
ROTARIKLUBI TURUN 
AAMUVIRKKUJEN 

TOIMINTA VUONNA 2018
Vuoden aikana nelisen kymmentä korkeatasoista 

esitelmää kaikilta elämän alueilta sekä lukuisia 

yritysvierailuita ja muita aktiviteetteja

http://turunaamuvirkut.fi/ 

http://turunaamuvirkut.fi/


ROTARITOIMINTA
• Rotary on eettisellä pohjalla toimiva kansainvälinen palvelujärjestö, joka toimii yli 200 maassa – jäseniä sillä on 

yli 1,2 miljoonaa. Suomessa ja Virossa on yhteensä 300 rotaryklubia ja rotareita niissä on yhteensä noin 10 300. 

• Rotarytoiminnan perustana ovat paikalliset rotaryklubit, jotka kokoavat yhteen saman mielisiä vaikuttajia 

tekemään hyvää omalla paikkakunnallaan. Klubit kutsuvat jäsenikseen paikkakuntiensa hyvämaineisia ihmisiä. 

Klubeilla on säännölliset kokoontumisajat, joissa eri ammattiryhmistä koostuvat jäsenet pitävät esitelmiä 

ajankohtaisista aiheista tai kutsuvat ulkopuolisia puhujavieraita. 

• Rotary tunnetaan hyvin maailmanlaajuisesta nuorisovaihdosta ja nuorten johtajien koulutuksesta. Lähes jokaisella 

suurehkolla paikkakunnalla Rotary järjestää vuosittain paikallisen nuoren vaihto-oppilasvuoden ja ottaa vastaan 

nuoren jostain päin maailmaa. 

• Rotaryn näkyvin projekti on polion poistaminen maapallolta. Rotary on kerännyt rahaa ja tehnyt työtä vuodesta 

1985 PolioPlus-hankkeessa. Tavoitteena on rokottaa kaikki maailman lapset poliota vastaan. 

Yhteistyökumppaneina tässä työssä ovat mm. Maailman terveysjärjestö WHO, Rotary International, USA:n 

terveysviraston osa ja YK:n lastenrahasto sekä monet valtiot. Myöhemmin tärkeäksi yhteistyökumppaniksi on 

tullut myös Bill ja Melinda Gatesin säätiö. 

• Mittavan kampanjan ansiosta poliotapaukset ovat vähentyneet maailmassa yli 350 000 tapauksesta vuodessa 

lähes nollaan.
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ESIMERKKEJÄ ESITELMIEN AIHEISTA 
KESKIVIIKKOISIN KLO 7.30-8.30 PAIKKANA RAVINTOLA VERKAHOVI

• Helsinki-New York -lennon anatomia 

• Tuomarin riippumattomuus ja sen merkitys 

• Klubin vaihto-oppilaat esittäytyvät 

• Mitä uutta verotuksen rintamalla 

• Rapalan tarina 

• Bigdatapump Oy - Mitä tapahtunut 2016 jälkeen 

• Pk-yrityksen työllistämisen haasteet 

• Putkiremontti taloyhtiössä 

• Brändin merkitys 

• Energiamarkkina ja ilmastonmuutos 

• Open Source Intelligence 

• Littoisten järven puhdistusoperaatio 

• Pukeutumisella viestiminen ja pukeutumisetiketti

• Partiolaisten toiminta nuorten syrjäytymisen 
estämiseksi 

• Hoitoketjun hallinta ja hoidon kustannukset  

• Utön edustalla uponneen s/s Park Victoryn tarina 

• Icehearts-toiminta 

• Sienet ja niiden ekologinen rooli 

• Miksi uskomushoidot säilyvät vaikka tieto lisääntyy? 

• Settlementtitoiminta Turussa 

• Turun taidemuseo eilen ja tänään 

• KRP:n ylikomisario kertoo KRP:n työstä 

• Digitaalinen vakuutusmeklari kuluttajan apuna 

• Sotiemme veteraanit, keitä he ovat, miten he jaksavat 
ja miten heidän perintönsä jatkuu 

• Jouluhartaus
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AAMUVIRKKUJEN YRITYS- YMS. 
VIERAILUKOHTEITA

• Länsi-Auto 

• Vierailu- ja innovaatiokeskus Joki  

• Jalostaja 

• Stera Technologies Oy  

• Uudenkaupungin autotehdas 

• Meyerin Turun telakka 

• Sandvik 

• Veho Hyötyajoneuvot  

• Herrainpukimo 

• Jimm's PC-Store 

• Raision Autokeskus 

• TPS yritysvierailu Gatorade Centeriin 

• Meri-Naantalin rotariklubi – lounas Naantalin kylpylässä
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Yleensä vastaava johtaja pitää 
esitelmän toiminnasta, minkä jälkeen 

on kiertokäynti yrityksessä.



NUORISOVAIHTO

• Yksi Rotaryn tunnetuimpia ohjelmia: yli 8 000 nuorta maailmanlaajuisesti saa vuosittain 
mahdollisuuden tutustua uuteen kulttuuriin Rotary-järjestön kautta.  

• Rotary tarjoaa noin 16-18 vuotiaille nuorille mahdollisuuden leirivaihtoon, kesävaihtoon 
tai vuosivaihtoon. Vaihto tapahtuu täysin vapaaehtoisesti; perheet eivät saa rahallista 
tukea.  

• Rotariklubit sponsoroivat nuoria vaihdon ajan ja nuoret puolestaan jakavat 
kokemuksiansa kotimaansa klubin kanssa (ennen sekä jälkeen vaihdon) ja osallistuvat 
aktiivisesti vaihtomaansa klubin kokouksiin.  

• Upea mahdollisuus nuorelle tutustua uuteen kulttuuriin samalla kun edustaa omaa 
maataan maailmalla, oppia vaihtomaan kieli, saada elinikäisiä ystäviä ympäri maailmaa 
sekä avartaa omaa maailmankatsomustaan.  

• Isäntäperheet sekä klubi saavat nauttia nuoren kokemuksista ja oppia myös itse uutta 
nuoren kulttuurista. Klubilaiset saavat etuoikeuden kertoa nuorelle oman maansa 
tavoista ja perinteistä sekä avartaa samalla omaakin maailmankuvaansa. 
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AAMUVIRKKUJEN PALVELUPROJEKTEJA

• EndPolioNow-projekti polion kitkemiseksi maapallolta (jatkuva kv-projekti) 

• Turun omaishoitoyhdistyksen toiminnan tukeminen 2016-2018 

• Turun Icehearts-yhdistyksen toiminnan tukeminen 2018- nuorten 

syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä taloudellisesti että klubin jäsenten 

työpanoksen kautta (kuljetusrinki) https://www.icehearts.fi/.
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https://www.icehearts.fi/


MUITA AKTIVITEETTEJA

• Turun kaupunginteatterissa Seitsemän veljestä 

• Saunaretki Tammiluotoon  

• EndPolioNow -golfkisa  

• Klubin ja piirin golfmestaruuskilpailut 

• Avantouintitapahtuma 

• Verkalenkki-kävelykierros Littoisissa 

• Pöllöretki 

• Ilotulitusillallinen 

• Klubin vuosijuhla Suomalaisella Pohjalla, esiintyjänä Förin äijä 

• Turun Kristikan koripallo-ottelu Turun uudessa palloiluhallissa
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TURUN AAMUVIRKUISTA
• Klubi on perustettu vuonna 1985 ja on yksi Turun alueen aktiivisimmista 

klubeista. 

• Klubin viikkokokoukset päättyvät aina klo 8.30 mennessä, jotta 

työssäkäyvilläkin on mahdollisuus osallistua aktiivisesti. 

• Klubissa on nyt 54 jäsentä, tavoitteena 60. 

• Jäsenmaksu on 200 € /v.  

• Aamiaismaksu 10 € /kerta. 

• Ei muita maksuja.
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Klubin ikäjakauma

28 %

26 %

28 %

6 %

13 %

alle 40 v.
40-50 v.
yli 50-60 v.
yli 60-70 v.
yli 70 v.
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OLET LÄMPIMÄSTI 
TERVETULLUT 
TUTUSTUMAAN 
KLUBIN TOIMINTAAN!

• Keskiviikkoisin klo 7.30-8.30 ravintola Verkahovi 

• Ohjelma ja lisätietoja löytyy klubin nettisivuilta: http://turunaamuvirkut.fi/  
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http://turunaamuvirkut.fi/

