ROTARY HANKO - 2013-2014 aktiivinen ja onnistunut vuosi !
Hangon Rotaryklubi on kuluneen toimintavuotensa aikana aktivoitunut selvästi ja saanut toteutettua monta
onnistunutta hanketta. Myös kokousaktiivisuus on selkeästi lisääntynyt ja on tätä nykyä 59 % luokkaa. Vanhoja
tapahtumia vakiintuneine toimintatapoineen on kyseenalaistettu ja tehty entistä paremmin, ja uusia kehitetty
hallituksen ja klubimestarin luovalla yhteistyöllä. Tämän myötä sekä klubin yleinen henki että taloudellinenkin
tilanne ovat parantuneet. Hangon Rotary tuleekin enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin klubin historiassa
jakamaan ja tekemään hyvää. Klubipresidentti Jukka Manner voi syystäkin olla ylpeä toimintakautensa
aikaansaannoksistaan.
Toimintakaudella 2013-2014 toteutettiin mm. seuraavat päätapahtumat:
1. Vuotuista rapujuhlaa vietettiin 31.8.2013 Neljän Tuulen Tuvalla. Vaikka tämä perinteikäs tapahtuma ei
kuluneina vuosina olekaan onnistunut kokoamaan kovinkaan monta jäsentä yhteiseen illanviettoon, tänä
vuonna osanotto oli ilahduttavan runsasta – 30 henkeä oli viettämässä unohtumatonta iltaa laulun,
ruokailun, iloisen yhdessäolon ja kesän merkeissä historiaa täynnä olevassa paikassa kauniin meren äärellä.
Alkuruoaksi oli rapuja melkein enemmän kuin jaksoi syödä, pääruokana maistuva pihvi ja kaiken kruunasi
loistava jälkiruoka.
2. ”Makasiinin kokkikoulu” järjestettiin 26.10.2013. Maestro Nixu Knichterin johdolla 12 Rotary-veljeä valmisti
4 ruokalajin illallisen AVECeilleen saman päivän iltakokoukseen. Kun asiaankuuluvat asut oli saatu päälle,
ryhdyttiin toimeen. Kun kaikki tarvittava oli saatu valmiiksi, oli viimeisenä vuorossa oikean viinin
valitseminen. Ennen alkuruokaa (”vichyssoise”) tarjoiltiin ”kokin erikoinen” – lohisashimi. Pääruoaksi oli
pitkään kypsytettyä porsasta ja jälkiruoaksi ”tumma suklaa suffle.” Tällä kertaa – poikkeuksellisesti – mitä
useampi kokki sen parempi soppa – toteutui.
3. ”RotaryElokuvan” teemana oli Hanko. Pääelokuvaksi oli valittu Valentin Vaalan ”Kaikki rakastavat” vuodelta
1935, joka esitettiin restauroituna versiona. Elokuva on kuvattu osin Hangossa ja se oli Tauno Palon ja Ansa
Ikosen ensimmäinen yhteinen elokuva. Alkunäytöksenä nähtiin lyhyt potpuri/kuvaelma Hangosta eri
aikakausilta lyhytfilmeinä. Tapahtuma järjestettiin Kino Olympiassa ja sali oli täysi – täydellinen menestys
siis. Tapahtumasta saatiin Hangon Rotaryn kaikkien aikojen suurin yksittäinen tuotto hyväntekeväisyyteen.
Idean isä ja primus motor oli klubimestarimme Patrik Holmen – kukapa muukaan.
4. Hangon Rotaryn perinteikkäin hyväntekeväisyystapahtuma – hyväntekeväisyyskonsertti – pidettiin
11.01.2014 kaupungintalolla. Jälleen kerran oli tupa täysi – lippuja olisi mennyt enemmänkin kuin mitä
paikkoja oli tarjolla. Vanhasta kaavasta poiketen hallitus päätti tällä kertaa kokeilla jotain erilaisempaa –
mikä osoittautui jälleen oikeaksi valinnaksi. Konsertti oli kaksiosainen: ensimmäisessä osiossa esiintyi Seaside
Strompers ja jälkimmäisessä – mikä nosti tunnelman kattoon – esiintyi Jiri Nikkinen soittaen Beatlestulkintoja. Tuotto oli tähän astisista hyväntekeväisyyskonserteista ehdottomasti suurin. Erityiskiitos tästä
menee suoraan presidentillemme.
5. Klubin vuosijuhla järjestettiin 31.1.2014 Tammisaaressa Uudenmaan Prikaatin upseerikerholla – veli Mikael
Alopaeuksen suosiollisella avustuksella. Vuosijuhla pidettiin yhdessä Tammisaaren klubin kanssa.
Vuosijuhlassa kunniavieraina olivat nykyinen piirikuvernööri Ilkka torstila ja entinen piirikuverrnööri Harry
Hedman vaimoineen. vuosijuhlan yhteydessä jaettiin kaksi PHF –tunnusta ansioituneille veljille, Kalle
Wentukselle sekä Rune Westerholmille jolle tunnus oli jo toinen. Paluumatka Hankoon taitettiin valtaisassa
lumisateessa, mikä ei kuitenkaan pilannut juhlatunnelmaa lainkaan.

6. Ruotsin AVEC –risteily järjestettiin 28-20.3.2014. Yhteensä 28 osallistuja osallistui matkaan. Menomatka oli
Turusta Ruotsiin uudella M/S Viking Gracella ja paluumatka lentokoneella Tukholmasta Helsinkiin hyvin
nukutun yön jälkeen. Ohjelma oli monipuolinen – vapaavalintainen museokierros Tukholmassa, lounas
ravintola Prinsenissä ja kohokohtana iltajuhla 8 ruokalajin illallisineen Wallmans –shown ryydittämänä.
7. Tämän lisäksi klubissamme on pidetty mielenkiintoisia ja ajankohtaisia esitelmiä, niin päivä- kuin
iltakokouksissakin. Useampi komitea on ollut mukana ”Itämeri –projektissa” joka on samalla kuluvan
toimintavuoden tärkein teema ja toivon mukaan jatkossakin, muilla hallituskausilla. Toinen merkittävä
teema no nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, jota on menestyksellä vienyt eteenpäin Yhteiskuntapalvelu komitea veli Kari Waldenin johdolla. Lopuksi voi perustellusti todeta, että olemme vähintäänkin tarpeeksi
toimineet ystävyyden, kokemuksien vaihdon sekä hyväntekeväisyyden eteen.
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