
KALAJOKI

Piirikonferenssi järjeste-
lyistä vastaava Kalajoen 
rotaryklubi on perustet-
tu 05.04.1984. Perustaji-
na silloiset Kalajokiset vai-
kutusvaltaiset ja nimekkäät 
henkilöt. Klubissa on tällä 
hetkellä 29 eri ammattialaa 
edustavaa jäsentä. 
Klubin toiminnassa rikkau-
tena on jäsenistön erilai-
suus, joka on tuonut mah-
dollisuuden tutustua erilai-

siin ihmisiin ja ammattei-
hin. Tätä kautta erilaisten 
ammattien tietoisuus on 
lisääntynyt ja arvostus jä-
senten keskuudessa kohon-
nut. Yritystoiminnan kehi-
tys ja uusien yritysten tun-
nettavuus on rotaritoimin-
nan kautta tullut tutuksi lu-
kuisien yritysvierailuiden ja 
klubiesitelmien kautta.
Kalajoen rotaryklubi on ol-
lut toiminnallaan tukemas-

sa niin paikallisia kuin kan-
sainvälisiäkin hankkeita. 
Polion hävittäminen maail-
masta, kummilapsitoimin-
ta, Haiti-katastrofi in osal-
listuminen, nuorisovaihto-
toiminta ja GSE-ryhmävie-
railut ovat mm. toimintoja 
kansainvälisyydestä. Paikal-
lisesti toiminta on kohdis-
tunut ennen kaikkea nuor-
ten toiminnan tukemiseen 
ja erilaisiin projekteihin. 
Kalajokiviiri on myös eräs 
esimerkki klubin toiminnan 
tuotoksista.

Kesällä 2009 Kalajoen 
rotaryklubi järjesti rota-
ry golf:n SM-kilpailut Ka-
lajoella.

Piirikonfererenssi 
tervetullut Kalajoelle

Olemme Kalajoen rotaryk-
lubissa tyytyväisiä, kun pii-
rin 1400 kuvernööri Vir-
pi Honkala valitsi piirikon-
ferenssipaikaksi Kalajoen. 
Konferenssivieraat tuovat 
hyvän lisän Kalajoen alka-
vaan kesämatkailukauteen.  
Kalajoki tarjoaa ihanteelli-
set puitteet tilaisuuden jär-
jestämiseksi. Kaikki tarvit-
tavat tilat: majoitus-, ko-
kous- ja juhlatiloineen ovat 
lähellä toisiaan. Kalajoen 
rotarit ovat olleet innol-
la mukana yritysten kans-
sa tilaisuuden järjestelyis-
sä. Projekti on kestänyt pa-
ri vuotta ja vaatinut paljon 
talkootyötä. Nyt on juh-
lan aika ja Kalajoki on val-

mis ottamaan rotary ystävät 
vastaan.
Haluan kiittää Kalajoen 
kaupunkia, yhteistyöyrityk-
siä ja kaikkia niitä yhteistyö-
tahoja, jotka ovat olleet yh-
teistyössä klubin jäsenten 
kanssa edesauttamassa kon-
ferenssijärjestelyjen onnis-
tumisessa. 
Toivotan omasta ja Kalajo-
en rotaryklubin puolesta 
piirikonferenssivieraat sy-
dämellisesti tervetulleeksi 
Kalajoelle!

Pekka Tuomainen
Kalajoen rotaryklubin 

presidentti 2009-2010

Kalajoen rotaryklubi

Hallitus 2009-2010:

■ Presidentti:
    Pekka Tuomainen 
■ Past Presidentti: 
    Jouko Kalaoja 
■ Sihteeri: Riku Saksholm 
■ Rahastonhoitaja:
    Peter Carlsson 
■ 1.klubimestari: 
    Pentti Siermala 
■ 2.klubimestari: 
    Kimmo Salmela 
■ Nuorisovaihto: 
    Heikki Santaholma 
■ Kansainvälinen palvelu: 
    Mauri Siipola 
■ Jäsenkomitea: 
    Heikki Junnikkala 
■ It-vastaava: Esa Takala

 Info

Kalajoen rotaryklubilla on 

kummityttö Kolumbiassa. Hä-

nen nimensä on Zoraida.

Zoraida on nyt 13-vuotias ja 

kummityttönämme hän on ollut 

vuodesta 2005. Kummitoimin-

taa organisoi Suomen Lähetys-

seura. Kummityötä tehdään 15 

maassa ja Suomen toimiston li-

säksi Kolumbiassa toimii rouva 

Nelida Mora. Hänen tyttärensä 

kääntää klubin englanninkieli-

set kirjeet espanjaksi ja Zorai-

dan kirjeet englanniksi. Kirjeet 

ovat herttaisia ja nallepiirrok-

sin koristeltuja. Niistä näkee, 

että kummitoiminta tuo kum-

milapselle iloa.

Kummina toimiminen mah-

dollistaa lapsen koulun käynnin 

ja auttaa myös perhettä tilan-

teen mukaan. Pienellä kuukau-

sittain lähtevällä tukisumma on 

suuri merkitys perheelle.

Kummityttö Kolumbiassa

Kalajoki: Tehtaan myymälä, Kalajoentie 43, 85100 Kalajoki
puh. (08) 4695 537, ma-pe 9-17, la 9-13, topi-keittiot.fi

Kevätetuja rakentajalle
ja remontoijalle!
Edut ovat voimassa 31.5.2010 ja 
koskevat vain uusia kuluttajatarjouksia.

Pyyhkäise nyt vanhat pölyt pois ja laita
keittiöön ja koko kotiin uusi raikas ilme!

KEVÄTJUHLAT!
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