Viikkokokous nro 15/2015-2016
12.11.2015
Presidentti Kari Nirha avasi viikkokokouksen ja toivotti tervetulleeksi 17 omaa veljeä.
Arvontalista pantiin liikenteeseen ja arvontapullo oli tuttu pieni Jaloviina, josta veli
presidentti mainitsi sen olevan tarkoituksella puolikas veljien maksan ja päänupin
varjelemiseksi sekä klubille tulevan arvontarahan maksimoimiseksi.
Piirikuvernööri saapuu klubivierailulle torstaina 03.12.2015 ja hallituksen tulee olla
paikalla viimeistään klo 16.30. Lapua Kiviristin Rotaryklubin uusi toimintakaavio laaditaan
ennen sitä veli Kari Rantakarin asiantuntemusta hyväksi käyttäen.
Presidentiltä on tiedusteltu halukkuutta ystävyysklubi toimintaan. Meillähän on jo
toimintaa saksalaisen Bad Bramstedtin klubin kanssa ja Virolaisen Hansaklubin kanssa
jo hierotaan ystävyystoimintaa. Päätettiin mennä vierailulle Viroon Hansa klubin vieraaksi
12. – 15.03.2016. Presidentti hoitaa asian.
Joulunavausmarkkinat järjestetään taas Vanhan Paukun alueella lauantaina ja sunnuntaina
21. – 22.11.2015. Perinteisesti jaamme riisipuuroa omassa jakopisteessä. Veljet, jotka
ovat hommanneet mainoksia paikalla olevaan Rotary telineeseen, tekevät sen taas.
Mainostajia ovat olleet Veljekset Ala-Talkkari, Lapuan Osuuspankki, Valmet ja EteläPohjanmaan Osuuskauppa.
Veli Arto Koski piti erittäin koskettavan esitelmän sotalapsista. Veli Arton tuttavaperheestä
lähti neljä sotalapsiksi Ruotsiin. Yksi vain palasi ja hänkin lähti myöhemmin takaisin.
On ollut todella kova paikka pienelle lapselle lähteä vieraaseen maahan kielitaidottomana
ja vieraaseen perheeseen. Ruotsalaiset kysyivät jo talvisodan aikana Suomen halukkuutta
lähettää lapsia turvaan Ruotsiin. Silloin kieltäydyttiin jyrkästi. Yksityisesti kuitenkin lapsia
lähti äitiensä kanssa 9000 ja äitejä 3000. Yhteensä sotiemme aikana sotalapsia oli 80 000.
Jatkosodan aikana ruotsalaisten pyyntöön sitten suostuttiin. Syitä oli sairaat lapset, jotka
saisivat parempaa hoitoa, karjalaiset lapset, pommituksissa tuhoutuneiden kotien lapset,
invalidien lapset ja kaatuneiden lapset. Ylevänä syynä oli nousevan sukupolven hengen ja
terveyden turvaaminen. Evakkoajaksi ajateltiin kuutta kuukautta, mutta se venyi moniksi
vuosiksi, joillakin loppuelämäksi. Koska isät olivat rintamalla päätösvastuu lapsen lähettämi
sestä Tornion kautta Ruotsiin oli äideillä. Tapahtuman inhimillinen tragedia paljastui vasta
sodan jälkeen. Osa ruotsalaisista ei halunnut antaa lasta pois tai suomalainen äiti oli mennyt
uusiin naimisiin ja puoliorpo tyttö tai poika ei tiennyt mihin kuuluisi. Kuitenkin asiantuntijat
mm. Martti Kaila ja arvostettu Arvo Ylppö vähättelivät noiden pienten ihmisten tuskaa.
Toivokaamme veljet, ettei tällaista murhetta tarvitsisi meidän lapsen lapsemme jälkeläiset
koskaan kokea.
Arvonnan suoritti veli Arto Koski ja huikkailemaan pääsi taas veli Pekka Latvanen.
Presidentti Kari Nirha päätti viikkokokouksen.
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