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Forssan Rotaryklubi lahjoittaa  
seudun ekaluokkalaisille heijastinliivit 

 
Forssan Rotaryklubi järjestää syystempauksen, jossa Forssan seudun ympäristökuntien 
kaikille ekaluokkalaisille jaetaan liikenteessä kulkemisen turvaamiseksi heijastinliivit. 
Syksyn tullessa myös päivänvalo vähenee ja pienten koululaisten matkan turvaaminen on 
tärkeää. Forssan Rotaryklubi jakaa heijastinliivejä tiistaina 23.9. aamu yhdeksästä lähtien. 
 
 
Rotarytoiminnasta 
 
Rotarit palvelevat sekä paikallisella että kansainvälisellä tasolla ja Rotareilla on suuria 
palveluohjelmia. Palveluohjelmat kohdistuvat muun muassa terveydenhuollon tarpeisiin, 
nälän, köyhyyden ja lukutaidottomuuden lievittämiseen sekä suuronnettomuuksien ja 
ympäristövahinkojen seuraamusten korjaamiseen.  
 
Vaikka Rotarit tunnetaan huomattavasti paremmin kansainvälisistä hankkeistaan, myös 
klubien paikkakunnilla on aktiivista toimintaa. Tämä ekaluokkalaisten huomioliivitempaus 
on yksi Forssan Rotaryklubin lasten hyväksi tehdyistä hankkeista, muita paikkakunnalla 
tapahtuvia ovat mm. senioreille teatteriesityksen järjestäminen ja nuorten aikuisten 
johtamiskoulutus eli RYLA, joka järjestetään yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun 
kanssa. Olemme mukana myös vaihto-oppilastoiminnassa, sillä Forssan Rotaryklubi pyrkii 
lähettämään joka toinen vuosi paikallisen oppilaan vaihtoon ja vastaavasti ko. maasta 
tulee meille opiskelija. Tänä vuonna meillä on brasilialainen vaihto-oppilas. 
 
Kansainvälisistä palveluohjelmista puhuttaessa Forssan klubit (Forssan Rotaryklubi ja 
Sepänhaan Rotaryklubi) ovat olleet erittäin aktiivisia Kenia-hankkeessa, johon on saatu 
mukaan myös Forssan Yhteislyseo. Kenia-hankkeen myötä kaksi kenialaista koulua on 
saanut atk-laitteet ja niihin opetuksen. Hanke on ollut erittäin onnistunut – se alkoi 
parinkymmenen tietokoneen toimituksella vuonna 2007, tähän päivään mennessä koneita 
on toimitettu melkein tuhat ja muutkin kenialaiset koulut ovat innostuneet yhteistyöstä. 
Hanke on poikinut myös ProKenia yhdistyksen, josta lisätietoa www.prokenia.org. 
 

http://www.prokenia.org/


FORSSAN ROTARYKLUBI 

 
 
 
Tunnetuin terveydenhuollon hankkeista on varmastikin suuri kansainvälinen poliohanke. 
Rotaryjärjestö on ollut alkuun panevana voimana maailman terveysjärjestön 1985 
aloittamassa hankkeessa eliminoida polio maailmasta. Tähän hankkeeseen rotaryjärjestö 
on kanavoinut yli 1,2 miljardia USD:a sekä jäsentensä henkilökohtaista vapaaehtoistyötä.  
 
Rotary tänään 
 
Rotaryvuoden teema 2014-2015 on ”Light up Rotary - Rotary näkyväksi”. Rotarytoiminta 
perustuu palvelemiseen, ammatilliseen verkottumiseen, henkilökohtaiseen kasvuun ja 
kehittymiseen, ystävyyteen, kulttuurien monimuotoisuuteen. Rotary on hyvä yhteiskunnan 
jäsen, omaa maailmanlaajuisen yhteisymmärryksen, edesauttaa viihtyvyyttä sekä eettistä 
ympäristöä.  
 
Järjestönä Rotary on tullut tunnetuksi ensisijaisesti tekojensa kautta. Järjestön 
tunnuslauseena on "Palvelumieli itsekkyyden edelle". Rotary järjestönä ei etsi korkeaa 
profiilia vaan pyrkii toimintansa kautta jättämään jäljet ympäröivään yhteiskuntaan. 
 
Rotarin toimintaan kutsutaan mukaan ja periaatteena on kutsua jäseniksi eri 
ammattiryhmistä, jolla lisätään ymmärrystä eri ammateista ja näin tuodaan mahdollisuus 
oman yhteiskuntatietämyksen laajentamisesta.  
 
Rotaryliike on maailman vanhin ja arvostetuin palvelujärjestö. Suomessa toimii yli 300 
klubia ja koko maailmassa rotareita on yli 1,2 miljoonaa. Forssassa toimii kaksi 
Rotaryklubia, Forssan Rotaryklubi sekä Sepänhaan Rotaryklubi. Nämä klubit kuuluvat 
piiriin 1410 eli Länsi-Suomen Rotarypiiriin.  
 
Tänään rotarit toimivat liike-elämässä, teollisuudessa, julkishallinnossa ja 
asiantuntijatehtävissä sekä taiteen, urheilun ja maanpuolustuksen alalla. He ovat 
päätöksentekijöitä ja seudullisia vaikuttajia. Rotareilla on ystäviä yli 200 maassa, yli 33.000 
rotaryklubissa, minne ikinä he menevätkin. Rotarius auttaa rakentamaan 
yhteenkuuluvaisuutta ja kestävää ystävyyttä.  
 
Lisätietoja: 
 
Presidentti Johanna Talikainen, gsm 0400 851 704  
 
Lisätietoa Forssan Rotaryklubista: www.forssarotary.org 
Lisätietoa Suomen Rotarysta: www.rotary.fi  
 

http://www.forssarotary.org/
http://www.rotary.fi/
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Jakajat ja koulut: 
 
 
Heijastinliivien jakaminen 23.9.2014 aamu yhdeksästä lähtien 
 
Tammela yhteensä 74 kpl:  
Raimo Mero - Koulukeskus 21 kpl 
Heikki Malmi- Riihivalkama 13 kpl & Letku 9 kpl (jakoaika klo 12-14)  
Anu Suomela - Kaukjärvi 2 kpl, Myllykylä 18 kpl, Teuro 2 kpl 
Satu Pura - Porras 9 kpl 
 
 
Jokioinen yhteensä 53 kpl: jakajina Heidi Cavén ja Leticia Lima (Rotarien brasilialainen vaihto-
oppilas) 
Miina 40 kpl, Kalakoski 10 kpl, Vaulammi 2 kpl, Kuuma 1 kpl 
 
Ypäjä yhteensä 18 kpl: jakajina Heidi Cavén ja Leticia Lima 
Perttula 10 kpl, Levä 2 kpl, Ypäjänkylä 6 kpl 
 
Humppila 27 kpl – Heidi Cavén hoitaa myöhemmin sovittuna päivänä 
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