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Itäisen Helsingin kehitys alkoi nopeutua 1960-luvun loppupuolella. Silloin vuonna 1960 perustettu
Herttoniemen Rotaryklubi oli jo kasvanut noin 50 jäsenen yhteisöksi ja sen piirissä virisi ajatus uuden klubin
perustamisesta. Rotarypiirin 1420 silloinen kuvernööri Unto Tupala, nimesi 17.11.1970 Herttoniemen
RK:sta eversti Viktor Vähätuvan piirigovernorin erikoisedustajaksi eli kummiksi uudelle klubille Lasse
Hyvärisen presidenttikauden aikana 1970-1971. Vähätuvan lisäksi valmistelutyöhön osallistui ponnekkaasti
myös toinen Herttoniemen klubin jäsen, arkkitehti Risto Skogström, josta sittemmin tuli I-HRK:n
ensimmäinen sihteeri. Valmisteluja tehtiin tehokkaasti alkuvuoden 1971 aikana. Herttoniemen RK päätti
luovuttaa omasta aikaisemmasta alueestaan seuraavat alueet: Vesala-Kontula, Vuosaari, Myllypuro,
Vartioharju, Marjaniemi, Mellunkylä, Itäsaaret, Puotinharju ja Puotila. Samalla klubi päätti pidättäytyä
ottamasta jäseniä näiltä alueilta.
Uuden Itä-Helsingin Rotaryklubin perustava kokous pidettiin Kontulassa ravintola Kolmospesässä
26.4.1971. Klubin presidentiksi tuli valtiotieteen maisteri Jouko Tarkoma, varapresidentiksi
kenraaliluutnantti Otto Ylirisku, sihteeriksi arkkitehti Risto Skogström, rahastonhoitajaksi insinööri Erkki
Valli ja klubimestariksi insinööri Aarne Evokari. Past-presidenttinä toimi klubin kummi Viktor Vähätupa.
Lasse Hyvärinen ja Unto Wiitala luovuttivat Herttoniemen RK:n lahjana puheenjohtajan nuijan. Uusia
jäseniä oli 21 miestä. Kaikille tuli jokin nimetty tehtävä, ja niin saatiin RI:n sääntöjen mukainen toiminta
käyntiin. Klubin virallisena perustamispäivänä on sittemmin pidetty päivää 21.6.1971, jolloin Rotary
International on hyväksynyt I-HRK:n. Samana päivänä päätettiin, että klubin charter-juhla pidetään
smokkijuhlana 22.10.1971 Kulosaaren Kasinolla. Siellä luovutettiin klubille virallinen perustamiskirja eli
charter-kirja ja jaettiin rotarymerkit ja muut tunnusmerkit. Todettakoon vielä, että Viktor Vähätuvalle
hankittiin klubin ensimmäinen PHF-tunnustus vuonna 1978, kun klubin talous oli saatu vakaalle pohjalle.
I-HRK kokoontui ensimmäisen toimintavuoden aikana Kontulan Ravintola Kolmospesässä, mutta jo 1.7.1972
kokouspaikaksi tuli Puotilan kartano. Vajaan kahden vuoden ajan (1984-1986) kokouspaikkana oli
Itäkeskuksen silloinen Ravintola Pysäkki, mutta jo heinäkuussa 1986 siirryttiin takaisin Puotilan kartanoon,
jossa on sen jälkeen kokoonnuttiin vuoteen 2011 saakka, jolloin toiminta kartanossa lakkasi tulevan
remontin takia. Klubin kokouspaikaksi tuli Stoa Itäkeskuksessa ja sitten asukastalo Mylläri Myllypuron
ostoskeskuksessa.
1970-luvun aikana Itä-Helsingin Rotaryklubin toiminta laajeni ja toteutti kaikki palveluväylien tehtävät.
Myös jäsenmäärä suureni niin, että 1980-luvulla päästiin 45 aktiivijäseneen. Siihen aikaan varsinkin
Vuosaaren asuttaminen voimistui, ja siksi I-HRK päätti 25.6.1984 Raimo Laineen presidenttikaudella esittää
silloiselle piirigovernorille Ermei Kanniselle Vuosaaren Rotaryklubin perustamista. Kuvernöörin
erikoisedustajaksi nimettiin I-HRK:n past-presidentti Olli Rikkonen. Hänen lisäkseen valmistelijana toimi
Rauno Heiska. Toimenpiteet onnistuivat ja Vuosaaren RK otettiin Rotary Internationalin jäseneksi 3.4.1985.
Vuosaaren Rotaryklubin charter-juhla pidettiin 27.5.1985. Myös silloin juhlittiin Kulosaaren Kasinolla.
Neljäntoista toimintavuoden aikana I-HRK oli siis itse kasvanut kummin rooliin.

