
Viikkoselosteita ei ole eikä toimintakertomusta vaan niiden sijasta kuukausiyhteenvedot, joista 
tietoa on koottu:
Heinäkuussa sihteerikokous, saunominen presidentin rantasaunalla, Matti Lehtisen raskaita muistoja 
Raatteen tieltä ja sairaalatarvikkeiden ja -laitteiden lähetys Tansaniaan. 
Elokuussa vieraili piirikuvernööri, toteutettiin leikkimielinen tietokilpailu, saunailta ja keskustelu 
lisäjäsenistä. Naisjäsenyyttä päätettiin vielä pohdiskella.
Syyskuussa sihteerikokous, selvitys tilanteesta työmarkkinaneuvotteluissa, uusien veliehdokkaiden , 
rehtori Heikki Mäkisalon ja metsäinsinööri Jyrki Salon esittely sekä alustukset Lotta-järjestöstä ja 
hapanlaskeumasta.
Lokakuussa toivotettiin uudet veljet tervetulleiksi klubiin, Jukka Majalainen alusti raskasliikenne-
kuljetuksista ja Jorma Rakkolainen rotarytietoudesta. Unisef-lähettiläs Mariitta Lamppu kertoi 
terveydenhuoltotyöstään Senegalissa sekä Esko Martikainen kansainvälisestä stanadrisointi-
järjestelmästä ISO 9000.
Marraskuussa vietettiin Lions-klubien kanssa pikkujoulujuhlaa rouvien kera Ketarsalmen Kieva-
rissa Taivassalossa, opinto-ohjaaja Kari Soljala alusti aiheesta ”Nuori ja muutos, sekä koulutukseen 
liittyvät asiat”, käytiin tutustumassa Lindströmin Pesulaan Turussa ja Aarre Auranen alusti aiheesta 
”Miehen seksuaalisuus”.

Joulukuussa tehtiin päätös jatkaa vuosivaihtoa, Pentti Marttila alusti aiheesta ”Maamme korkea 
kustannustaso ja sen syyt” sekä nautittiin joulupäivällinen puolisoiden kera.
Tammikuussa päätettiin osallistua Rotarysäätiön metsänistutuskamppanjaan kohteena Tansania, 
Sambia, Malawi, Zimbabwe ja Sri Lanka, kuultiin Jyrki Salon luokite-esitelmä metsälautakunnan 
toiminnasta ja hänen tehtävästään siellä, kuultiin myös Heikki Mäkisalon luokite-esitelmä koulu-
laitoksen alkukehitysvaiheista Mynämäessä, tutustuttin L-S Sähkön uusiin Mynämäen toimitiloihin  
sekä juhlittiin presidentin 60-vuotispäiviä.
Helmikuussa esitti Urho Nieminen L-S Käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen historiikin, Mikko 
Auvinen esitelmöi Suomen oikeudenkäyntijärjestelmän uudistuksesta ja Risto Konttinen Kauppa-
kamarin toiminta-ajatuksesta ja sen käytännön toiminnasta.
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Maaliskuussa oli vuorossa Jyrki Stenroosin esitys sähköistysurakoinnista, kuultiin Jukka Kyrölän 
keromus hänen Amerikanmatkastaan ja Jukka Välilä kertoili liha-alan kuulumisia.  
Huhtikuussa Urpo Suvanto palautti mieliin klubimme perustamisvaiheita ja Pertti Saarikallio alusti 
syksyllä -91 tehdystä V-S ostovirtatutkimuksesta. Myönnettiin perinteiset koulustipendit. Matti 
Lehtinen kertoi sotakokemuksiaan vuodelta -44 pohdiskellen Kannaksen murtumisen syitä.
Toukokuussa vierailtiin Uunisepät Oy:ssä, istutetiin 75 lehtipuuta vanhainkodin puistoalueelle ja 
kuultiin Viron Paikusten kunnan kunnanjohtajan Aine Kääratsin kertomus Pärnun seudusta.
Kesäkuussa vierailtiin Betonituote J Laivorannalla Maskussa ja pidettiin vaihtokokous Naantalin 
Kylpylässä.
  
1992-93
Presidentti Seppo Lehtonen asetti tavoitteekseen yhdessäolon ja keskinäisen vuorovaikutuksen 
elvyttämisen. Tarvitaan keinoja se kipinän löytymiselle, joka vallitsi klubissa n. 15 v sitten, jolloin 
perustajajäseniä oli joukossa vielä useita. Rutiineihin eli byroktatiaan kuluva aika on minimoitava. 
Kysymys on yhteenkuuluvaisuuden tunteesta.
Kokouksia pidettin 49. Läsnäoloprosentti oli 79. Muita rotareja vieraili kokouksissa 19.  Alustuksia 
pitivät omat veljet 14 ja vierailijat viisi. 
Jäseniä oli alussa 36. Kauden aikana tuli uutena mukaan talouspäällikkö Teijo Mäenpää. Klubista 
erosivat Ilmo Helkkula, Jouko Vahtera ja Matti Lehtinen. Jäsenmäärä kauden lopussa oli 34. 

Vaihto-oppilaaksi Alaskaan lähti Max Vuokko ja Kanadasta saapui James Campbell. Keskustelun 
jälkeen nykyistä vaihto-oppilastoimintaa päätettiin jatkaa kuluista ja sijoitusperhevaikeuksista 
huolimatta. Vaihto-oppilaat vierailivat klubissa ja kertoivat kokemuksiaan.

Tapahtumia syyskaudella: vierailtiin Turun lentoasemalla, Keskitalon Puutarhalla, Turun postin-
lajittelukeskuksessa ja entisen JUKOn tiloissa. Jukka Kyrölän 50-vuotispäiviä juhlittiin Mietoisten 
Maamiesseurantalolla. Kuvernööri Eero Pentikäinen vieraili. IC-kokous oli Raisiossa.
Jouluaterian rouvien kanssa entiseen tapaan. Joulupaketteja ei jaettu.
Kevätkaudella osallistuttiin Mietoisten Lionsklubin järjestämään talvipäivätapahtumaan, vierailtiin 
Typhoon-hallissa Artukaisissa ja LSO:lla Turussa.

Muutaman vuoden ajan oli itänyt ajatus 
vammaisille suunnatun tapahtuman järjes-
tämisestä. Nyt järjestettiin seurakunnan 
aloitteesta koko päivän tapahtuma vammai-
sille ja heidän omaisilleen Kumiruonassa 
srk:n leirikeskuksessa. Klubi oli mukana 
usean veljen voimin ja vastasi lähinnä 
kuljetuksesta. Samanlaisia tilaisuuksia 
järjestettiin useana vuonna jatkossakin.
Tällä kertaa oli mukana ratsuja ja rattaita.

Vaihtokokous pidettiin Pohjankulman Ruokatuvassa Rymättylässä.

1993-94
Joidenkin rotaryvuosien tapahtumien selvittely on vaikeaa, jopa mahdotonta puuttuvien tai epä-
selvästi kirjattujen tietojen takia. Tämä vuosi ei kuulu niihin, vaan sopii esimerkiksi muillekin. 
Klubisuunnitelma on edellisten jatkumo, eikä yllätä. Kirjauksista on helppo seurata, mitä haluttiin 
tehdä ja mitä tehtiin. Presidentti Pertti Saarikalliolla oli selvä visio ja ote klubista. Sihteeri Esko 
Martikainen ei varmaankaan tyytynyt vain päätösten kirjaamiseen. Toteutunut ohjelma on paitsi 
vuoden tapahtumia tutkivalle myös hallitukselle oiva väline työnsä evaluaatioon.
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Vuosikertomuksessa asiat on tärkeysjärjestyksessä ja vaikka perinteiset tilastotiedot puuttuvat 
kokonaan, ne oli kaivettavissa selkeistä pöytäkirjoista.

Kokouksia oli 49. Läsnäoloprosentti oli 72,04. Muiden klubien veljiä vieraili 25. Kokouksissa omat 
veljet pitivät 17 ja vierailijat 4 alustusta. Kauden alussa jäsenmäärä oli 34. Toivo Mannevaara kuoli 
ja Kauko Keskitalo erosi, joten jäsenmäärä rotarivuoden lopulla oli 32.
Vaihto-oppilastoiminta jatkui. Syksyllä lähti vuosivaihtoon Katja Kinnunen Australiaan Swan Hill 
-nimiseen pikkukaupunkiin. Vastavuoroisesti mutta vasta tammikuun alussa tänne tuli Belinda 
Blake Shelfordista Victorian osavaltiosta Australiasta. Kesävaihtoon lähtivät Maiju Virpi Itävaltaan 
sekä Katri Lindberg ja Johanna Svedström Turkkiin. 
Klubi osallistui terveys- ja vapaa-ajan messuille Laurin koulussa. Näyttelyosastollamme tehtiin 
vaihto-oppilastoimintaa tunnetuksi ja pyrittiin löytämään isäntäperheitä.

Piirikuvernööri Lennart Grippenberg vieraili elokuun lopulla. Klubineuvottelussa pohdittiin mm. 
uusien jäsenten saamista, rotarytietouden lisäämistä ja vaihto-oppilaiden isäntäperheiden löytämistä.

Terveyskeskuksen vuodeosastolle, joka oli 
sairaalabakteerin takia karanteenissa, lahjoitettiin 
väritelevisio pöytineen. Oltiin jälleen mukana 
järjestämässä vammaispäivää Kumiruonassa. 
Osallistuttiin veteraanien Iltahuuto-keräykseen. 
Rotarysäätiölle lahjoitettiin 4000 USD, joka 
oikeutti neljään PHF-arvoon. Mitalit jaettiin 
vaihtokokouksessa neljälle virkaiältään  van-
himmille veljille Eero Hallikainen, Risto Paukkio, 
Pentti Marttila ja Jukka Kyrölä.
Keväällä oli tarkoitus jakaa entiseen tapaan 
kolmelle koululle kullekin yksi 300 mk stipendi, 
mutta jonkin väärinymmärryksen takia summaksi 
tuli 200 mk.

Rotarypuistoa oli yritetty perustaa vaihto-
oppilastoimintaan liittyen niin, että uusi puu 
istutetaan aina kullekin vaihturille. Puiston paikka 

ei ollut sopiva, vaan jänikset söivät taimet. Kunnalle tehtiin uusi esitys ja vastaus saatiin nopeasti. 
Uusi paikka on terveyskeskuksen takana, jolle alueelle istutettiin puita ja pensaita. Yhden kerran 
klubilaiset ovat aluetta raivanneet ja nykyisin kunta hoitaa sen. Valitettavasti edelleenkin alueelta 
puuttuu kilpi tai muu merkki, josta sen tunnistaisi. Puisto nimettiin Suomen 75v-juhlavuoden 
Rotarypuistoksi. Sitä ei yleisemmin tunneta. Vaihto-oppilaiden nimikkopuita ei siellä ole. 

Vierailuja tehtiin mm. saneerattuun keskuskouluun (nyk. Laurin 
koulu), Munakunta Oy, Merikiuru Oy, Paperin-keräys Oy ja Oy 
Juko Ltd. Liikuntaa harrastettiin palloiluhallissa (kerran) ja 
kultturia Porin teatterissa ”Sonjan salonki”-esityksessä. Leijonat 
voitettiin (taas) herrasmieskisassa. 

Kuvassa Pentti Marttila luovuttaa polkupyörän vaihto-oppilas 
Belinda Blakelen käyttöön.
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1994-95
Alkaako rotaryvuosi vaihtokokouksella vai päättyykö se siihen? Tähän asti on ollut aivan selvää, 
että vaihtokokous päätää kauden. Kaikki järjestelyt on hoidettu vanhan hallituksen taholta. Nyt 

voidaan havaita muutoksen olevan 
tapahtumassa. Tällä kertaa sekä uusi että 
vanha presidentti esiintyivät yhdessä jo 
kutsussa, Jatkossa huomaamme, että 
vaihtokokous muuttuu selvästi uuden 
kauden alkutilaisuudeksi, jonka järjes-
telyistä päättää uusi presidentti. 

Viereisellä kutsulla veljet puolisoineen 
kutsuttiin ensin Irjantalon kokoustilaan, 
jossa tällä kertaa kuohujuoma oli tarpeen, 
sillä siellä ojennettiin PHF-mitalit pitkän 
osallistumisen palkinnoksi. Jakamisen 
suorittivat molemmat presidentit yhdessä.

Siellä tapahtui myös käätyjen vaihto 
Perrti Saarikalliolta Jouko Suvannolle.

Kaivohuoleella voitiin keskittyä 
syömiseen ja juhlimiseen .

Presidentti puhuu PHF-arvon saaneille, 
jotka ovat vasemmalta Risto Paukkio, 
Eero Hallikainen, Jukka Kyrölä ja Pentti 
Marttila.

Suunnitelmat uudelle rotaryvuodelle olivat realistisen haasteelliset: Kokouksia jäntevöitetään ja 
niiden kiinnostavuutta lisätään, rotarytietoutta jaetaan ja jäsenistöä yhdistetään sauna- ja takka-
illoilla. Panostetaan hyväksi havaittuun eli vammaisten leiripäiväkäytäntöä jatketaan, kunnan 
sosiaalitoimen kanssa etsitään uusia projekteja, varaudutaan auttamaan ja avustamaan nopeasti 
vastaan tulevissa tapauksissa, stipendejä myönnetään kuten ennen ja Iltahuutoon vastataan. Ei 
sanaakaan vaihto-oppilastoiminnasta paitsi nimikkopuupuistoa haikaillaan.

Tavoitteita toteuttamaan ja veljiä vetämään lähtivät presidentti Jouko Suvanto ja sihteeri Jyrki Salo.
Kokouksia oli 50 läsnäoloprosenttilla 71,27. Kaksi takkailtaa. Vierailevia veljiä kävi 15. Omat 
veljet alustivat 15 ja vierailijat kuusi kertaa. Jäsenmäärä alussa oli 31, koska Urho Nieminen 
”huonojalkaisena” erosi heti kauden alussa. Kimmo Punta katsottiin eronneeksi osallistumatto-
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muuden takia. Risto Paukkio ja Pekka Kujala kuolivat. Klubiin liittyi Seppo Mäkelä. Jyrki Stenroos 
oli vapautettuna läsnäolosta 27.3. - 22.9.95 opiskelun takia.
Kesällä -95 kesävaihtoon osallistui Mikko Gustafsson. Kesän 1994 kaksiviikkoisesta vaihto-
oppilasjaksosta Turkin  Alaniassa antoi Katri Lindberg palautetta: ”Matka ei olisi voinut mennä 
paremmin”.

Kuvernööri Ralf Sjöholm vieraili mukanaan monta teemaa, jotka hyvin kertaavat kokeiltuja asioita. 
Matti Lehtinen ja Urho Nieminen, molemmat klubista eronneita perustajajäseniä, kutsuttiin 
kunniajäseniksi. 

Takkailloista oli toivottu parannusta jäsenistön yhtenäisyyden parantajaa. Huono osanotto estää 
tavoitteen saavuttamista. Erän Majalla oli vain 11 veljeä. Jarkko Vuoriluoto antoi kauden aikana 
neljässä kokouksessa rotarytietoutta ja testasi tiedon perillemenoa. Vaihto-oppilaspuistoa ajettiin 
tosissaan. ”Belindan puun” istuttamisesta Irjantalon viereen oli jo klubissa sovittu, kun puiston 
paikka vaihtui LOSKÄTin viereen ja siirtyi ainakin seuraavaan vuoteen eikä toteutunutkaan.

Ratas-lehden numero 2 ilmestyi ”joululehtenä”.
 

Lehden sisällön otsikoita. Kirjoittajina paitsi Croisiere in the Austria Tyrol kirjoitti Maiju Virpi.
Lisäksi lehdessä öli Belinda Blaken kiitoskirjoitus.
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Tammikuun alussa ennen paluutaan kotiin Belinda piti klubilaisille 
Australia-aiheisen tietokilpailun. 
Kymyksistä taisi olla vaikein kansalliskukan nimi. Se on Golden wattle, 
joka näyttää paremminkin tosi isolta pensaalta.

Uusitun Laurin koulun lisäksi vierailtiin Mynämäen KOP:ssa ja terveyskeskuksessa, jossa veli Teijo 
Mäenpää antoi tilastoillaan vakuuttavan kuvan laitoksen tehokkuudesta ja taloudellisuudesta.
Toukokuussa tehtiin täydennysistutus Rotarypuistossa eli 75-vuotisjuhlavuoden metsikkössä 
terveyskeskuksen vieressä. 

Toukokuussa vastattiin Nousiaisten Rotaryklubin kutsuun ja osallistuttiin Pukinpalon aarni-
alueeseen.

Vaihtokokous pidettiin jo muotoutuneen kaavan mukaisesti. Ensin kokoonnuttiin rouvien kanssa 
klubitilaan, jossa puheet, käätyjenvaihto ja kuohujuoma. Sitten bussilla Naantaliin, tällä kertaa 
Kylpylään, jossa ruokailu ja karkelot.

1995-96
Presidentti Jarkko Vuoriluoto, sihteeri Taijo Mäenpää ja muu hallitus miettivät ohjelmaa suunni-
tellessaan uusien toimintatapojen löytämistä. 
Kokouksia oli 47. Paikkaajia kävi 10. Alustuksia kuultiin omilta veljiltä kuten myös vierailijoilta 
molemmilta yhdeksän. Jäseniä oli alussa 28. Uusia jäseniä: mv Ilmari Aikkinen, rehtori Pertti 
Vehmanen, mv Rauli Aarlahti sekä uudelleen jäseneksi liittynyt Timo Heikkilä. Ilkka Kiuru, Urpo 
Suvanto ja Pertti Saarikallio erosivat.

Kesävaihtoon -96 osallistui Mikko Gustafsson.
Kuvernööri Juhani Jukola toivoi tehostamista nuorisotoimintaan ja ehdotti jäsenlehteä. Säännöt 
pitää uudistaa. Ne otettiinkin pian käsitelyyn, ja uudet hyväksyttiin jo lokakuussa.

Lokakuussa patikoitiin koko perheen retkellä Pukinpalon aarnialueella Jyrki Salon vetämänä.
Veljien tasakymmenien syntymäpäiviä oli oikein kasautunut: Pentti Astala ja Jouko Suvanto 50v, 
Klaus Stenroos 80v, Heimo Kauppila 60v ja Jukka Majalainen 50v. Juhlimisen lisäksi ehdittiin 
toteuttaa kunnon projekti. Veli Heimo Kauppilan johdolla rakennettiin talkoilla Koivukujan toimin-
takeskuksen pihamaata rajaava aita. 
Tämä projekti yhdessä jo kolmena vuonna peräkkäin järjestettyjen vammaisten Kumiruona-päivät 
olivat perusteena, kun klubi osallistui kilpaan ”Piirin paras projekti”. Ei voitettu.

Marraskuussa järjestettiin LOSKÄTissa IC-kokous, johon saatiin esitelmän pitäjäksi sisäministeri 
Jan-Erik Enestam. Jouluateria järjestettiin kuten ennenkin. 

Pentti Marttila oli alustukseensa laskeskellut klubilaisten keski-iän muutosta: 1966 45v, 1976 45v, 
1986 50v ja 1996 55v. Viime vuosina keski-ikä on siis noussut vuodella joka toinen vuosi!

Vammaisten toimintapäivä järjestettiin Kumiruonassa toukokuussa.
Kesäkuussa asetettiin paikoilleen Mynämäen hautausmaalle mualle haudattujen muistokivi. Asian 
puuhamiehenä oli Jouko Suvanto.
Vaihtokokous järjestettiin Uudenkaupungin Kaivohuoneella 29.6.96. Vehmaan Rotaryklubin 
vaihtokokous oli samassa yhteydessä.
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1996-97
Presidentti Jyrki Stenroos ja sihteeri Ilmari Aikkinen kirjasivat toimintasuunnitelmaansa tavan-
omaisuuskien lisäksi mm. englanninkielisen esitteen klubin toiminnasta ja varainkeruukeinoihin 
lehden lisäksi taulujen myynnin. 
Tiedot toiminnasta ovat hyvin puutteeliset, joten em. tavoitteiden toteutumisesta ei ole näyttöä.
Kevätpuolella sihteerin niukatkin kirjaukset loppuvat maaliskuuhun.

Jäseniä oli alussa 29. Jyrki Salo erosi heinäkuussa kuten Klaus Stenrooskin. Uusiksi jäseniksi 
otettiin insinööri Timo Pyhäranta, sahuri Hannu Keskitalo ja toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki. 

9.7.96 kutsuttiin Urpo Suvanto ja Klaus Stenroos kunniajäseniksi. Heimo Kauppila valittiin 
projektinvetäjäksi kevään 40-vuotisjuhlatapahtumaan.
Syksyllä Seppo Lahnasalo havaitsi Rotarypuistoon vuonna 1992 istutetuista 75 lehtipuusta osan 
kuivuneen. Istutettiin uudet tilalle.
Vuosivaihtoon saatiin kolme hakemusta. Ilmeisesti ne eivät toteutuneet.

Vierailuja ja tutustumisia: Panimoravintola Hermanni Turku, Olkiluodon atomivoimala, Turun 
vartiolentolaivue, Novikat Oy Uusikaupunki ja Nesteen öljynjalostamo.

40-vuotiasta Mynämäen Rotaryklubia juhlittiin Turun Upseerikerholla n. 75 hengen voimin.

Juhlien projektinvetäjä         Pentti Marttila: Esitti           Jukka Kyrölä ja Arvo Kirvesoja
Heimo Kauppila sekä Hetty        40v-historiikin

Ilmari Aikkinen, Jouko      Jukka Majalainen. Ruotsalai-  Rouvat Aarlahti ja Vähäkouvola,
Suvanto ja Heimo Kauppila      set ja rva Kyrölä       Rauli Aarlahden nenä, Kaarle

      Vähäkouvola ja Pentti Astala

Kirstilät, Suvannot ja Majalaiset        Kunniajäsenet Urpo Suvanto ja Klaus Stenroos
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1997-98
Presidentti Penti Astala ja sihteeri Rauli Aarlahti
Toimintasuunnitelma pyrkii ylläpitämään ja lisäämään klubin sisäistä toimivuutta, elinvoimaa ja 
aktiviteettiä. Läsnäoloprosentin tulisi olla ”kulta-aikojen” tasolla, yli 80. Passivisuuden syitä on 
selvitettävä ja paikkauksia on markkinoitava. Kaksi uutta veljeä tulisi saada vuosittain. 
Rotarytietouskomitean tehtävänä on uusien jäsenten ”sisäänajo” rotaryn periaatteisiin ja maailmaan. 
Tammikuussa tehdään rotarytietoustesti.

Perinteisistä viikkoselosteista oli luovuttu, ainakaan niitä ei ole arkistossa, ja niiden sijaan tehty 
kuukausiraportteja, joissa parilla rivillä selostetaan kokous. Niiden hyvä puoli on, että niistä näkee 
hyvin nopeasti keskeiset tapahtumat. Yhteenvetomainen toimintakertomus puuttuu, joten tilasto-
tiedot on laskettava kuukausiraporteista. Mitä tapahtui nuorisovaihdossa, ei selviä, tai ehkä mitään 
ei tapahtunutkaan. Kaksi uutta jäsentä on mainittu, mutta ei nimiä. Jäsenet, määrä ja muutokset 
-tieto puuttuu. Muualta selviää, että uudet jäsenet olivat kirjastonhoitaja Matti Nepponen ja pankin-
johtaja Seppo Penttilä.

Kokouksia oli 50. Läsnäoloprosentti on piirin tilaston mukaan 67,51. Muiden klubien veljiä kävi 
paikkaamassa 11. Alustuksia pidettiin virailijoiden toimesta kuusi omien veljien pitäessä 19.

Tutustuttiin ja vierailtiin kohteissa  Louhisaaren kartano, Juko Oy, Mynämäen kunnan uusi 
nuorisotila Irjantalossa ja samalla annettiin 300mk lahjoitus toimintaan, Raision ammattioppilaitos, 
Panimo-ravintola Old Bank, terveyskeskuksen vuodeosasto sekä peruskorjattu vanhainkodin osasto, 
Turun Katsastusasema, Uunisepät Oy tuotantolaitos, IVOn Naantalin voimalaitos ja Satakunnan 
jääkäripataljoonan kansainväliset valmiusjoukot.

Vanhainkodin aurinkokatos pestiin ja uusintamaalattiin sekä kulkusilta korjattiin. Tammikuussa osa 
veljistä puolisoineen teki Pärnun matkan Pentti Astalan johdolla. Vammaisten toimintapäivä 
Kumiruonassa taisi olla jo viidennen kerran. Rotarypuiston kuivuneiden puiden paikkausistutus 
tehtiin Hannu Keskitalon johdolla.
Jouluateria kuului tietenkin ohjelmaan.

1998-99
 Presidenti Jorma Rakkolainen ja sihteeri Pertti Vehmanen 
näyttivät, että kuukausiraportoinnistakin saa hyvän kuvan 
klubin toiminnasta, kunhan kirjaukset on tehty kattavasti. 
Läsnäoloprosentti meni arvioinniksi.
Suunnitelma oli realistinen. Varainhankinta perustui 
jäsenmaksuihin. Lisäksi oli suunniteltu arpajaisia ja Ratas-
lehteä. Jäsenlisäys 1-2. Vuosivaihtoon suunniteltiin yksi ja 
kesävaihtoon kaksi lähtijää. 
Vuosivaihtoon USAan lähti Jessica Mattjus ja klubin 
vastuulle tuli sieltä Leach Wells. Kesävaihtoa ei tainnut olla. 
Exvaihtureista vieraili entisissä isäntäperheissään Susanne 
Eldgren.

Kokouksia pidettiin 49. Läsnäoloprosentti oli noin 64. 
Paikkaajia kävi 16 sekä lisäksi IC-kokouksessa yhdeksän. 
Alustuksia oli tällä kertaa enemmän vierailijoilta (11) kuin 
omilta (7).
Jäseniä oli alussa 32. Uudet veljet: toiminnanjohtaja Pekka 
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Annala ja alueneuvoja Teemu Katunpää. Eero Hallikainen erosi sairauden vuoksi.
Kuvernööri Henning Lauren vieraili lokakuussa todeten klubin toiminnan laajuuden, suuntaviivat ja 
painopisteet asiallisiksi ja rotaryaatteen mukaisiksi. Hän korosti nuorisotoiminnan merkitystä ja 
kehotti kokeilemaan vastuun laajentamista koko jäsenkunnalle esim. vuoroviikoin. 
Naiskysymyksestä DG Lauren kertoi Suomen klubeissa olevan 239 naisjäsentä eli 2%. Myöhemmin 
kiitoskirjeessään kuvernööri vielä ehdolli ulkopuolisten alustajien lisäämistä, kuten tapahtuikin.

Vuoden ohjelma oli vahvasti kuntapainotteinen. Elokuun kuntaparlamentissä, kunnanjohtaja Matti 
Laavaisen vierailuesitelmäsä sekä Nousiaisten ja Vehmaan klubien kanssa IC-kokouksessa oli esillä 
kunnan nykytila ja tulevaisuus monelta suunnalta tarkasteltuna.

Tutustumisia ja vierailuja tehtiin mm. Vakka-Suomen kihlakunnanvirastoon Uuteenkaupunkiin, 
Kasvitieteelliseen puutarhaan Ruissaloon, Coating Technology Centeriin (paperipäällystäminen) 
Raisiossa, Suomen LVI-Tukkuun Turussa, Rauplan- nimiseen palonsuojeluyritykseen Turussa ja 
Turun ja Porin läänin poikkeusolojen johtokeskukseen kallion sisään Valtion virastotalon lähelle.

Välillä juhlittiin presidentin 50-vuotispäiviä 
Laurin koululla ja huomioitiin muidenkin veljien 
vuosipäivät. 
Pärnuun tehtiin viikonloppumatka rouvien kera 
mukanamme ulkopuolisiakin.  
Maaliskuussa tutustuimme Satakunnan 
lennostossa mm. Hornet-hävittäjiin.
Huhtikuussa kävimme Tampereen Työväen 
Teatterissa katsomassa ”Pitkäjärveläiset”.

Vaihtokokous 2.7.99 Aquarius, Uusikaupunki.

1999-2000
Presidentti Pentti Koski ja sihteeri Seppo Penttilä saivat kunnian siirtää klubi uudelle vuosi-
tuhannella. Vuosituhannen vaihtuminen ei näytä klubin trendeihin mitään vaikuttavan: 
osallistumisprosentti alenee vähitellen, varsinkaan retkiin ja tutustumiskäynneille ei jakseta 
osallistua. Takka- ja saunaillat, joilla oli tarkoitus lähentää jäseniä toisiinsa ja parantaa yhteis-
henkeä, ovat olleet viime vuosina kovin epäsuosittuja. 

Kokouksia oli 51, joissa oltiin läsnä keskimäärin n. 60-prosenttisesti. Esitelmiä ja alustuksia 
kuultiin 18, joista viisi vierailijoiden pitäminä. Paikkaajia on kijattu kuusi heinä-elokuussa, ei 
muulloin? Nuorisovaihto pyöri taas: Shalina Virami saapui Ontariosta Kanadasta ja Suvi Mäkelä 
matkusti Phoenixiin Arizonaan, molemmat olivat vuosivaihdossa. Edellisenä kautena Kentuckyssa 
vuosivaihdossa ollut Janica Matjus kertoi positiivisia kokemuksiaan elikuussa ja lokakuussa Slina 
kertoi Kanadasta ja kanadalaisista. Täällä on koulussa vain vähän sopivia tunteja ja tekemistä saisi 
olla lisää.  Entinen vaihto-oppilas Timothy Dallen (vaihturina 1983-84) vieraili klubissa ja kertoi 
kuulumisensa hyvällä suomen kielellä.

Kauden alussa jäsenmäärä oli 31. Kauden aikana erosivat Matti Nepponen, Teijo Mäenpää, Pekka 
Annala ja Hannu Keskitalo sekä ilmeisesti myös Paavo Myllymäki ja Seppo Mäkelä.

Klubivierailullaan lokakuussa kuvernööri korosti uusien jäsenten ottamista ja erityisesti uusien 
jäsenten sitouttamista Rotaryn arvoihin sekä rotarytietouden ja julkisuuden lisäämistä.
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Elokuussa osallistuttiin Mynämäen kuntaparlamenttiin, Maskun IC-kokoukseen, missä Piispa 
Kantola puhui etiikasta moraalista sekä jouluaterialle. Maaliskuussa omassa IC-kokouksessa oli 
alustajan kukkallisoikeuden professori Aimo Ryynänen Tampereen Yliopistosta. Aiheena oli 
”Kunnan uusi toimintamalli”. Toukokuussa nostettiin kissa pöydälle ja annettiin hallituksen 
tehtäväksi erottaa kolme veljeä, jotka eivät juuri osallistu kokouksiin. Syntyikö päätös siksi, että 
sekä presidentti että sihteeri olivat poissa ko. kokouksesta? Loppuvuodelle ei ole kirjattu 
toimenpiteitä tästä asiasta. Toukokuussa tehtiin myös metsätöitä. 75-vuotisjuhlavuoden 
rotarypuistoon istutettiin kuivuneiden lehtipuiden alkujen tilalle lehtikuusia veli Teemun 
opastamana. Kesäkuussa vuoden lopuksi tehtiin luontoretki.

Vierailuja ja tutustumisia: Isokarin majakalla kävi 11 veljeä MS Frans Höyerillä elokuussa, 
syyskuun puolivälissä tehtiin vierailu Kultarantaan, tammikuussa olivat tutustumiskohteina Turun 
uusi Kylpylä Caribia, Raision Autokatsastus, Jukon tilat, Turun lentoasema, Arvo-Putki Oy sekä 
Jukon lähellä olevan Steel Master Oy. Toukouun lopulla tehtiin matka Tarttoon.

Kolmessa rotarypainotteisessa kokouksessa käsiteltiin 
nuorisovaihtoa Esko Martikaisen johdolla, Heimo 
Kauppila kertoi Rotaryn säännöistä ja testasi erään 
sihteerikokouksen yhteydessä oppien perille menoa 
tietokilpailulla.

Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys r.y. Järjesti useana 
vuonna vaelluksia vanhoja kulkureittejä seuraten.
Tämän vuotiselle vaellukselle he pyysivät Mynämäen 
Rotaryklubia järjestämään huolto- ja turva-auton. 
Vieressä heidän kiitoksensa.

2000-01
Presidenttinä Leo Mäkelä ja sihteerinä Timo Pyhäranta.  Kokouksia oli n. 50.  Kahdesta paikkaa-
jasta löytyy kirjaus. Jäsenmäärä on kauden alussa ollut 26.  Arvo Kirvesoja erosi syykuun loppu-
puolella ja Jarkko Junnila marras-joulukuussa. Vuoden 2001 alusta uutena veljenä aloitti Mynämäen 
tekninen johtaja Markku Forsman. 

Vaihto-oppilasasioita: Suvi Mäkelä kävi paluunsa jälkeen viikkokouksessa kertomassa kokemuk-
siaan Arizonan Phoenixistä, joka on kesäisin hyvin kuuma ja talvella nolla-asteinen. Amerikka-
lainen koulu oli Suville helppo ja hän sai parhaille annetun kunniamaininnan. Paljon retkiä tehtiin 
pitkin Yhdysvaltoja. Halloweenjuhla ja joulu jäivät mieleen. 
Kuumaa oli ollut myös Turkissa leirivaihto-oppilaalla Johanna Pietilällä. Muuten leiri oli hyvin 
onnistunut eikä ohjelmasta ollut pulaa.
Kesällä 2001 lähtee Maire Toivonen vuosivaihtoon Saksaan ja Aikkisen tytän kesävaihtoon Etelä-
Afrikkaan. Molemmista tulee vastavaihdokit.
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Tapahtumia:  Heinäkuussa tutustuttiin Maskun Rosariumiin, esittelijöinä Aapo ja Leila Puttaa. Kun-
taparlamentti oli elokuussa, Esillä pienten kuntien ongelmat, Tutustuminen Raisio-yhtymän 
mallastamoon. Kuvernöörin vieraili syyskuussa kehoittaen jäsenhankintaan ja uusien jäsenten 
sitouttamiseen Rotaryn arvoihin, Kuultiin esitys Suomen Ladun ja Polun toiminnasta sekä apteekki-
toiminnasta apteekkari Tallbackan kertomana, laitettiin suu makeaksi Tapani Heikkilän karamelli-
tehtaalla, juhlittiin Pentti Kosken 50-v syntymäpäiviä, pohdittiin lankapuhelinliikenteen näkymiä 
Juhani Kirstilän alustaessa, kuultiin oman kihlakunnan rikoksista ja shengensopimuksesta Pentti 
Kosken kertomana. Seppo Lahnasalo alusti ekumeniasta. Jouluaterialle osallistuttin 72-prosentti-
sesti.
Vuoden 2001 puolella kuultiin EU:n Alueiden komiteasta ja huhtikuussa tehtiin Prahan matka 
bussilla Via Baltikaa pitkin. Virailtiin Soneralla Turussa, kuultiin veli Jorma Rakkolaisen esitys 
Kunnallislain kehitys ja kauden lopuksi tarkastettiin Rotarypuiston tila.
2001-02
Presidenttinä Esko Martikainen ja sihteerinä Teemu Katunpää. Tältä vuodelta ei löydy kokous-
pöytäkirjoja eikä vuosikertomusta.
Komiteoiden toimintaohjelmista löytyy mm. aktiivinen toiminta uusien jäsenten etsintätavoitteen 
täyttämiseksi, rotarytietouden jakamista,  tavoite kahdesta kesävaihtopilaasta, Hyvän Palvelun 
ammattilaisen palkitseminen joka kolmas vuosi ja vammaisten virkistyspäivän järjestäminen.

Vaihtokokouksen jälkeen oli ilmeisesti neljän viikon kesäloma ja ensmmäinen viikkokokous oli 
31.7. Syksyn läsnäolotilastosta näkyy myös, että ensmmäisen vuosipuoliskon aikana pidettiin 22 
kokousta läsnäoloprosentin ollessa 40-100. Vuoden mittaan saatiin neljä uutta veljeä: Markku 
Forsman, Pekka Kettunen, Kari Lehtinen ja Pertti Pulli.
Vuosivaihdossa Saksassa Maria Toivonen.

Tärkein tapahtuma oli pääsiäiskonsertti, mutta tulos siitä jäi tappiolliseksi.

Intercitykokoukseen oli saatu puhujaksi 
avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja

Pöytäkirjoissa oli vuosien aikana useammankin kerran 
mainittu veljien valokuvaamisesta, mutta kuvia ei 
arkistoon ole tuotu. Seuraavan sivun kuvat on otettu 
keväällä 2002.
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Vaihtokokous pidettiin kokoustilassa Irjantalolla 25.6.2002. Paikalla oli 40 veljeä ja rouvaa.
  
2002-03
Presidenttinä Heikki Mäkisalo. Pöytäkirjoja eikä vuosikertomusta ole arkistossa. 
Uusia jäsenia: Toni Laakso ja Esa Tuominen.
Tapahtumatietoja on kerätty ohjelmasuunnitelmasta:
Heinäkuussa kesäloma saunailtaan 30.7. saakka. Elokuussa Mynämäen kuntaparlamentti ja 
illanvietto ravintola Pohjankulmassa Rymättylässä.
Kuvernööri Eero Aalto vieraili 1.10. Jouluateria 17.12.
Kevätpuolella vierailtiin mm. Autokori Lehtonen, Lieto.

2003-04
Presidenttinä Rauli Aarlahti, sihteerinä Heikki Mäkisalo
Kesävaihturina Oskari Kantonen Ranskassa. Jäsenmäärä alussa 30. Tosiasissa toimintaan eivät enää 
osallistuneet Markku Forsman ja Pekka Kettunen. Kevätpuolella jäsenenä oli Marko Luhtala 3.2.-
9.3.03.
Vaihtokokous oli Greenhousessa Mietoisissa avec-tilaisuutena. 

11-13.7.03 tehtiin Pohjois-Eestin eli Viron kartanokierros.
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Heinäkuun lopulla vierailtiin Katanpään linnakesaarella Kustavin Lypertössä. Elokuussa kuultiin 
kuntaparlamentissa ”Päätöksenteon etiikasta” alustajina Nikean metropoliitta Johannes ja arkki-
piispa Kantola. Pitkäaikainen klubiemäntämme Terttu Heinonen täytti 70 vuotta. Tuettiin 50 eurolla 
nuorisolle järjestettyä huumeiden vastaista tilaisuutta. Tutustuttiin Haloila Oy;n Maskun tuotanto-
laitokseen.  
Aluekuvernööri Mikko Räisänen vieraili klubissa yksin, koska piirikuvernööri Kai Uotila oli vaka-
vasti sairastunut. Kävi ilmi, että oli Mynämäen vuoro jäerjestää RYLA-koulutus Ketarsaaren Kieva-
rissa ensi helmikuussa. Marraskuussa maisteltiin Alkon edustajan esittelemiä viinejä ja glögejä. 
Turun Postiin tehtiin yritysvierailu avec, mtta silti osanottajia oli vain yhdeksän. Perinteinen 
jouluruokailu oli 16.12.
Kevätpuolen tapahtumista tiedot puuttuvat.

2004-05
Presidentti Ilmari Aikkinen ja sihteeri Toni Laakso luotsalivat klubia rotaryliikkeen 100-vuotis 
juhlavuonna. Tiedot klubin tapahtumista ovat hyvin niukat: kaksi sähköpostia presidentiltä 
sihteerille, joissa on suunniteltu ohjelmaa ajalle 15.2. -  7.6.2005. 100-vuotisaluejuhla Aquariuk-
sessa Uudessakaupungissa helmikuussa. Maaliskuussa LP:n Lounais-Suomen osaston pääällikkö 
Mika Peltola kertoi liikenneturvallisuudesta ja tehtiin Pentti Astalan vetämä kylpylämatka Toilaan. 
Viroon. Toukokuussa oli linturetki Mietoistenlahdelle ja Rauno Julinin esitelmä Mynämäen 
Yhteiskoulun historiasta.

2005-2006
Presidentti Pertti Vehmasen ja sihteerinsä Esa Tuomisen kaudelta on tietoa vain suunnitelmasta 
heinä-syyskuun ohjelmaksi: vaihtokokous klubitilassa ja jatkot Naantalin Wanhalla Kaivohuoneella. 
Elokuussa tutustuminen Vehmaan biokaasulaitokseen. Syyskuussa ensin AG Kari Riekon ja viikon 
kuluttua DG Kai Korten vierailu.
Piirin 1410 klubeilta kerättiin 20041€ Sambian Puhdasvesiprojektiin, jonka toteutus tapahtuu 
seuraavan rotaryvuoden aikana.

Toukokuussa Nousiaisten Rotaryklubi oli kutsunut osallistumaan avec-retkelle Kuhankuonon 
rajapyykille, jonka Nousiaisten ja Mynämäen rotarit kunnostivat v. 1965.

Nousiaisten RK:n presidentti Raimo Kainu toivotti tervetuloa ja sitten lähdettiin pitkospuille. 
Alakuvissa rajapyykki ja siinä tekijöiden laatta.
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2006-07
Presidentti Timo Pyhäranta ja sihteeri Tapio Antola ohjailivat keski-ikään päässyttä klubia rauhal-
lisen tyylikkäästi. Tapahtumia oli paljon, ja niistä on hyvät kirjaukset. 
Kokouksia pidettiin 40 heinäkuun ollessa jo ei-peiteltyä lomaa. Läsnäoloprosentti yli 60. Omia 
alustuksia oli viisi ja vierailijoiden esitelmiä 10.
Uusina veljinä aloittivat Ari Halonen, Matti Karppinen ja Jaakko Rantala. Jäseniä oli 29.
Vaihto-oppilaskin kerrotaan olleen, muttei hänen nimeään eikä vaihtomuotoa.

Elokuussa vierailivat AG Kai Riekko ja DG Tauno Loven. Syyskuussa tutustuttiin savirakentami-
seen Riittiön tilalla Vehmaalla ja kuultiin Mynämäen Isku 100-vuotishistoriikki. Lokakuussa kuul-
tiin vastaus kysymykseen ”Miksi paperi ei pala?”, korjausrakentamisen haasteista ja  elintarvike-
valvonnasta. Marraskuussa kävi PDG Martti Mäkinen kertomassa Rotarysäätiön toiminnasta. Tietoa 
saatiin myös sähköverkkojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä rekrytointipalvelusta ja 
henkilöarvioinnista. Joulukuussa Ari Heikkilä kertoi palvelevasta huoltoasemasta tänään. Ohjel-
massa oli myös jouluateria.
Tammikuussa veli Jorma kertoi uudesta Mynämäen kunnasta Mietoisten liitoksen jälkeen. 
Tutustuimme KON-INS Oy:ön ja mittaustekniikan menetelmiin. Helmikuussa tehtiin syyspuolelta 
siirtynyt vierailu Uudenkaupungin Ruokolan klubiin. Kuulimme myös esityksen mainostoimiston 
toiminnasta sekä Turun Yliopistosäätiöstä.
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Ylioppilaskunnan Lalajien kvartetti ja Wirmon pelimannit. Alla juhlayleisöä.

Klubin jäseniä juhlapäivänä. 

  
RI lähetti juhlakirjan
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Juhlien jälkeen jatkui arki. Roukkulin teollisuusalueella vierailtiin Muovitech Finland Oy;n tiloissa. 
Siellä tehdään mm. maalämpöputkia. Ruokolan klubin vastavierailu tapahtui toukokuussa. Viikkoa 
myöhemmin kuultiin veli Arin kokemuksia Kosovosta ja seuraavissa kokouksissa saatoimme oppia 
jotain vuorovaikutustaidoista sekä tulevaisuuden johtamisesta. Kesäkuussa vierailtiin Sundholman 
kartanossa Uudessakaupungissa.

Kivipaadessa on teksti ”Perimätiedon mukaan piispa Henrik nousi täällä maihin vuonna 1155”.
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2007-08
Presidenttinä Seppo Penttilä
Jäsenmäärä oli koko kauden 29, osallistumisprosentti kevätkaudella oli 54,8.

Kustannuksista päätellen klubilla oli yksi vuosivaihto-oppilas.
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2008-09
Presidenttinä Teemu Katunpää ja sihteerinä Ari Halonen, jonka perusteellisia kirjauksia on ollut ilo 
lukea. Kokouksia 48. Paikkaajia 2, omia alustuksia kaksi ja vierailijoiden esitelmiä yhdeksän. 
Klubissa jäseniä kauden alussa 29. Pertti Saarikallio tuli uudelleen mukaan, jolloin jäsenmääräksi 
30. Klubilaisten keski-ikä oli 58,1 vuotta.
Vaihtokokous aloitettiin klubitilassa puheineen, käätyjen vaihtoineen ja maljoineen. Sitten siirryttiin 
Orren Piroihin Uuteenkaupunkiin. Edelleen heinäkuussa vierailu Veraisten Yrtti- ja tarinatarhassa. 
Elokuussa mm. saunottiin ja uitiin Kivijärvellä.

Kuvernööri Pertti Pirttilä ja AG Jussi Perkkola tarkastivat klubin 9.9. Kuvernööri huomautti, että 
säätiön lahjoituksia puuttuu. Tilannetta on korjattu viime aikoina, mutta kukkaro on tyhjä. Jäse-
niäkin pitäisi saada lisää, mieluiten 2-3 naista. Jäsenmaksu on yleensä n. 200€/v, meillä 400€. Seli-
tyksenä on, että 400€ sisältää kokoustarjoilun. Kuvernööri kehoitti hakemaan piirin apurahaa klubin 
omiin projekteihin. Vuosirahastoon pitää maksaa 35 USD/jäsen, mutta joulukorttien myynti kattaa 
siitä puolet. Kotisivut pitäisi saada kuntoon. Klubin ohjelma pitää laatia heti syksylle ja keväälle ja 
vierailujen määrää pitää lisätä, kuten hallituksen kokouksiakin. Harvinaisen pitkä lista tällä kertaa. 
Vierailu ei ollutkaan mikään muodollisuus.
Viikkokouksen aikana ohjeita tuli lisää ja esimerkkejä muiden klubien projekteista.

IC-kokouksessa Aquariuksessa käytiin läpi vaihto-oppilastoiminnan kuviot, Rotarysäätiön toimintaa 
mm. varojen saamiseksi omalle projektille sekä esimerkkejä kansainvälisistä hankkeista.

Edellisen vuoden tilinpäätös päätyi runsaat 500€ tappiolle johtuen yli 2600 euron vaihto-oppilas-
kuluista.

Klubiin palannut Pertti Saarikallio näytti rotarytietoutensa säilyneen voittaessaan rotaryaiheisen 
tietovisan. Jouluateria keräsi kokoukseen 26 veljeä ja 24 puolisoa.
Vierailuja ei ehditty lisäämään kuvernöörin toivomaa määrää, mutta tutustuttinpa lypsyautomaattiin 
ajanmukaisessa navetassa, Kakolan vankila-alueeseen kuuluisien pahiksien selleineen sekä Kakolan 
kalliossa olevaan jäteveden puhdistamoon. 
Sihteerikokouksissa kuukauden ensimmäisenä tiistaina käsiteltiin yleisiä asioita ja muissa viikko-
kokouksissa kuultiin useimmiten vierailijan pitämä esitelmä. 

Uuden määräyksen mukaan klubinjohtosuunnitelma on oltava valmis ja hyväksytty ennen rotary-
vuoden vaihtumista. Niinpä tuleva presidentti Pertti Pulli toimi näin. Koska klubinjohtosuunnitel-
maan sisältyy myös komiteoiden suunnitelmat, on uusien komiteoiden aktivoiduttava jo edellisen 
kauden lopulla. 

Jo vuosi sitten näytti vastuu vaihtokokouksesta siirtyneen tulevalle presidentille ja näin oli edel-
leenkin.

2009-10
Presidentti Pertti Pulli ja sihteeri Matti Karppinen
Tätä kautta varten oli piiri 1410 lähtenyt kehittämään toimintaa. Klubit saivat määräyksen, että 
tulevan vuoden johtosuunnitelman tulee olla valmis ennen kesäkuun loppua. Asiakirja oli uusi, eli 
mistään vanhasta ei sisältöä voinut kopioida. Johtosuunnitelman laatiminen oli presidentin tehtävä.
Muutamia poimintoja klubin ensimmäisen johtosuunnitelman strategisista tavoitteista, jotka piiri on 
määritellyt:

– lisätään jäsenten määrää joka vuosi vähintään yhdellä ja selvitetään mahdollisuus 
naisjäseniin
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– parannetaan jäsenten osanottoa kokouksiin joka vuosi
– ylläpidetään klubin nettisivuja esimerkillisellä tavalla
– järjestetään vähintään yksi nuorten kesätyöpaikka joka vuosi
– osallistutaan Sotainvalidien joululajaan vuosittain 200 eurolla
– kunnan sosiaalitoimen kanssa yhteistyössä tuetaan vähävaraisia perheitä
– toteutetaan vuosittain yksi merkittävä projekti
– osallistutaan Sambian kaivoprojektiin 20€/jäsen/vuosi
– osallistutaan Lääkäripankkiin 2 €/jäsen/vuosi
– hoidetaan yksi vuosivaihto-oppilas ajanjaksolla 2009-2012
– hankitaan kesävaihtoon osallistuva nuori vuosittain
– junaillaan RYLA vuosittain muiden klubien kanssa
– osallistutaan GSE-ryhmän vierailuun tarvittaessa
– jos mahdollista, niin sijoitetaan PolioPlus-rahastoon vuosittain 285 USD/jäsen
– vuosirahastoon 35 USD/jäsen joka toinen vuosi

Klubi otti em. tavoitteet lähes sellaisenaan ohjelmaansa, eli ohjaus toimi, jos toteutus tapahtuu.
Johtosuunnitelmasta on kehittynyt paitsi piirin ohjailutyökalu myös keino varmistaa klubin toimin-
nan suunnittelu pitkäjänteisemmin kuin vain yhden vuoden, presidentin oman kauden, ajalle.

Presidentti Pertti Pulli kertoo toimintakertomuksessaan valmistautumisestaan presidenttiyteen:
Hän osallistui ennen kautensa alkua sihteerinsä ja seuraavan presidentin kanssa PETS-koulutus-
tilaisuuteen ja kautensa aikana Piirikonferenssiin. Tällaisia osallistumisia ei ole moneenkaan 
toimintakertomukseen kirjattu. Mahdollista on, ettei ole osallistuttukaan. Kun uusi rotari viedään 
esimerkiksi piirikokoukseen tai syysseminaariin vanhempien mukana, hänen on helpompi mennä 
näihin tilaisuuksiin sitten, kun todella pitäisi mennä.

Vaihtokokousta vietettiin upeana kesäisenä kesäkuun 26. päivän iltana S/S Ukkopekalla ja Loisto-
karilla. Mukana oli 28 veljeä ja puolisoa. Teemu Katunpää luovutti käädyt jo alkumatkasta.

Kokouksia oli kauden aikana 43. Omia alustuksia, kaikki presidentin pitämiä, oli neljä. Vierailijoi-
den pitämiä esitelmiä oli 11. Jäsenistössä ei ilmeisesti tapahtunut muutoksia.
Heinäkuu oli lomaa. Elokuussa tarkasteltiin ”Mitä maakunnassa tapahtuu” ja kuultiin kaksi esitel-
mää. Syyskuussa esitysten aiheina olivat V-S elinkeino- ja kansainvälistymis-strategiat sekä 
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen toiminta.
DG Kari Kontula vieraili lokakuussa. Tilinpäätöskokous ja Laulumiesten konsertin suunnittelua.
26.10 järjestettiin LOSKÄTin auditoriossa Säätiöseminaari, jossa mukana alueen 7 klubit.
Marraskuussa kuultiin Suomen Lähilämpöyhdistyksestä ja aluehallintouudistuksesta.

29.11. Laulu-Miesten konsertti Mynämäen kirkossa.
Perinteinen jouluruokailu 15.12. Kunniajäsenet Seppo Lahnasalo ja 
Matti Lehtinen puolisoineen olivat paikalla. 

Tammikuussa kuultiin puutuotealan kehittämishankkeesta ja Saariston Suojelurahaston toiminnasta.
Helmikuussa saatiin esitys hankkeesta ”Aitoa makua Varsinais-Suomesta” ja ”Yes”-keskuksesta.
Maaliskuussa selvisivät SEPA-maksujen salat ja kuultiin Maaseudun matkailuelinkeinon kehittä-
misesta. Käsiteltiin tulevaa RYLA-koulutusta ja saatiin PETS-kuulumisia.
Joulukuussa 2009 täytti kunniajäsen Matti Lehtinen 95 vuotta. PE Ari Halonen ja Pentti Marttila 
kävivät häntä onnittelemassa klubin puolesta.
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Autojoukkojen Turun Killan onnittelukirjoitus.

Huhtikuussa presidentti kertoi Suomen uusyrityskeskuksista. Vapaaehtoistyöpäivää suunniteltiin ja 
se pidettiin 26.4. Toukokuussa suunniteltiin tulevaa GSE-ryhmän vierailua sekä seuraavan vuoden 
asioita. GSE-ryhmän vierailu tapahtui 25.5, jolloin klubissa ruokailtiin. 
Vaihtokokous oli kesäkuun lopulla.

Tähän yhteyteen sopinee liittää RYLA- ja GSE-tietoa. R(otary) Y(outh) L(eadeship) A(wardes) eli 
NUORI JOHTAJA -koulutus on jo vuonna 1971 aloitettu nuorille tarkoitettu viikonlopun mittainen 
koulutusohjelma., joka kohdistetaan valikoiduille potentiaalisille nuorille johtajille. Suomessa 
toiminta on vasta alussa. Tällä alueella (Vehmaa, Uusikaupunki, Laitila ja Mynämäki) vuoden 2010 
RYLA-koulutus tapahtui jo 10. kerran. 
Tämänkertaisen ohjelma lyhyessä muodossa. Tapahtumat olivat tunnin mittaisia.
Lauantai: Esittäytyminen ja ryhmien muodostus, Kari Laiho STX Europe Turku, Risto Muinonen ja 
Jenni Jalava Johtamisesta ja tavoitteista, Raimo Aarnio Pelastuslaitos ja sen alueellinen johtaminen, 
Sami Peura OP-johtajana pankissa. Illalliseen osallistui myös alueen rotareita avec.
Sunnuntai; Tuire Palonen Sosiaalisten suhteiden voima, Pertti Pulli Sisäistä, ulkoista ja omaehtoista 
yrittäjyyttä. Lopuksi ryhmät analysoivat koulutuspaketin.

RYLA-koulutuksesta on kerätty palaute jokaiselta osallistujalta, ja se on ollut erittäin positiivista. 
Pienet valitukset ovat kohdistuneet hankaliin liikenneyhteyksiin (koulutuspakka Ketarsalmen 
Kievari, Taivassalo), liian lyhyeen saunavuoroon tms. Esiintyjät vaihtuvat vuosittain, vaikka samat 
taatut nimet esiintyvät useamminkin.

Rotarysäätiö käyttää vuosittain opintoryhmien (Group Study Exchange) vaihtoon ainakin 2 milj. 
USD. GSE on Opintoryhmien vaihtoa kahden eri maassa sijaitsevan rotarypiirin välillä. Ryhmässä 
on neljä nuorehkoa ammatissa olevaa henkilöä ja ryhmänjohtaja, joka on kokenut rotari. Vaihto on 
ainutkertainen mahdollisuus opiskella 4 – 6 viikkoa toisessa maassa sen kulttuuria, elämäntapaa ja 
lisäksi stipendiaatilla on mahdollisuus tutustua oman ammattialaansa sekä elinkeinoelämään 
paikallisten asiantuntijoiden opastamana.
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Touko- kesäkuussa 2010 piirissä 1410 
kuukauden ajan vieraillut ryhmä oli päivän 
mynämäkeläisissä laitoksissa ja yrityksissä. 

2010-11
Presidenttinä Ari Halonen, joka sai kaudellaan aikaan paljon ja näkyvää.

Vaihtokokous järjestettiin Pansion 
Meriupseerikerholla 2.7. Mukana oli 13 
veljeä vaimoineen.

Käädyt  ovat siirtyneet Pertti Pullilta Ari 
Halosen harteille.

Kokouksia pidettiin 48, joissa paikkaajia 
kävi ainakin neljä. Vierailijat pitivät kolme 
esitelmää ja omat veljet kahdeksan, joista 
kuusi oli rotariaiheisia. Vierailuja 
järjestettiin kolme.

Kaksi uutta jäsentä saatiin: Raimo Rytö ja 
Erkki Koskinen (siirtyi Vantaan 
Rotaryklubista).

Tapahtumia: Lizeliuskodin asukkeja ulkoilutettiin sekä syksyllä että keväällä. Huvimajaa 
kunnostettiin ja se maalattiin keväällä sekä sisältä että ulkoa. Perustajajäsen Urpo Suvannon 
siunaustilaisuudessa lasketiin kukkavihko. 
Vierailtiin TS:n Auto&Viestintämuseossa, Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vierailukeskuksessa ja 
Laitilan Virvoitusjuomatehtaalla.
Sekä syksyllä että kevätpuolella halukkaat osallistuivat UKK-kävelytestiin kunnan saunalla 
Kivijärvellä. Presidentin aloitteesta alettiin joka kokouksessa järjestää viinipullon arvonta, jonka 
tuotto siirretään PolioPlus -rahastoon, jonne klubi on velvoitettu sijoittamaan 40€/jäsen. 
DG Rune Eklund vieraili 19.10 yhdessä AG Kyösti Kurosen kanssa. ”Vierailu tapahtui lämpimässä 
hengessä ja yhteisymmärryksessä.” 

Johan Gadolin oli aikoinaan kuulu ja myöhemmin maailmankuulu kemisti, joka eristi harvinaisen 
maametalleihin kuuluvan alkuaineen, joka myöhemmin nimettiin hänen mukaansa gadoliniumiksi. 
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Hänestä ja hänen muistokivestään kertoo oheinen Notary Nordenissa julkaistu kertomus.

 



59

Tammelan Hakkapeliittatapahtumaa hieman eri teemoilla oli järjestettu jo yli 30 kertaa, kun 7.8. 
vierailimme tämän vuotisessa tapahtumassa nousiaislaisten veljien ja rouvien kanssa. Meitä oli 
matkassa peräti 48 henkilöä. 
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Perinteinen jouluateria keräsi pöydän ympärille 35 henkilöä. Vielä pidettiin yksi kokous ennen 
joulua ja siinä muutettiin säännöt mallisääntöken mukaiseksi ja valitiin toimihenkilöt seuraavalle 
kaudelle.
Viinin ja juuston maailmaan opasti meitä Mynämäen Alkon johtaja Piia Korte ja vastapainoksi 
vietettiin viikon kuluttua vesipäivää, jolloin kuultiin Sambian kaivoprojektin jatkosta ja hieman 
koko maailman vesitilanteesta.
Uuden kauden klubijohtosuunnitelmaa hierottiin useassa kokouksessa ja välillä tuuletettiin 
itseämme Mynälahden lintutornissa kevätmuuttoa seuraten.

2011-12
Presidentti Matti Karppinen ja sihteeei Pertti Saarikallio

Vaihtokokous järjestettiin Mynämäen Kivimakasiinissa. Käädyt siirtyivät Arilta Matille.

Vaihtokokouksen jälkeinen heinäkuu oli lomaa. Kauden aikana pidettiin 45 viikkokokousta ja 
kahdeksan hallituksen kokousta. Ainakin kaksi paikkaajaa on kirjattu, omia alustuksia oli kuusi ja 
vieraiden esitelmiä neljä sekä vierailuja eri kohteissa kaksi. Sihteeri on kirjannut asioita 
esimerkillisesti, jopa vierailijoiden esitelmistä on tekstit. 
Alussa oli 31 jäsentä ja marraskuussa veljespiiriin liittyi Tomi Mattila.

Kuvernööri Kari Kivistö vieraili 23.8 klubissa yhdessä AG Kyösti Kurosen kanssa. 
Klubineuvottelussa hän otti esitti mm. kolmen naisjäsenen hankkimista. Hän kannatti vahvasti 
lipaskeräyksen järjestämistä PolioPlus-projektiin sekä oman palveluprojektin käynnistämistä.

Viikkokouksissa oli esillä klubin rekisteröiminen ja arkiston digitointi. Sihteerillä oli tiedossa 
digitiedon käsittely- ja säilytyspaikka (osoite.fi), jonka kanssa tehtiin sopimus. Pertti Ruotsalainen 
alkoi tutkia arkistoa sen digitoinnin selvittämiseksi. Elokuun lopulla tehtiin vaimojen kanssa 3 km 
lenkki Kuhankuonon maisemissa ja sen jälkeen käristeltiin makkaraa ja nautittiin nokipannukahvit. 
50v ja siitä ylöspäin tasakymmeniä juhliville veljille viemisiksi hankittiin lipputankoon vedettäviä 
Rotaryviirejä. Vierailtiin Mynämäen kunnostetussa kirkossa. Vuosikokouksessa päätettiin pitää 
jäsenmaksu edelleen 4x100€/vuosi. Tulossa olevalle GSE-ryhmälle suunniteltiin käyntikohteita. 
Joulun alla pidetyssä vaalikokouksessa valittiin seuraavan kauden virkailijat. Jouluaterialla oli 
mukana kirkkoherra Jouko Kotisalo.
Tammikuussa vierailtiin veli Jyrki Steroosin toimistossa ja saunottiin samassa talossa mahtavassa 
saunassa. Perhe Helteen peltikattoprojektiin lähdettiin mukaan 50€/jäsen. Maaliskuussa Munax 
Oy:n kanalaan kävi tutustumassa 15 veljeä. 
Kunniajäsen Matti Lehtisen siunaus- ja muistotilaisuus oli 7.4. Mietoisissa. Klubimme edustajat 
Leo Mäkelä ja Pertti Saarikallio luonnehtivat tilaisuutta ikimuistoiseksi ja vaikuttavaksi.
Itämeriseminaarissa selvisi, että saaristomeri on kohtalaisessa kunnossa. Mynälahti on saastunein.
Toukokuussa olimahdollisuus käydä uudelleen Kuhankuonon retkellä kuten myös Keskitalon 
puutarhassa tai viininmaistajaisissa Ketarsaaren Kievarissa.
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2012-13
Presidentti Jaakko Rantala ja sihteerinä Pentti Koski
Kokouksia järjestettiin 46. Vierailijoiden esitelmiä oli seitsemän ja omia kahdeksan. Klubin 
jäsenmäätä oli 31. Heimo Kauppila ja Seppo Lehtonen erosivat.
Kesällä 2013 on Aino Anttila lähdössä kesävaihtoon Ranskaan

Vaihtokokous pidettiin Sierravuoressa, jossa oli mukana 15 veljeä vaimoineen. Alkumaljan ja 
lyhyiden puheiden jälkeen Matti luovutti käädyt Jaakolle ja siitä se alkoi. Tosin ensin henäkuun 
loma.
Elokuussa käytiin ihastelemassa Karjalan Korvenkävijöiden majaa, jossa saunottiin ja uitiin vierei-
sessä keinolammessa. Seuraavassa kokouksessa esitelmöitsijän ollessa estyneenä veli Erkki 
Koskinen kertoi motoristihenkisten rotarien kerhosta, joka perustettiin Ruotsissa n. 20 v sitten.  
Jäseniä ja kokoontumisia on ympäri maailman. Lokakuun lopulla vierailtiin Biolnin tehtaalla 
Eurassa.
Marraskuun alussa AG Kyösti Kuronen kävi valmistelemassa DG:n vierailua: jäsenhankinta, läsnä-
olo, Itämeren suojelu, klubin projektit ja vaihto-oppilasasiat ovat varmoja keskusteluaiheita.
Klubissa ei hyväksytty Vehmaan klubin esitystä yhteisestä joulujuhlasta, koska omalla jouluaterialla 
on pitkä perinne. 
DG Berndt von Veh vieraili 20.11. ja otti esille juuri ne asiat mitä oli ennustettu. Leppoisa tilaisuus.
Perinteinen jouluateria oli jälleen suosittu, 36 henkeä lauloi joululauluja ja nautti pöydän antimia.
Laurin koulun vierailulla huomasimme, että liitutaulu on korvattu älytaululla ja älytykki on tulossa.
Rotarien kirkkopyhä maaliskuussa. Klubilaiset olivat mukana saattamassa kunniajäsen Seppo 
Lahnasaloa huhtikuussa. 
Leaf Areena Turussa oli tutustumiskohteena. Toimistoja, liikunta- ja voimailusaleja, saunoja jne on 
remontoitu entiseen makeistehtaaseen.
Kesäkuussa vierailtiin Laajoella Koskisen sahaan tutustumassa.
Vuoden viimeisenä asiana oli taiteilija Marko Alastalon klubivierailu, jossa hän kertoi Mynämäkeen 
tulossa olevasta taideprojektista ”Yksinäisyyden kynnyksellä” ja itselleen valitsemastaan aiheesta 
”Neljän kysymyksen koe”. Tähän hän tarvitsee klubin apua ja yhteistyötä. Tapahtuma on elokuun 
puolivälissä, eli seuraavan rotaryvuoden aikana.

2013-14
Presidentti Kari Lehtinen ja sihteeri Tomi Mattila aloittivat performanssilla muutenkin vauhdikkaan 
kautensa. Vaihtokokous järjestettiin Laitilan Louhenlinnassa.
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Karin kaudella oli 46 viikkokokousta ja seitsemän hallituksen kokousta. Paikkaajia on pöytä-
kirjoihin merkitty yksi nousiaislainen veli. Vierailijat pitivät kuusi esitelmää ja oma väki kaksi. 
Uusia jäseniä saatiin kaksi: Jukka Gustafsson ja Marko Setälä. Joukostamme poistui Jukka Kyrölä. 
Kauden päättyessä jäseniä oli 30.

Heinäkuun lomailun jälkeen 6.8. kokouksessa oli Marko Alastalo kertomassa tulevasta runsaan 
viikon kuluttua alkavasta performanssitapahtumasta, jossa klubi on mukana hänen osuudessaan. 
Hänen installaationsa lähtökohtana on Rotaryn neljän kysymyksen koe ja tapahtumapaikkana on 
klubitila. 

Klubin rekisteröimistä on suunniteltu pitkään. Tarve järjestää arpajaisia ja muuta varojen keräystä 
sekä sopimuksien tekeminen kotisivuja ja digiarkistoa varten lopulta pakoitti rekisteröintiin. 
Patentti- ja rekisterihallituksessa oli hyväksytetty rotaryklubeja koskevat mallisäännöt, joten 
rekisteröintiprosessi oli helppo, ja se saatiin päätökseen päivämäärällä 26.3.2014.
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Matiaksen puoliso Anne (vas. edessä) oli 
kuulemma yleensä aina mukana klubeissa 
(Anne on Inner Wheel Turku-Linna -klubin 
jäsen). Annen vieressä istuvat hänelle seuraa 
pitäneet Eila Ruotsalainen ja Erja Lehtinen.

Vierailuja ja muita tapahtumia:
STX Finlandin Turun telakalla vierailtiin kahteenkin kertaan ensin syyskuussa, jolloin nähtiin että 
kuivatelassa oleva laiva alkaa hahmottua ja huhtikuussa se olikin jo lähes valmis ja pääsimme TUI-
risteilijään tutustumiskierrokselle. Mynämotelilla on uusi nimi: Uuslukkarla. Kävimme kahvilla. 
Tutustumassa käytiin myös Laitilan Virvoitusjuomatehtaassa, jossa saimme muutakin kuin kahvia. 
Helmikuussa oli vuorossa Maskun neurologinen kuntoutuskeskus ja maaliskuussa Tuorlan Majatalo 
ja observatorio. Pilvet estivän taivaan tarkemman tähyilyn, mutta kuulimme mielenkiintoisia asioi-
ta. Veraisten leipomossa vierailtiin ja lintuja bongailtiin Mynälahden lintutornista. Perinnettä nou-
dattaen ulkoilutimme Lizeliuskodin vanhuksia ja saimme samalla nähdä, miten kätevä on pyörä-
tuolilla ulkoilutettavan suoja-asu, jonka oli suunnitellut Leena Gustafsson. Klubi lahjoitti kaksi 
tällaista vanhusten tarpeisiin. Suoja-asusta laadittiin kirjoitus Rotary Norden -lehteen.

Vaihtokokous 27.6. järjestettiin purjelaivalla m/s Inga Lill, jonka kotipaikka on Naantalissa.

Kari Lehtinen toivottaa meidät tervetulleeksi Inga Lill -laivalle vaihtokokoukseen ja kehoittaa 
siirtymään sisätiloihin.

Pertti Ruotsalainen kiittää 
saamastaan PHF-ansio-
merkistä, joka on tällä 
hetkellä kahdella muullakin 
klubin jäsenellä.
Kaikkiaan niitä klubissamme 
on myönnetty 10 veljelle.
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2014-15
Presidentti Erkki Koskinen ja sihteeri Tomi Mattila. Tomin toinen vuosi 1.sihteerinä ei johdu siitä, 
että hän olisi hoitanut tehtävänsä huonosti, päinvastoin. Koska klubiin ei viime vuosina oltu saatu 
uusia jäseniä, on jouduttu valitsemaan virkailijoiksi jo aikaisemmin siinä tehtävässä olleita. 
Kokouksia pidettiin n. 43. Vieraista paikkaajista on ainakin yksi merkintä. Paikkaus on ilmeisesti 
todella vähentynyt, lähes loppunut. Hallitus kokoontui 11 kertaa. Omia alustuksia pidettiin n. 10 ja 
vierailuesitelmiä oli kolme.
Klubin jäsenmäärä pysyi ennallaan, kun Tapio Antola erosi ja Pasi Heinosta tuli uusi jäsen.

Ensimmäisessä viikkokokouksessa presidentti piti linjapuheen: 
Klubin toiminnan tarkoitus on palvella lähimmäistä. Klubin toimintatavat ja -ohjeet tulisi kirjata. 
Jäseniä tulee olla eri toimialoilta huomioiden se, että saman luokitteen ja ammattinimikkeen alla 
usein on erilaisia suuntauksia ja erikoistumisia. Tiedottamisen tulee olla julkista eli nettisivuille voi 
laittaa kaikki, mikä ei jostain syystä ole salaista. Laurin Markkinoille osallistutaan tänä vuonna 
yksityishenkilöinä, mikä ei estä kertomasta Rotarysta sopiville henkilöille. Klubin 
virkailijatehtävissä pyritään putkiin: presidentti-, sihteeri- ja klubimestariputket. Tehtäväkuvauksia 
pitää täydentää.

Elokuussa oli mahdollisuus tutustua Tove 
Jansson – yli rajojen -installaatioon  
Mynämäen kirjastossa. Meille sitä 
esittelivät Arja Kitola ja Leena Gustafsson.

Klubissa tehtiin tyytyväisyyskysely 
samoin kysymyksin sekä syksyllä että 
keväällä. Niiden mukaan halutaan lisätä 
vierailuja, naisjäseniä, varainkeräyksiä, 
virkailijakunnan osallistamista sekä sitä 
että sihteeriputki johtaa presidenttiputkeen.

Presidentti kehitti putkiajatustaan niin, että uusi jäsen aloittaa 3.sihteeristä nousten 1.sihteeriksi ja 
sitten tulevaksi presidentiksi, presidentiksi ja pastpresidentiksi, josta hän siirtyy 1.klubimestariksi, 
sitten 2. ja 3.klubimestariksi ja palaa tavalliseksi jäseneksi. 
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Syyskuussa Marko Setälä piti luokite-esitelmänsä Timeka Oy:n tiloissa oman kokoustilamme 
ollessa remontin alla. Samalla tutustuimme Markon 
johtaman konepajan toimintaan. Lokakuussa teimme 
vierailun Uuteenkaupunkiin Warma-Uunit Oy:n 
toimitiloihin. 

Joulukadun avajaisviikonlopulla oli toimintaa: 
Lauantai-iltana klubi jäerjesti kirkossa 
joulukonsertin. 
Joulukadun avajaisissa klubilla oli oma teltta, josta 
sai Rotarytietoutta. Siellä voi myös osallistua 
jouluaaton lämpötila-veikkaukseen. 

Viereisessä kuvassa 
keskellä voittajat. 
Vasemmalla TV:n 
lahjoittaja Sami 
Saarikallio Orikedon 
Rautia-kauppias.

Seuraavalla sivulla on 
veli Eskon selvitys  projektien tuottosta, joka kokonaan 
käytettiin paikallisiin avustuskohteisiin.
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Toimintakertomuksessaan presidentti Erkki Koskinen arvioi asetettujen tavoitteiden toteutumista 
palveluväylien osalta mm. ”ohjelmat uusille sukupolville eivät toteutuneet”. Kuitenkin tähän 
palveluväylään kuuluu klubissa alkanut aivan uusi toiminta, kemian opiskeluun innostaminen 
Mynämäen lukiossa ja peruskoulun yläasteellakin. Kesäkuun alussa 2015 klubin presidentti ja 
tuleva presidentti Jukka Gustafsson käynnistivät keskustelut ja yhteydenotot Mynämäellä vv. 1827-
52 vaikuttaneen kemian professori Johan Gadolinin nimen ja perinteen hyödyntämiseksi Mynämäen 
lukion tunnettuvuuden kehittämisessä myös luonnontietoiden ja erityisesti kemian osalta. 
Tältä pohjalta tullaan saamaan konkreettisia tuloksia lähivuosina.
Kulinaristisia nautintoja koettiin 26.5, kun emäntämme Anneli valmisti meille saaristolaispöydän 
antimet Rymättylän uusien perunoiden kera. 

2015-16 ja vähän lisääkin
Vaihtokokous oli jo 12.6. aloittaen klubitilassa käätyjen vaihtoseremonialla, jomka jälkeen 
siirryttiin bussilla Laitilan Louhenlinnaan. Siellä meille oli varattu perinneruokailu ja kesäteatteri.

Erkki on luovuttanut käädyt ja presidentin 
tehtävät Jukalle
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Käätyjen vaihtoseremoniassa Marja ja Teemu Katunpää, Jouko ja Erja Suvanto, Pentti Koski ja 
Tuula Saarikallio

Presidentti Jukka Gustafsson sihteerinään Marko Setälä polki uutta virtaa vanhaan koneeseen ja tätä 
kautta voi kuvailla jäsenistön voimakkaan lisäämisen vuodeksi, vaikka kaksi jäsentä jäikin  toistai-
seksi pois toiminnasta työkiireiden takia ja yksi jäsen erosi. Muutosten vuosi sopisi myös tätä rota-
ryvuotta luonnehtimaan, sillä toimintatapoja tarkasteltiin ja täsmennettiin. Suorastaan historiallinen 
on muutos kokoontumistiheydessä, joka päätettiin aloittaa rotaryvuoden 2016-17 alkaessa: 
viikkokokoukset pidetään kahden viikon välein.

Kokouksia pidettiin 42. Omat jäsenet alustivat yhdeksän kertaa (kuusi luokite-esitelmää). Puolisot 
olivat mukana seitsemän kertaa. Kahdeksan viikkokokousta korvattiin osallistumalla tapahtumiin 
muualla kuin klubitilassa. Jäseniä oli enimmillään 34, sillä uusia saattiin Pekka Leino, Pekka 
Tolkki, Marko Sankala, Arja Kitola ja Laura Päiviö-Häkämies. Toni Laakso erosi. 
Kesävaihdossa oli Jonna Lehto Wisconsinissa.

DG Olli Pihlava vieraili 27.10, ja sai kunnian kiinnittää rotarymerkit klubin ensimmäisten nais-
jäsenten rintamukseen.
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DG Olli Pihlava, P Jukka Gustafsson, Arja Kitola, Laura Päiviö-Häkämies, AG Jukka Airikkala

Olimme saaneet uusia jäseniä, joten täydensimme ja tarkensimme heidän perehdyttämisohjeitaan. 
Jäsenyyskomitean puheenjohtajan Heikki Mäkisalon kynästä on peräisin ”Jäsenistön rekrytoinnin 
pysyttämisen suunnitelma” ohjeeksi klubin toiminnalle. 

Tapahtumia
Koivikkokujan toimintakeskus, jonka aidan olimme joskus rakentaneet, täytti 20 vuotta. 
Onnittelimme 200 € lahjakortilla. Vierailimme Rauman Merimuseossa ja katselimme kahvilla 
käydessämme hieman Vanhaa Raumaakin. Mukana oli 31 henkilöä. Pääsimme kokeilemaan Fresbee 
Golfia seuran puheenjohtajan Marko Sankalan opastamana.
Marraskuussa saimme havainnollisen kuvan Sibeliuksen Ainolastan, kun tutustuimme ko. 
näyttelyyn Mynämäen kirjastossa. Näyttelyn oli rakentanut Leena Gustafsson ja Arja Kitola 

esitelmöi. 

Johanna Talikainen Forssan RK:sta oli kutsuttuna kertomassa Rotaryn 
julkisuuskuvasta. Kymmenen veljiä Laitilasta oli seuraamassa esitystä.

Yhteiselle jouluaterialle osallistui vain 10 veljeä ja sisarta osa puolisoineen.
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Jouluaaton lämpötila-arvauksen palkintojen jako 
oli tammikuussa. Pääpalkintona olleen television 
lahjoitti veli Jyrki Stenroos (oik).

Rotary piiri 1410 on mukana kansainvälisessä
Itämeren alueen strategisen aseman muutos oli 
aiheena Kupittaan RK:n IC-kokouksessa. 
Muutama veli osallistui.

 

Maaliskuun ruokakokouksessa sovelleiin 
vasta laadittua jäsenistön huomiointiohjetta. 
Klubin kunniajäseneksi kutsuttu Heimo 
Kauppila sai kunniajäsenmerkkinsä ja 
tasavuosikymmeniä (50v-) tänä kautena 
täyttäneet tai täyttävät jäsenet saivat klubin 
pöytästandaarin. 

Alla olevassa kuvassa vasemmalta Esa 
Tuominen, Jukka Majalainen, Pentti Astala 
Jyrki Stenroos, Pertti Pulli, Pentti Marttila, 
Heimo Kauppila, Jouko Suvanto ja 
presidentti Jukka Gustafsson sekä kokouksen 
sihteeri Pasi Heino.

Kirkkopyhästä näyttää tulevan perinne, jota taas noudatettiin. Uudet naisjäsenet pitivät luokite-
esitelmänsä. Huhtikuussa kävimme rouvien kera kauppias Pasi Saarikallion vieraana Rautia K-maa-
talousliikkeessä Orikedolla. Mukana oli 31 henkilöä. 
Etsinnässä oli uusi kokouspaikka, koska nykyisessä uhkasi mielestämme kohtuuton vuokran-
korotus. Kävimme testaamassa Tuomaksen tuvan ison salin. Toukokuussa ulkoilutimme sekä 
Tainiolan että Lizelius-kodin asukkaita. Rouvia oli mukana, joten kaikille 20 halukkaalle riitti 
ulkoiluttaja. Golfia harrastavat veljet osallistuivat kesäkuussa niissä merkeissä järjestettyyn IC-
kokoukseen Uudessakaupungissa. 
Kausi päättyi alkukesäiseen illanviettoon Uudenkaupungin Pursiseuran paviljongissa. Toisen kerran 
klubin historiassa ei presidentti vaihtunut rotaryvuoden vaihtuessa, joten käätyjä ei ollut mukana. 
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Gadolin-yhteistyötä Mynämäen lukion ja yläasteen, Wirmo-seuran sekä Turun yliopiston ja Äbo 
Akademin kemistiseurojen kanssa jatkettiin vuoden aikana. Lokakuussa Gadolin-päivän tilaisuudet 
ulotettiin Mynämäkeen, jossa Laurin koulun 100 yläluokkalaista kuulivat professori Juha-Pekka 
Salmisen esityksen kasvien kemiasta ja kemian opiskelija Mannisen kertovan opiskelustaan Turun 
yliopistossa. Manninen piti esityksensä myöhemmin myös lukiossa.
Laurin koulun tiedekerho vietiin Uuteenkaupunkiin tutustumaan Sybimar Oy:n laitoksessa 
kehitettyyn vesiviljelytekniikkaan ja bioenergian tuotantoon. Samalla matkalla käytiin myös 
Novidan ammattiopiston prosessitekniikkaan.
Johan Gadolinin syntymäpäivänä 5.6. hänen muistoaan kunnioitettiin paitsi perinteisellä 
seppeleenlaskulla hänen haudalleen Mynämäen kirkkomaala myös käynnillä Sunilan kartanossa, 
Mukanamme olivat Mynämäen kulttuuritoimen, Turun Kemistikerhojen ja Wirmo-seuran edustajat.  

Avustukset ja lahjoitukset: Koivikkokujan Toimintakeskus 200 € lahjakortti, lämpötilaveikkauksen 
tuotto 500 € annettiin Mannerheimin Lastensuojeluliiton Mynämäen osastolle matka-avustukseksi 
Linnanmäelle. Mynämäen varhaiskasvatuksen luontorymälle annettiin 500 € kota-hankkeeseen.
Kouluille annettiin perinteiset 3x100 € stipendit jaettavaksi.

Tomi Mattilan ja Marko Setälän työesteet muuttivat presidentinvalinbtasuunnitelmia. Jukka 
Gustafsson suostui klubin pyyntöön jatkaa presidenttinä vielä kauden 2016-17. 
Vaihtokokouksen sijaan pidettiin kesäinen juhlatilaisuus Uudenkaupungin Pursiseuran Paviljongilla 
17.6.2016.

9.8.16 erosivat Erkki Koskinen (siirtyi takaisin Vantaa RK:iin) ja Laura Päiviö-Häkämies. 
Postikorttiprojektia esiteltiin. Talvisten korttien jatkoksi tulevat ruskakortit.
Lokakuussa klubille esiteltiin RI:n presidentin kunniakirja hyvästä jäsenkehityksesta viimeisen 
kolmen vuoden aikana. Arja Kitola lupasi hoitaa klubi Facebook-sivuja.
Marraskuussa klubi hyväksyi toteutettavaksi projektin Suomi 100v – kulttuuriset juureni 
Mynämäellä. Siihen on saatu avustuksia kunnalta 4500 € ja rotarypiiriltä 800 €.
Syyskausi päätettiin perinteisellä Jouluaterialla.

Keväällä 2017 klubi täyttää 60 vuotta. 

Liitteitä
Jäsenluettelo vuoden 2016 loppuun asti
Myönnetyt PHF-arvot ja kunniajäsyydet
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Mynämäen Rotaryklubin jäsenet 1957 – 2016

SUKUNIMI ETUNIMI AMMATTI TULLUT ERONNUT
PERUSTAJAJÄSENET
Fagerlund Lennart eläinlääkäri 18.12.56 01.03.58
Heininen Uuno johtaja 18.12.56 31.12.58
Junnila Lauri teoll.neuvos 18.12.56 01.07.58
Lehtinen Matti mv 18.12.56 06.04.93
Kallio Esko sahanomist. 18.12.56 07.06.64
Keravuori Ilkka maisteri 18.12.56 18.10.60
Koski Sulo kenkäkaup. 18.12.56 01.07.67
Krapinoja Yrjö vaatekaup. 18.12.56 01.07.63
Kuusikoski Matti opettaja 18.12.56 04.02.68
Käkönen Yrjö pankinjohtaja 18.12.56 61-62
Mannevaara Toivo rak.mestari 18.12.56 05.11.93
Metsäranta Kaarlo metsäteknikko 18.12.56 05.07.60
Nieminen Urho opettaja 18.12.56 01.07.94
Paukkio Risto varatuomari 18.12.56 23.05.95
Raimoranta Teuvo majuri 18.12.56 04.04.61
Sillanpää Ilmari tj 18.12.56 1986
Stenroos Klaus tj 18.12.56 syksy1996
Suvanto Urpo johtaja 18.12.56 02.04.96
Tähkävuori Veikko varatuomari 18.12.56 10.06.72
Tättilä Martti johtaja 18.12.56 18.12.63
Vanamo Olavi voim.opett. 18.12.56 61-62
JÄSENET TULOJÄRJESTYKSESSÄ
Nikula Antti eläinlääkäri 04.03.58 1973
Huju Heimo tj 13.01.59 1986
Eerola Olavi tj 13.01.59 01.07.64
Aittomaa Harry kauppias 30.06.59 01.01.76
Grannas Rolf tiemestari 30.06.59 07.03.83
Laaksonen Antti mv 29.12.59 04.09.62
Asell Mikko kauppias 16.05.61 01.12.86
Raivo Eino johtaja 16.05.61 12.10.81
Aronen Esa kunnanlääkäri 01.06.62 22.06.76
Hurme Väinö pankinjohtaja 16.01.62 30.06.64
Lavaste Jaakko lehtori 16.01.62 02.07.71
Luotonen Maunu kunnansiht. 16.01.62 01.06.73
Puotunen Tauno mv 16.01.62 23.06.80
Köylijärvi Jaakko maat.met.k. 01.10.63 15.08.67
Myllymäki Pentti agronomi 01.10.63 02.04.74
Reitti Toivo merikapteeni 01.10.63 01.10.74
Venho Kauko vak.tarkast. 01.10.63 01.04.66
Junttila Kosti mv 27.10.64 03.03.70
Kesälä Mikko kassanjoht. 03.11.64 31.12.66
Meisola Elis puh.os. Joht. 27.10.64 01.07.68
Pohjola Antti rautat.virk. 27.10.64 03.01.67
Kyrölä Jukka rak.mestari 01.11.66 12.08.13
Marttila Pentti kauppias 01.11.66
Tainio Maunu apteekkari 01.11.66 01.01.75
Laine Harry toimistonhoit. 05.03.68 1973
Rytkölä Lauri insinööri 21.05.68 30.06.70
Junttila Pekka mv 29.10.68 1977
Välilä Jukka myyntipääll. 29.10.68
Vanha-Rauvola Heikki pastori 13.01.70 01.08.72
Hallikainen Eero sähkötekn. 04.05.70 08.09.98
Kirstilä Juhani insinööri 04.05.70 2011
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Voutilainen Jukka merkonomi 04.05.70 1991
Kirvesoja Arvo tavarat.pääll. 13.10.70 2000-01
Määttä Juho 19.10.71 30.05.72
Svedström Lasse lehtori 19.10.71 05.02.79
Virtanen Mauno mv 19.10.71 29.04.77
Kolu Pekka insinööri 1972 01.09.72
Suikkanen Aimo kunnansiht. 29.07.72 01.06.73
Eeva Hugo mv 30.01.73 15.10.74
Helkkula Ilmo os.hoitaja 30.01.73 22.12.92
Junnila Jarkko teknikko 30.01.73 25.01.01
Lahnasalo Seppo pastori 10.07.73 2004
Krappala Kalle kont.joht. 20.11.73 1991-92
Majalainen Jukka tj 20.11.73
Ruotsalainen Pertti sair.fyysikko 20.11.73 31.12.16
Kaipia Erkki teht. Isänn. 07.05.74 1981
Välilä Ossi pankinjohtaja 08.10.74 1982
Kauppila Heimo mv 20.05.75 31.12.12
Kokko Tapio nuorisosiht. 20.05.75 1975
Lehtonen Seppo insinööri 20.05.75 31.12.12
Vähä-Kouvola Kaarle mv 1977 01.07.00
Salonen Pentti kihlak.tuomari 08.03.77 23.06.87
Kujala Pekka metsäins. 1978 06.06.95
Virtanen Martti tj 1978 30.09.88
Niemi Kaleva talousneuvos 01.01.79 30.09.80
Heikkilä Timo tuotantopääll. 1980 1992
Nurminen Hannu dipl.ins. 02.09.80 1981
Suvanto Jouko myym.pääll. 02.12.80
Julin Rauno lehtori 07.04.81 1991-92?
Saarikallio Pertti kauppias 07.04.81 14.05.96
Keskitalo Kauko puutarhuri 01.03.83 25.05.94
Vahtera Jouko palopäällikkö 01.03.83 23.02.93
Vuoriluoto Jarkko hammaslääk. 19.07.83 2006
Aro Martti pankinjohtaja 14.01.86 1991
Astala Pentti mv 17.02.87
Stenroos Jyrki sähköins. 06.05.86
Punta Kimmo tj 17.02.87 25.10.94
Rakkolainen Jorma kunnansiht. 17.02.87
Kiuru Ilkka aluepäällikkö 01.04.89 26.03.96
Koski Pentti rikoskomis. 14.11.89
Mäkelä Leo henk.as.hoit. 14.11.89
Martikainen Esko suunn.pääll. 16.01.90
Mäkisalo Heikki rehtori 17.09.91
Salo Jyrki metsätal. Ins. 17.09.91 16.07.96
Mäenpää Teijo talouspääll. 06.04.93 21.09.99
Mäkelä Seppo tj 04.04.95 2000-01?
Aarlahti Rauli mv 24.10.95 2005
Aikkinen Ilmari mv 03.10.95
Vehmanen Pertti rehtori 28.11.95
Pyhäranta Timo joht.arvioija 15.10.96
Keskitalo Hannu sahuri kevät 1997 01.04.00
Myllymäki Paavo toiminnanjoht. kevät 1997 30.06.00
Nepponen Matti kirjastonjoht. 03.03.98 20.07.99
Penttilä Seppo pankinjohtaja 03.03.98
Katunpää Teemu alueneuvoja 02.02.99
Annala Peka toim.joht. 16.02.99 1999
Forsman Markku tekn. Johtaja syksy 2001 2002
Pulli Pertti projektipääll. syksy 2001
Kettunen Pekka tutkija kevät 2002 2003
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Lehtinen Kari kunnansiht. kevät 2002
Laakso Toni asianajaja 04.02.03 04.08.15
Luhtala Marko lääkäri 03.02.03 09.03.03
Tuominen Esa tj 01.04.03
Luhtala Marko tk-lääk. 03.02.04 01.03.04
Antola Tapio mv syksy 2004 24.09.14
Karppinen Matti konsultti 05.09.06
Rantala Jaakko tj 07.11.06
Halonen Ari everstiluutn. 07.01.07 2016
Koskinen Erkki valv.eläinlääk. 01.02.11 15.06.16
Rytö Raimo tj 01.03.11 30.06.11
Mattila Tomi kehit.pääll. 27.11.11
Gustafsson Jukka insinööri 07.01.14
Setälä Marko tj 04.02.14
Heino Pasi tj 03.02.15
Leino Pekka lukion rehtori 11.08.15 2016
Tolkki Pekka metsäesimies 15.09.15
Sankala Marko kapteeniluutn. 13.10.15
Kitola Arja kouluttaja 27.10.15
Päiviö-Häkämies Laura kasv.- ja siv.j 27.10.15 15.06.16

KUNNIAJÄSENET

Matti Lehtinen 06.09.94
Urho Nieminen 06.09.94
Klaus Stenroos 09.07.96
Urpo Suvanto 09.07.96
Seppo Lahnasalo 2004-5
Heimo Kauppila 01.03.16
Pertti Ruotsalainen 02.01.17

PHF-ARVOT

Matti Lehtinen 06.05.88
Toivo Mannevaara 06.05.88
Urho Nieminen 06.05.88
Klaus Stenroos 06.05.88
Urpo Suvanto 06.05.88
Eero Hallikainen 01.07.94
Jukka Kyrölä 01.07.94
Pentti Marttila 01.07.94
Risto Paukkio 01.07.94
Jukka Välilä 23.02.05
Pertti Ruotsalainen 27.06.14


