Lempäälän Rotaryklubi sai Erik Edner -tunnustuksen
Lempäälän Rotaryklubi otti vastaan Lempäälän kunnan myöntämän Erik Edner tunnustuksen Lempäälän kunnan järjestämässä Itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2015
Lempäälän kunnanhallitus päättää vuosittain antaa Erik Edner -tunnustuksen yhteisölle tai
henkilölle, joka on merkittävästi työskennellyt Lempäälän kunnan hyväksi.
Erik Edner oli Lempäälän kirkkoherrana vuodesta 1750 alkaen. Hän oli tarmokas kirkkoherra, joka
edisti köyhäinhoitoa, aloitti lasten säännöllisen kouluopetuksen ja ankaralla kurinpidolla lisäsi
kansalaisten lukutaitoa. Erik Edner valittiin pappissäädyn edustajaksi vapaudenajan viimeisille
valtiopäiville 1771-1772 ja täällä hän teki merkittävän aloitteen kaupungin perustamisesta
Lempäälän pohjoispuolelle Tammerkoskelle. Häntä pidetään Tampereen kaupungin syntysanojen
lausujana. Kustaa III allekirjoitti 1779 Tampereen perustamiskirjan.
Ednerin toiminnassa oli näkyvissä voimakas yleishyödyllisten ja taloudellisten asioiden harrastus.
Lempäälässä myönnetään vuosittain Erik Edner -mitali huomattavaa kotiseudun kehittämistä
tehneelle yhteisölle tai henkilölle.
Lempäälän kunnan päättäjät osoittivat tänä vuonna tällaisen tunnustuksen Lempäälän
Rotaryklubille.
Tunnustusmitalin ja kunniakirjan luovuttivat klubillemme kunnanjohtaja, kunnanhallituksen
puheenjohtaja ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Lempäälän Itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2015.
Kunnanvaltuuston puheenjohtajan esitti seuraavat tunnustuksen luovutussanat:
Lempäälän Rotaryklubi ry
Lempäälän Rotaryklubi on perustettu vuonna 1972. Klubin erityispiirteenä on alusta lähtien ollut
perhekeskeisyys. Puolisoiden aktiivisen toiminnan myötä liittyi vähitellen mukaan myös perhe.
Puolisoilla on mahdollisuus osallistua klubin kaikkiin kokouksiin. Lisäksi puolisot pitävät omia
kokouksiaan sekä osallistuvat klubin paikkakunnallisiin ja kansainvälisiin humanitaarisiin
hankkeisiin.
Vuonna 1905 perustetun rotaryjärjestön jäseneksi kelpuutettiin alun perin vain miehiä. Vasta
vuonna 1987 rotaryjärjestö avasi ovensa myös naisille. Lempäälän Rotaryklubissakin on nykyisin
jäseninä myös naisia.
Rotaryklubin toiminnan ytimenä on viikko-ohjelma, johon kuuluvat kokoukset, joissa pidetään
esitelmiä ajankohtaisista aiheista sekä erilaiset tilaisuudet ja vierailut. Klubi organisoi erilaisia
hankkeita, joista Lempäälän kunnassa näkyvin on ollut 18 vuotena järjestetty Kuokkalankosken
markkinat - Lempäälän suurin kesätapahtuma. Markkinoiden järjestelyissä klubi on tehnyt
yhteistyötä Lempäälän muiden järjestöjen sekä kunnan kanssa. Klubi on muutenkin rakentanut
yhteistyöverkostoja paikkakunnan muiden järjestöjen, yhteisöjen, oppilaitosten ja julkishallinnon
kanssa. Klubi on yksi Walkers-nuorisokahvilatoiminnan taustavaikuttajista ja jäsenet ovat olleet
mukana ”Yhdessä elämään” -katupartioissa.
Kansainvälisen vaihto-oppilastoiminnan järjestäminen vuosittain on ollut klubissa erittäin aktiivista
ja merkityksellistä vuodesta 1982 alkaen. Toiminnan myötä lukuisat lempääläisnuoret ovat päässeet
tutustumaan vieraisiin kulttuureihin joko vuosi-, kesä- tai leirivaihdon myötä. Vastaavasti
Lempäälään on tullut nuoria eri puolilta maailmaa. Klubi on tehnyt myös runsaasti lahjoituksia ja
hankintoja lempääläisten hyväksi sekä lisäksi osallistunut Rotaryn kansainvälisiin humanitaarisiin
ohjelmiin.
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