Nippu hammasrattaalla koristeltuja papereita pläjähtää
pöytään
Heinäkuussa alkanut rotarykausi 2016–2017 tietää Osmo Siiralle (72) uusia haasteita.
Siira on DGE, tuleva kuvernööri, jolla on nyt koulutusvuosi meneillään. Hän
esimerkiksi kiertää kaikki alueensa, eli Itä-Suomen rotarypiirin klubit tutustuakseen
niihin. Alkuvuodesta on tiedossa viikon mittainen koulutus San Diegossa
Yhdysvalloissa.
Lisäksi Siira järjestää seuraavan kauden presidenttien ja sihteerien koulutustilaisuudet
sekä piirikonferenssin, jotka perinteiseen tapaan ovat tulevan kuvernöörin
kotikulmilla. Tässä tapauksessa siis Kouvolassa. Vuoden päästä hän on piirinsä
korkeimmalla jakkaralla. DG, kuvernööri.
Nyt Osmo Siira istuu rotarypiirin koulutustoimikunnassa ja on myös Kuusankosken
klubinsa 2. sihteeri. Klubipresidentti hän oli kaudella 2004–2005, sekä kaikkiaan
neljä vuotta Kymenlaaksossa apulaiskuvernöörinä, AG:nä.
–En ole oikein osannut sanoa ei, kun on ollut kyse rotariudesta, hän hymyilee
papereita selaillessaan.

Palvelu itsekkyyden edelle
Tämä rotaryaatteen tunnuslause oli yksi tekijä, miksi Osmo Siira vastasi myöntävästi
rotaryjäsenkutsuun vuonna 1994. Hän tunnisti itsessään hyväntekijän, joka haluaa
auttaa niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin.
Avustustyön tiimoilta Siira on tänäkin kesänä kiertänyt tapahtumia Hamina Tattoota
myöten kertomassa ShelterBox-toiminnasta. Kyse on boxista, joka sisältää suojan ja
avustustarpeita jopa kuusihenkiselle perheelle kriisialueilla.
–ShelterBox on erinomainen tapa tuoda myönteisesti rotary-toimintaa tunnetuksi
erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Rotariudessa kiinnosti myös verkostoituminen. Siira oli pankissa töissä ja juuri
Kuusankoskelle muuttanut. Hän ajatteli, että rotarius on helppo tapa tutustua ihmisiin.
–Useimmat rotarit ovat liike-elämässä olevia ihmisiä tai muita paikkakunnan
vaikuttajia. Maailmalla on 34 000 rotaryklubia, joihin ovat ovet avoinna. Se on ihan
mahtava juttu.
Kymenlaaksossa on 11 rotaryklubia; kuusi etelässä ja viisi pohjoisessa. Siira kehuu
molempaa päätä nostaen esille klubien hyvää tekeviä hankkeita. Itämerihaaste edistää
vesiensuojelua. Matkalippu tulevaisuuteen taas on projekti, jossa rotarit käyvät
kertomassa kuudesluokkalaisille työelämän kiemuroista.
–Kouvolassa on lisäksi poikkeuksellisen hyvä yhteistyö klubien kesken, hän kiittelee.

Muhoksella syntynyt Osmo Siira vietti lapsuutensa Pohjanmaalla. Armeijaan hän tuli
Korialle, ja on sillä reissulla yhä kun täältä kun löytyi puoliso ja työtä.
40-vuotisen työuransa Siira teki Kouvolan Seudun Osuuspankissa, josta jäi eläkkeelle
Kuusankosken konttorin johtajana. Tosin vapaaherrana hän ei ole ehtinyt juurikaan
olla.
–Teen edelleen täysipäiväisesti töitä. Innostuin kuusikymppisenä opiskelemaan. Sen
tiimoilta syntyi perheyritys, jonka puitteissa teen erilaisia yritysjärjestelyjä ja kauppoja liikkeenjohdon konsulttina.
Rotarymerkki on hammasratas, jossa on kuusi ulospäin lievästi kapenevaa
puolaa ja 24 hammasta.

