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Kalajoen Rotaryklubi 
Alho Ilon palvelusvuodet täyttyivät 

"Erilaiset ihmiset 
rotarytoiminnan rikkaus" 

-Rotarytoiminnan rikkautena on 
ollut mahdollisuus tutustua erilaisiin 
ammatteihin ja ihmisiin. Sen kautta 
olen saanut paljon, mutta nyt tunnen 
itseni täysin palvelleeksi, toteaa Ka
lajoen Rotaryklubin perustajajäsen 
Alho Ilo, joka jäi tänä kesänä sivuun 
toiminnasta. 

Ilo muistelee klubin alkuvaiheita 
vuonna 1984. Väinö Huitu ja Heikki 
Santaholma olivat tutustuneet ro-
tareihin ja kutsuivat eri ammattien 
edustajia pohtimaan toiminnan aloit¬
tamista Kalajoella. 

-Klubi lähti heti elämään ja vei mi¬
nut täysin mukanaan. Kokoontumi¬
sissa oli hienoa keskustella eri asiois¬
ta, joihin jokainen jäsen toi oman nä¬
kemyksensä. 

Konsertit jäivät mieleen 

12 vuodesta Ilon mieleen ovat jää¬
neet etenkin pari hienoa konserttia, 
jotka järjestettiin tuolloin juuri val¬
mistuneessa Pohjankylän koulun sa¬
lissa. 

-Sain kunnian tutustua mm. Geor
ge de Godzinskyyn. Myös joulukon-

Paul Harris Fellow on Ilon merkittävin 
tunnustus rotaryvuosilta. 

sertti oli hienoa kuultavaa. 
Tilaisuuksien tuloilla on tuettu mm. 

Fermaatti-kuoroa. 
-Kävimme tutustumisretkillä eri 

teollisuuslaitoksissa aina Oulua ja 
Haapajärven asevarikkoa myöten. 
Mukavia ja antoisia retkiä nekin oli
vat, Ilo kertoo. 

Pystymettästä presidentiksi 

Arvokkain kiitos Alho Ilolle työs¬
tään rotarina on ollut Paul Harris Fel
low (PHF) tunnustus. Hän toimi myös 
järjestyksessään klubin kolmantena 
presidenttinä vuodet 1985-86. 

-Minut valittiin suoraan pystymet-
tästä. Se vaati opettelua kuin mikä ta¬
hansa uusi tehtävä. 

Rotareiden vuosi ja valta vaihtuu 
aina kesä-heinäkuun vaihteessa, jol¬
loin on yhteinen isompi kokoontumi¬
nen saunomisen, syömisen ja hupai¬
lun merkeissä. Ilo virnistää poikien 
olevan aina poikia kujeineen. Ja kes¬
kenään pojat ovat saaneet vaihtaa 
valtaa, sillä toimintaan ei ole kelpuu¬
tettu lainkaan naisia. Oulussa naisia 
on jo mukana. 

-Kalajoella on useita erilaisia klu¬
beja ja uusikin vasta perustettu, toi¬
vottavasti niihin kaikkiin riittää jäse¬
niä, Ilo pohtii. 

Yllättävän mieienkiintoista toimintaa 
Viime syksynä toimintaan lähtenyt 

Pentti Siermala sanoo yhä opiskele¬
vansa rotaryelämää. Hän mietti pari 
kuukautta, ehtisikö mukaan ja teki 
perheen sisällä yhteisen ratkaisun. 

-Kävin ensin tutustumassa ja suos¬
tuin. Aikaa on löytynyt. Kokemukset 
ovat pelkästään positiivisia. Toiminta 
on ollut yllättävän mielenkiintoista. 
Mukana on eri alojen ihmisiä elikkä 
eri ammatit ovat hyvin edustettuina. 
Oman värinsä tuovat ulkopuolisten 
alustukset, Ylivieskassa Autotalo Mo-
bilassa työskentelevä Siermala mai¬
nitsee. 

Klubin nuorimpana Siermala toivoo 
nuoria rotarytoiminnasta kiinnostu¬
neita mukaan, mutta muistuttaa heti 
olevansa liian tuore sanomaan miten 
asioita pitäisi kehittää. 

-En ole miettinyt sitäkään, kuka 
tuttavapiiristäni voisi sopia mukaan. 
En yritä klubista omannäköistä. Rota¬
ryt on siitä hyvä, että työesteet huo¬
mioidaan ja kokouksissa voi käydä toi¬
silla paikkakunnillakin. 

Iida istui isän syliin. Pentti Siermala on ollut noin vuoden rotarytoiminnassa 
mukana. Mielenkiintoista, hän sanoo. 
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Sateenkaaren väreissä sy 
• Kanervat, callunat ym. 
• Pallokrysanteem.it 6 €/kpl 
• Viherkasviuutuuksia 
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kätevimmät 
SOLAR-tuotteet 

SOLAR hyönteissuofaovl on helppo 
asentaa [a kevyt käsitellä. Se on tukeva 
ja tyylikäs |a palkallaan lähes 
huomaamaton. 
Mukava, että on kesä sisälläkin - ja 
Mökät ulkona 

- mekanismi puitteen takana piilossa 
- kaihdin aukt/kiinnf vain nuppia 

kiertämällä 
- kaihdin ylös/alas nupista vetämillä 
- nuppeja eri värejä 
- edullinen ja kestävä 

SOLAR KAIHDIN KY 
Lankilantie 45, 85100 Kalajoki puh. 462 990 

http://www.op.fi
http://Pallokrysanteem.it

