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Vammalan ja Äetsän rotareita Mont Saint-Michelin luostari-
saarella Normandian rannikon edustalla 2019.

Rotarytoiminta Vammalassa
Virpi Honkala, Rotary Internationalin hallituksen jäsen 2020-
2022, lähetti Vammalan rotareille onnittelunsa muistuttaen 
meitä historiasta.  ”Sotien jälkeisen Suomen ylösrakentami-
sessa tarvittiin tahtoa, osaamista, auttamishalua ja näkemystä 
hyvän elinympäristön kehittämisestä ja tukemisesta. Tuolloin 
rotaryklubien jäsenistö koostui paikkakuntien arvostetuista 
miehistä, joita yhdisti palvelun ihanne ja toveruus.”

Vammalan klubin 16 charter-jäsentä kokoontuivat joulun al-
la 1949 Hotelli Tyrväässä yhdistyksen perustamiskokoukseen. 
Klubi hyväksyttiin Rotary Internationaliin 24.1.1950 klubinu-
merolla 7419. Vammala oli tuolloin 51 hehtaarin suuruinen 
1119 asukkaan kauppala, jota Tyrvään maalaiskunta ympäröi. 
Jälleenrakentaminen, yhteiskunnallisen toiminnan ja elinkeino-
elämän kehittyminen sekä kulttuuri- ja harrastustoiminnan vi-
riäminen tarjosivat runsain mitoin aiheita rotarien kokouksiin. 

Pitkään jatkuneen toiminnan on mahdollistanut klubin 70 
presidenttiä ja heidän hallituksensa. Rotaatio eli tehtävien kier-
to onkin rotari-toiminnan yksi hieno piirre: kukin vuorollaan 
ottaa vuoden pituisen pestin, jonka jälkeen vuoro vaihtuu. Tär-
keä osa on myös yhdistyksen aktiivisilla jäsenillä: jokainen 
meistä on omalla paikallamme tärkeä rattaan osa! Vuosikym-
menten vaihtuessa toiminta on muuntunut ajan hengessä, mut-
ta toisaalta myös pysynyt samana. Vai mitä sanotte näistä ku-
vauksista?

”Kaudella 1960-1961 kokouksissa pidettiin yhteensä 43 
esitelmää ja vierailuilla tutustuttiin mm. kellojen histori-
aan, Osuuskauppa Sastamalaan, sanomalehdistön historiaan, 
linoleumiin, sahatavaramarkkinointiin, peuran metsästykseen, 
tietoliikenteeseen, alkoholin vaikutukseen, tv:hen, EFTA:an ja 
tietokoneisiin.” 

”Kaudella 1970-71 esitelmiä pidettiin mm. Kashinista, Vii-
purista ja Leningradista, Keniasta, Lontoon merimieskirkosta, 
peruskoulusta, poliisi- ja liikenneasioista, saasteongelmista ja 
hammasmädän ennaltaehkäisystä. Retket suuntautuivat mm. 
Lännen tehtaille, Rauma-Repolan sellu- ja paperitehtaalle, Ser-
lachiuksen Vammalan tehtaille ja Saab-Valmetille Uuteenkau-
punkiin.” 
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Kuvaukset sopisivat mainiosti myös tuoreempiin toiminta-
kertomuksiimme: teemat ovat tuttuja, vaikka tuotteiden, kau-
punkien ja yritysten nimet olisivatkin vaihtuneet!

 
Palvelu

Maailman terveysjärjestön WHO:n johtama poliohanke on 
Rotarysäätiön sekä Bill ja Melinda Gatesin säätiön lahjoitus-
ten turvin saavuttamassa tavoitteensa 40 vuoden ponnistelun 
jälkeen. Rotarit ovat keränneet yli 1,3 miljardia dollaria polion 
hävittämiseksi ja osallistuneet laajasti vapaaehtoistyöhön pe-
riaatteella ”palvelu itsekkyyden edelle”, yhteisvoimin ja yh-
teistyöllä.

Vammalan rotariklubi otti vuonna 1968 erityiseksi palve-
lutehtäväkseen vaihto-oppilastoiminnan, joka edelleen rikas-
tuttaa yhteisöämme ja Vammalan lukion toimintaa. Lisäksi 
Karkussa  järjestetään vuosittain Suomeen tulevien vaihto-op-
pilaiden valmennusleiri. Asukaslukuun suhteutettuna Suomi 
kuuluu vuosivaihdossa rotarymaailman kärkimaihin ja Vam-
malan klubi Suomen vaihtoklubien kärkeen. 

Ensimmäinen vaihto-oppilaamme lähti Yhdysvaltoihin – 
sen jälkeen kymmeniä vaihtoja on tehty monissa eri maissa, 
tuorein valloitus lienee Etelä-Korea. Tässä kahden vaihto-op-
pilaan tervehdys juhlivalle klubillemme:

– I was an exchange student in Vammala in 1990-1991 
from Columbus, Ohio, USA. I had four wonderful host fami-
lies in Vammala and a very memorable experience in Finland. 
The generous nature of the people I knew and met in Finland 
has helped me to be kinder and appreciate others in all of my 
endeavors. Along with the people, I miss the Pulla, the fresh 
air, the attention to detail with clean lines and wood in buil-
dings and houses (I am an Architect afterall) and the hockey. 
Congratulations on 70 years, Vammala Rotary. I am forever in 
your debt for providing me an important growing experience 
in my life. Thank you for sharing Vammala and Finnish cultu-
re with me! 

Sincerely, Michael Burriss

– Olin Vammalan Rotareiden kautta vaihdossa Yhdysval-
loissa, Bainbridge Islandilla, Washingtonin osavaltiossa, 2005-
2006. Opin vaihtoni aikana valtavasti yhdysvaltalaisesta kult-
tuurista ja elämästä, josta tuolloin Suomeen välittyi vain Irakin 
konflikti. Vaihdosta jäi hyviä muistoja ja ainakin yksi elinikäi-
nen ystävä, jonka kanssa olemme tavanneet myöhemmin Suo-
messa, Wienissä ja New Yorkissa. Ilman vaihdon aikana kerty-
nyttä kielitaitoa en olisi voinut tehdä samoja uravalintoja kuin 
nyt, sillä en ikinä loistanut englannin tunneilla koulussa. Kieli-
taitoni myötä olen mm. päätynyt tekemään tutkimusta Yhdys-
valloissa Oregon Health & Science University:ssä ja MIT:ssa 
vierailevana Fulbright-stipendiaattina. Suuri kiitos Rotareille! 

Lämpimin terveisin, Marjaana Sianoja

Rauhan rakentaminen ja konflik-
tien ehkäisy- ja ratkaisutoimet ovat 
tärkeä osa rotaritoimintaa. Glo-
bal Grant –stipendiaattimme Piri-
ta Virtanen opiskeli Harvardissa 
Yhdysvalloissa aiheenaan Rauha 
ja konfliktien sovittelu. Rotary-sää-
tiön muut keskittymisalueet ovat 
Sairauksien ehkäisy ja hoito, Vesi 
ja Sanitaatio, Äitien ja lasten ter-
veys, Peruskoulutus sekä luku- ja 
kirjoitustaito, sekä Taloudellinen ja 
yhteiskunnallinen kehittäminen.

Ystävyys

Palvelutehtävän lisäksi toinen hyvä syy rotaritoimintaan liit-
tymiselle on sama kuin Paul Harrisille jo 115 vuotta sitten: 
uudet ystävät sekä virkistyminen ja viihtyminen. Viimeisim-
mällä retkellämme ennen pandemiaa vierailimme Kalaneu-
voksella Veijo ja Ulpu Hukkasen vieraina.

Vuonna 2015 teimme onnistuneen retken yhdessä Äetsän 
klubin kanssa Strassbourgiin, EU:n päätöksentekopaikoil-
le, Ihmisoikeustuomioistuimeen sekä joulutorille. Innos-
tunut joukko matkasi seuraavaksi Kirsti Jokelan johdolla 
Lago Maggiorelle Italiaan, ja vuonna 2017 satujen saarel-
le Islantiin.  Lokakuussa 2019 tutustuimme Normandiaan, 
niin Liittoutuneiden maihinnousun historiaan kuin impres-
sionismin syntyhistoriaan. Kuvat: Studio -86 / Hannu Aro.

Päivi Pelttari
Past President, Paul Harris Fellow

Rotarien kauden tunnus – Rotari yhdistää maailman – on Vammalan rotaryklubissa eletty todeksi erityisesti aktiivisen 
vaihto-oppilastoiminnan ansiosta. Klubin 70-vuotisjuhlassa iloittiin myös yhdessä koetuista retkistä ja matkoista. 

70-vuotisjuhlassa Rotarysäätiön Paul Harris Fellow –tunnustuksen rotarityöstään saivat Hannu Aro, Marja Ahola, Päivi Pelttari ja Jaakko Erjo. Kuvassa vasemmalla Vammalan rota-
ryklubin presidentti Kari Laakso ja kolmas oikealta piirikuvernööri Heidi Cavén. Kari Kivistö on toiminut klubin omien tehtävien lisäksi myös piirikuvernöörinä ja on nykyään sääntöval-
tuuskunnan jäsen.


