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Asikkalan Rotaryklubi
Asikkalan rotarien merkittävin aktiviteetti EHTOO-KOTO syntyi 40 vuotta sitten Vääksyyn
Ajatus vanhusten asuinolojen parantamisesta heräsi Asikkalan Rotaryklubissa talvella 1970. Oli
tiedossa, että melkoinen määrä vanhuksia asui heikoissa asunnoissa. Klubi päätti ottaa asian heti
ohjelmaansa rotaritavoitteen hengessä " Palvelumieli itsekkyyden edelle." Asikkalan rotarit
perustivat keskuudestaan vanhustentalotoimikunnan, joka aloitti työnsä käymällä useissa kunnissa
tutustumassa jo toiminnassa oleviin vanhustentaloyhdistyksiin ja kuntien toimesta rakennettuihin
vanhusten asuntoihin. Tältä pohjalta toimikunta esitti klubille, että perustettaisiin asiaa eteenpäin
vievä yhdistys tai säätiö. Ideaa lähti edistämään ennen kaikkea rotariveli Kalevi Soikkeli.
Hanketta toteuttamaan perustettiin 20.05.1970 EHTOO-KOTO RY- niminen yhdistys, joka on
toiminut 40 vuotta. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on rotareiden edustaja ja hallitukseen
ovat rotareiden lisäksi kuuluneet silloinen kunnanjohtaja sekä paikallisten pankkien johtajat, joista
osa oli rotareita. Isännöitsijänä ja sihteerinä toimi aluksi paikallisen Kelan johtaja ja viime aikoina
isännöinnin ja kirjanpidon on hoitanut OP-kiinteistökeskus.
Hanke toteutettiin kolmessa vaiheessa. Kunta lahjoitti tontin. Ensimmäiseen taloon valmistui 24
asuntoa ja sen rahoitukseen saatiin aravalaina sekä paikallisten pankkien laina. Lisäksi kunta avusti
hanketta 150 000 markalla.
Asukkaiksi halukkaita tulijoita oli 60 henkilöä, joista vain osa pääsi taloon asumaan. Hakijoita oli
jatkuvasti jonossa, joten muutaman vuoden kuluttua päätettiin rakentaa toinen 27 asuntoa käsittävä
talo. Rahoitus saatiin aravalainalla ja pankkien lainoilla. Kunta antoi lainaksi 200 000 markkaa 3 %
korolla. Tämä velka on maksettu kunnalle. Asunnon hakijoiden jono ei kuitenkaan sanottavasti
lyhentynyt, joten päätettiin rakentaa arava- ja pankkilainalla vielä 8 asuntoa käsittävä rivitalo.
Rakennustoiminta päättyi yhdistyksen tontin tultua täyteen rakennetuksi. Rakennusten
yhteiskustannus oli 4 362 000 markkaa. Vapaaehtoistyö oli tuottanut vanhuksille yhteensä 60
asuntoa, joista yksi on talonmiehen käytössä. Vuokrat ovat Vääksyn alhaisimmat, vähän yli 6
euroa/neliömetri, koska hallintokuluja ei juuri ole, ainoastaan talonmiehen ja isännöitsijän palkat
sekä kirjanpito. Talonmiehelle on jokaisesta asunnosta hälytysnappi, jolla saa tarvittaessa yhteyden.
Asukkaiden turvallisuuden parantamiseksi taloihin hankittiin yhdistyksen toimesta myös
automaattinen palohälytysjärjestelmä. Raha-automaattiyhdistys antoi avustusta 70 % kustannuksista.
Rotaryklubi ja -piiri avustivat hanketta.
Viimeisin Asikkalan rotarien viimeisimpänä hankkeena EHTOO-KOTO sai vuonna 2010
porrashissit kahteen porraskäytävään. Jatkossa hissejä tarvitaan lisää.
EHTOO-KODOSSA asuu yli 60 vanhusta, joiden keski-ikä on yli 80 vuotta. Rakennuksista kaksi on
kaksikerroksisia. Taloissa asuvista on osa yli 90 vuotiaita. Heille monelle liikkuminen on hyvin
vaikeata ja ulkoilu talojen yläkerrasta jopa mahdotonta. Hissien avulla saatiin näiden portaikkojen
asukkaille ulkoilu ja myös muu liikkuminen mahdolliseksi.
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Hallinnon ja kunnostustöiden lisäksi rotareiden kiinteä yhteys EHTOO-KOTOON on jatkunut muun
muassa asukkaille järjestetyillä retkillä ja joulujuhlilla. Kesällä 2010 Asikkalan Rotaryklubi piti
EHTOO-KODON 40-vuotisjuhlan. Asukkaita muistettiin historiikilla, haitarimusiikilla ja hyvällä
tarjoilulla. EHTOO-KOTOA kävivät onnittelemassa Asikkalan kunta ja seurakunta, Palvelukeskus
Oiva ja omaiset. Juhlista tehtiin puolen tunnin elokuva.
Liitteenä olevassa esityksessä on hanketta kuvattu yksityiskohdittain. Esitykseni jälkeen
kansainvälinen koordinaattori Christina Bredin totesi Ehtookodon olevan ainutlaatuinen hanke koko
maailmassa.
Vieraile myös klubimme nettisivuilla tästä linkistä ..
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