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LOPPURAPORTTI 10.1.2014 
 
Forssan Rotaryklubin piirinapurahahakemus ”Turvallinen koulutie” 
 
Lyhyesti: 
Forssan Rotaryklubin hanke ”Heijastinliivit Forssan seudun ekaluokkalaisille”. 
Tavoitteeksi otettiin jokaiselle Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja 
Ypäjän 2013 koulunsa aloittavalle ekaluokkalaiselle jaetaan heijastinliivit 
kouluun kulkemisen turvaamiseksi. Hanke toteutettiin 1.10.2013 siten, että 
rotarit jakoivat heijastinliivit Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän 
oppilaille (Forssan ehti jakamaan Lions Club viikkoa ennen). Hankkeen rahoitus 
oli 2000 euroa, josta piirihanke avusti 1000 eurolla. 
 
Hankkeesta: 
Forssan Rotaryklubi haki piiriltä apurahaa ”Turvallinen koulutie” -hankkeeseen, 
jolla hankittiin syksyllä 2013 kaikille Forssan seudulla ensimmäisen luokan 
aloittaneille heijastinliivit. Hakemus tehtiin toukokuussa, päätös saatiin elokuun 
21. pv. Liivit luovutettiin 1.10. ja samalla kun turvattiin lasten parempi 
näkyvyys koulutiellä, pääsimme tekemään Rotaryn työtä laajemmin 
tunnetuksi. 
 
Rotary kannustaa näkymään sekä alueellisesti että kansainvälisesti 
humanitaarisin avustus- ja koulutusprojektein. Rotaryn imago toiminnassa 
mukana oleville on selkeä, mutta suuri yleisö ei niinkään tunnista Rotaryn 
toimintaperiaatteita.  
 
Hanke, johon haettiin piirin apurahaa, on siis kaksitahoinen: a) ensinnäkin 
turvaamaan lasten kulkeminen koulu/kotimatkalla heijastinliivein ja b) 
nostamaan Rotaryn imagoa paikallisesti (ja ehkä laajemminkin) tämän 
kampanjan avulla. Imagon kohottaminen taas auttaa tärkeässä 
jäsenhankinnassa. 
 
Rotaryn keskittämisalueista kyseinen hanke istuu tavallaan useampaankin. 
Äidin ja lapsen terveys sekä sairauksien ehkäisy ja hoito ovat tärkeitä 
keskittämisalueita ja tällä hankkeella pyritään parantamaan lapsen terveyttä – 
ei niinkään lääkinnällisin keinoin vaan ehkäisevin. Heijastinliivillä parannetaan 
turvallinen koulu/kotimatka ja pyritään estämään onnettomuuksia. Toinen 
keskittymisalue ei sekään suoranaisesti tue itse aihetta, mutta liivien avulla 
laajasti katsottuna turvataan myös lapsen mahdollisuus peruskoulutukseen 
sekä hankkimaan luku- ja kirjoitustaito.  
 
Lisäksi hanke tulee saamaan huomioita osakseen niin vanhempien, 
yhteiskunnan edustajien (koulun henkilöstö/päättäjät) kuin lehdistön puolelta, 
näin ollen ekaluokkalaisten turvallisen koulu/kotimatkan taivaltaminen on sekä 
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taloudellista ja yhteiskunnallista kehittämistä ja ennen kaikkea positiivista 
vaikuttamista. 
 
Hankkeen rahoitus 
 
Forssan seudulla (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä) aloitti 
syksyllä 2013 ensimmäisen kouluvuotensa reilut 400 oppilasta. Lapsille 
tarkoitettujen EU-hyväksyntämerkittyjen heijastinliivien hintahaarukka on 3.50 
eurosta (Kuusnelonen) aina 7,50 euroon (SPR). Liivien hankinta kilpailutettiin 
ja edullisimmaksi muodostui Kuusnelonen, sillä siihen saatiin myös painatus. 
 
Hallitus hyväksyi hankkeen jo toukokuussa, mutta myöhemmin koulujen 
alkamisen jälkeen ja Evanstonin päätöksen tiedoksitulon jälkeen, 
tilausmääräksi määriteltiin 430 heijastinliiviä (enemmän kuin oppilasmäärä – 
haluttiin varautua muutamalla ylimääräisellä välttäen mahdollinen lasten lisäys 
(muutot, muut siirrot). Hallitus yksimielisesti hyväksyi tehtävän projektin ja 
tilausmäärän.  
 
Koska imagokysymys oli iso osa hanketta, päätimme lisätä liiviin vanhempia, 
koulujen toimijoita sekä muita tiellä kulkijoita ajatellen Rotarylogo + lyhyt 
teksti liiviin.  
 
Seuraava logo päätettiin laittaa sydämen kohdalle liiviin: 

 
 
 
Rahoituksesta/kulut: 
Liivit + toimituskulut muodostuivat yhteensä 1691 euroa + lisäksi veloitettavat 
jakokilometrit muodostuivat seuraavasti: 

• Forssa (liivien nouto) 40 km 
• Lehdistötiedotteiden printtaus liivien mukana jaettavaksi  (420 kpl 

kaksipuolinen x 0,21 = 840 x 0,21=) 176,40 
  



Forssan Rotaryklubi  

• Jakokilometrit:  
Forssa – Humppila (keskuskoulu) – Ypäjä (Ypäjänkylä, Ypäjä, Levä) – 
Forssa = 83 km 
Forssa – Jokioinen (Kuuma, Kalakoski, Miina, Vaulammi) – Forssa =51 
km 
Forssa – Tammela (yläaste, Riihivalkama, Letku, Porras, Kaukjärvi, 
Teuro) – Forssa = 94 km. Kokonaiskilometrit 268 km x 0,43 euroa = 115 
euroa.  

 
Joten euroissa 1691 + 176,40 + 115 = 1982,40. Alun perin arvioitiin piiriltä 
tarvittavan 1000 – 1500 euroa, joten summa istui erittäin hyvin 
toteutuneeseen. Lopulta Forssan Rotaryklubi haki piiriltä hankkeeseen puolet 
kuluista eli 1000 euroa kattaen itse toisen puolen kuluista.  
 
Projektivastaava 
Koska projektihallinta on helpompaa, kun siitä vastuussa on yksi henkilö, past 
presidentti Heidi Cavén lupautui hoitamaan tulevan projektihallinnan. Forssan 
Rotaryklubilla on ylimääräinen ”projektitili”, johon kaikki tätä hanketta 
koskevat kulut listattiin – kirjanpito projektin suhteen oli helppoa, sillä 
ainoastaan Kuusnelosen lasku näkyy tilillä. Lisäksi hankkeelle tehtiin hyvän 
projektihallinnan mukaisesti oma sähköinen kansio (sisältää tarjouspyynnöt, 
sähköpostit, muun kirjeenvaihdon, tiliotteet, kuvat etc), taloudellinen 
selvitys/valvonta sekä kirjanpito ja tarkoituksenmukainen arkistointi. 
Arkistointiin kuuluu osana myös listata onnistumiset/parannettavaa seuraavia 
hankkeita ajatellen – nämä ajatukset on listattu tämän loppuraportin 
loppuosaan. 
 
Rotarien sitoutuminen 
Turvallinen koulutie –hanke on Forssan Rotaryklubin yksi suurista hankkeista 
vuoden 2013 syksylle. Tällä paikallisella hankkeella pyritään sitouttamaan 
myös jäsenistöä paremmin Rotaryn tuleviin teemoihin sekä tekemään yhdessä 
näkyvää työtä imagon parantamiseksi. Koska Forssan seudulla ala-asteita on 
useita (n. 15), saimme oman klubimme jäsenet hyvin mukaan – vähintään 
kaksi jäsentä per koulu luovutustilaisuudessa. Lisäksi kaikille jäsenille 
toimitettiin hankehakemuksesta kopio sekä lyhyt ”Rotarin perustietoutta” 
muistin virkistämiseksi, sillä paikallinen media – lehdistö ja alueradio – saattoi 
olla mukana millä koululla tahansa. Olimme valmistuneita yhteisin 
”hissipuhein”. 
 
Ennen kaikkea tällä projektilla pystyttiin myös vastaamaan Rotaryn 2013-2014 
teemaan ”Sitoudu Rotariin – muuta maailmaa” sekä keväällä PETSissä esiin 
nostettuihin näkyvyysasioihin. Näin Forssan Rotaryklubi omalta osaltaan 
sitoutuu ja vastaa ajankohtaisiin kysymyksiin. 
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Yleistä hankkeen onnistumisesta/parannettavaa 
Kaikki oli osaltamme kunnossa, liivit tilattu, jakopäivä sovittu ja jakajat 
lähtövalmiudessa. Sitten muutama päivä ennen h-hetkeä saimme paikallisesta 
lehdestä lukea, että toinen palvelujärjestö Lions Club olikin jakanut vastaavat 
heijastinliivit Forssan koulujen ekaluokkalaisille. Tämä muutti sitten 
suunnitelmiamme siten, että jaoimme muille alueen ekaluokkalaisille liivit 
paitsi Forssaan. Liivit saivat siis Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän 
ekaluokkalaiset. Koko alueen huomioiminen oli alusta asti selvää, sillä 
jäseniämme asuu eri kunnissa.  
 
Ja heti perään päätettiin, että ensi vuonna voisimme tehdä Lions Clubin kanssa 
yhteistyötä ja jatkaa samalla teemalla eli he jakavat forssalaisille 
ekaluokkalaisille ja me puolestamme alueemme muille ekaluokkalaisille. 
 
Lehdistötiedote toimitettiin ja kaksi lehteä, paikallinen Forssan Lehti ja 
alueellinen Turun Sanomat, kiinnostuivat jutusta. Suurempaa kiinnostusta 
olisimme toki saaneet, mikäli Lions Club ei olisi ehtinyt ennen meitä jakamaan 
liivejään. Tästä oppineena olisi erittäin tärkeää paikkakunnalla vastaavien 
toimijoiden kanssa kartoittaa tulevat tekemiset, ettei tehtäisi turhaan samoja 
asioita vaan voitaisiin kohdistaa energia ja aktiviteetit mahdollisimman 
erilaisiin toimiin. 
 
Kiitokset toiminnasta pitää antaa ensisijaisesti kaikille niille jakajille, jotka 
ehtivät oman päivänsä aikana toimittamaan liivit. He olivat: 
Jokioisten koulut Oiva Niemeläinen 
Tammelassa Ari Nyberg, Raimo Mero, Tanja Paassilta ja Anu Suomela 
Humppilan ja Ypäjän koulut Heidi Cavén 
 
Koska loppuraporttia koostetaan vasta nyt tammikuussa 2014, voi vielä hiukan 
viisastella ajatuksesta jakaa heijastinliivit. Hakemuksen hakuhetkellä emme 
voineet kuvitellakaan näin pimeästä, märästä ja pitkästä syksystä, joka on siis 
kestänyt tammikuun puoleen väliin. Uskon, että toimittamamme heijastinliivit 
ovat todella tulleet tarpeeseen, muistettakoon että seutumme koulujen alueille 
vain muutamissa on katuvalaistus!  
 
Suosittelen kokemaan mielenkiintoisen hankkeen ihanat hetket uudelleen 
tulevaisuuden projektivetäjille joko piirin apurahan avulla tai ilman sitä. 
 
Heidi Cavén 
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Ypäjän keskustan koulun oppilaat kiittävät Rotareita uusista 
heijastinliiveistään! 
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Tempauksesta lähetettiin etukäteen lehdistötiedote ja yllä oleva artikkeli 
julkaistiin Forssan Lehdessä 2.10.2013. Kuvassa liivejä jakamassa Presidentti 
Oiva Niemeläinen. 

 
Alla huomioliivien jaosta toimitettu lehdistötiedote: 
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Lisää huomioliivejä ekaluokkalaisille 
Forssan Rotaryklubi lahjoittaa kaikille Forssan seudun ekaluokkalaisille heijastinliivit 

 
Forssan Rotaryklubi on suunnitellut syystempauksen, jossa kaikille Forssan seudun 
ekaluokkalaisille jaetaan liikenteessä kulkemisen turvaamiseksi heijastinliivit. Syksyn tullessa myös 
päivänvalo vähenee ja pienten koululaisten matkan turvaaminen on tärkeää. Toinen paikallinen 
palvelujärjestö Leijonat ovat olleet samalla hyvällä asialla ja toimittaneet Forssan kouluille 
heijastinliivit. Forssan Rotaryklubi on päättänyt jakaa myös ympäristökuntien ekaluokkalaisille 
heijastinliivit, sillä klubin jäseniä on myös muualta kuin Forssasta. Forssan ekaluokkalaisten 
heijastinliivit säästetään näin ollen ensi syksyyn. Heijastinliivien jakopäivä on tiistai 1.10.  
 
Rotarien huomioliivien toimitussuunnitelma: 
Heijastinliivien jako kouluissa on tarkoitus aloittaa klo 10.00. Koska Rotaryjakajilla on useampia 
kouluja, aikataulut ovat joustavat ja lehdistön edustajat voivat sopia halutessaan jakohenkilön 
kanssa tarkemman aikataulun. 
 
Humppila 
Kirkonkylä - Heidi Cavén, gsm 045 848 2012 
 
Jokioinen 
Miinankoulu, Kalakoski, Kuuma ja *Vaulammi – Oiva Niemeläinen, gsm 040 5840642 (Vaulammin 
koulun kanssa sovittu jakoajaksi klo 13.30) 
 
Tammela 
Kaukjärvi – Tanja Paassilta, gsm 040 581 5995* Kaukjärven koululla jakoajaksi sovittu 8.30  
Koulukeskus ja Myllykylä – Ari Nyberg ja Raimo Mero, gsm 050 368 6267 
Riihivalkama, Letku, Porras ja Teuro – Anu Suomela, gsm 050 571 6166 
 
Ypäjä 
Levä, Perttula ja Ypäjänkylä - Heidi Cavén, gsm 045 848 2012 
 
Rotarytoiminnasta 
  
Rotarit palvelevat paikallisella ja 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-
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oppilastoiminnassa, sillä Forssan Rotaryklubi pyrkii lähettämään joka toinen vuosi paikallisen 
oppilaan vaihtoon ja vastaavasti ko. maasta tulee meille opiskelija. 
  
Kansainvälisistä palveluohjelmista Forssan klubit (Forssan Rotaryklubi ja Sepänhaan Rotaryklubi) 
ovat olleet erittäin aktiivisia Kenia-hankkeessa, johon on saatu mukaan myös Forssan Yhteislyseo. 
Kenia-hankkeessa kaksi kenialaista koulua on saanut atk-laitteet ja niiden käyttöopetuksen. 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  
  
Tunnetuin Rotaryn terveydenhuollon hankkeista on suuri poliohanke. Rotaryjärjestö oli 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 2013-2014 on ”Sitoudu Rotaryyn, muuta elämää”. 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 palvelujärjestö. Suomessa toimii yli 300 klubia ja koko maailmassa 
rotareita on yli 1,2 miljoonaa. Forssassa toivat Forssan Rotaryklubi sekä Sepänhaan Rotaryklubi.   
  
Rotarit toimivat liike-elämässä, teollisuudessa, julkishallinnossa ja asiantuntijatehtävissä sekä 
taiteen, urheilun ja maanpuolustuksen alalla. He ovat päätöksentekijöitä ja seudullisia vaikuttajia. 
Rotareja on yli 200 maassa, yli 33.000 rotaryklubissa. Rotarius auttaa rakentamaan 
yhteenkuuluvaisuutta ja kestävää ystävyyttä.  
  
Lisätietoja: 
  
Presidentti Oiva Niemeläinen, gsm 040 584 0642 
Past President Heidi Cavén, gsm 0415 848 2012 
 Lisätietoa Forssan Rotaryklubista: www.forssarotary.org   
Lisätietoa Suomen Rotarysta: www.rotary.fi   

http://www.prokenia.org/
http://www.forssarotary.org/
http://www.rotary.fi/
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Yksinkertainen kirjanpito 
Piiriapuraha Forssan Rotaryklubin heijastinliivihankkeelle 

Alkusaldo 0 euroa tilillä FI40 50250220157630 

 

Tulot: Menot: 

Saatavat piiriltä  1000 Liivit 1691,00 

Klubi kustantaa 982,40 Km-kulut 115,00 

  Tiedotteet 176,40 

Yhteensä 1982,40 Yhteensä 1982,40 

 

 


