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Paikka ja esittelijät

Saimme korvauksetta huippuesittelypaikan Elina Tikkaselta ja  Sanna sekä Veli Hyyryläiseltä          

messujen suosituimman kohteen Muusikontalon päädystä (Korian varuskunnan entinen sauna-

rakennus). Lähes kaikki messuilla kävijät n. 115.000 kulkivat  esittelypisteemme vierestä.  Media 

oli myös kiinnostunut Muusikontalosta. 

Esittelytalkoisiin osallistui 30 rotaria,  1 vaihto-oppilas ja 3 vaihdossa ollutta nuorta sekä

2 partiolaisnuorta = 36

Mukana oli kaikki Kouvolan 5 rotaryklubia, Sheterboxtuki ry ja sen esittelijöitä Lahdesta,

Lahti-Vesijärven Rotaryklubi, Lappeenranta-Saimaan Rotaryklubi ja kaukaisin Kiteen Rotary-

klubi.

Esittelypiste oli avoinna päivittäin  messujen avaamisesta klo 10 lähtien ja keskiviikkoisin  myös

myös illalla, kun messulavalla oli ilmaiskonsertteja

Työtunteja Rotariklubien  ja Shelterboxin esittelijät tekivät n. 460 h.  Kustannuksia ei tullut.
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Muusikontalo - kohde 6
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Seppo ja  kansanedustaja Paula Werning ja Kouvolan kaupunginhall.phj Harri Helminen
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Rotaryvieraita
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Rotarytoiminta ja Shelterbox kiinnostaa
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Nuoria vierailijoita
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Osmo ja ympäristöministeri Krista Mikkonen
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Ellen ja Aimo Kiteeltä sekä vaihto-oppilaita
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Inkeri esittelee



TITLE |  11

Sanna ja Veli sekä vaihto-oppilaat
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Rotary ja Shelterbox näkyi 

• Messuilla kävi n. 115.000 messuvierasta, lähes kaikki  näki esittelypisteemme

• Muusikontalo oli messujen suosituin kohden ja meillä myös paras paikka

• Pisteessämme pysähtyi lähes 5000 messuvierasta, paljon rotareita ja entisiä vaihto-
oppilaita

• Nuorisovaihtoa esittelimme  lähes 500 nuorelle ja heidän vanhemmille

• Shelterboxille kertyi keräyksin, lahjoituksin ja lamppujen myynnistä 3.249 € n. 4 
Shelterboxia. Lamppuja meni kaupaksi 191 kpl – oli hittituote

• Uusia rotareita

• Uusia vaihtareita

• Uusia SB jäseniä ja tukijoita

• Uusia yhteyksiä yrityksiin ja yhteisöihin 

• Myönteista positiivista julkisuutta

• Meille esittelijöille oli mukava ja kehittävä kokemus

• Esittelyistä ei kustannuksia klubeille/Shelterboxille

• Mahdollisuus samalla konseptilla olla esillä myös seuraavilla messuilla

• LÄMPIMÄT KIITOKSET VIELÄ KAIKILLE MUKANA OLLEILLE !
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