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Rota ryr a ta s on pyörähtänyt jä lleen kier -
r oksen. Käädyt va ihdettiin Ta rva spää ssä
kesäkuun puolessa vä lissä . Ha luan kiittä ä
edellistä piir ikuvernöör iä Liisa Sjernbergiä
pää ttyneestä kaudesta ja toivotta a hänelle
menestystä RI:n tehtävä ssä nuor isova ihdon
pa r issa !

Hyvät rotarisiskot ja -veljet,

Rotary yhdistää yli miljoonaa ihmistä! Rotaryn kautta ihmiset kaikil-
ta mantereilta ja kaikista kulttuureista kokoontuvat yhteen, vaihtavat
ajatuksia, rakentavat ystävyyssuhteita ja verkostoituvat ammatillisesti
saadakseen aikaan positiivisia muutoksia niin paikallisesti kuin maail-
manlaajuisesti.

Pääsin itse henkilökohtaisesti kokemaan Rotaryn yhdistävän voiman,
kun osallistuin kesäkuussa Toronton konventioon. Siellä kokoontui n.
25 000 rotarya kaikkialta maailmasta. Meitä suomalaisia oli paikalla
35. Tapahtumapaikkana oli valtava Air Canada Center. Saimme kuulla
RI:n väistyvän presidentin Ian Riseleyn ja alkaneen kauden presidentin
Barry Rassinin lisäksi nimekkäitä julkisuuden henkilöitä kuten Kana-
dan pääministeriä Justin Trudeauta. Odotin hänen puheeltaan itse pal-
jon, sillä hän on tunnetusti kantaaottava johtaja. Trudeau puhui suoraan
läsnäolijoiden sydämiin niin Kanadan toimista tasa-arvoisemman yh-
teiskunnan puolesta kuin myös taistelusta sairauksia vastaan - ja ennen
kaikkea polion kitkemisestä yhdessä Rotaryn kanssa. Hän haluaa antaa
omille lapsilleen poliovapaan maailman. Myös minä haluan lapsilleni ja
etenkin lastenlapsilleni samaa!

Uuden Seelannin entinen pääministeri Helen Clark käsitteli naisten
merkitystä johtajina, mikä ilahdutti tätä yritysmaailmassa työskennellyttä
naiskuvernööriä! Useissa puheenvuoroissa sivuttiin taistelua lukutai-
dottomuutta, etenkin naisten lukutaidottomuutta, ja köyhyyttä vastaan
merkittävänä osana rauhantyötä. Lukutaidottomuus ei ole vain kaukais-
ten kehitysmaiden ongelma. Se on tätä päivää myös meillä Suomessa
ennen kaikkea maahanmuuttajanaisten keskuudessa.

Ava ja iset täyttivä t Toronto Maple Leavesin
kotia r eenan. Tunnelma oli huikea .

Suoma la isia rota r eita koolla yhteisen
illa llisen merkeissä Torontossa .
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Ensi kesänä 1.–5.6.2019 konventio on ihan nurkan takana Hampuris-
sa. Toivon, että meitä suomalaisia on siellä suuri joukko näkemässä ja
kokemassa, mitä kansainvälinen Rotary oikeasti tarkoittaa: ystävyyttä
yli rajojen sekä merkittävää ja vaikuttavaa toimintaa ympäri maailman.
Lähdethän sinäkin mukaan!

Yli 110 vuotta olemme toimineet yhdistävänä siltana kulttuurien ja man-
nerten välillä puolustaaksemme rauhaa, kamppailleet lukutaidottomuu-
den ja köyhyyden poistamiseksi, edistäneet puhtaan veden saantia ja
hygieniaa, sekä taistelleet sairauksia vastaan. 2,5 miljardia lasta on roko-
tettu poliota vastaan ja työ jatkuu, kunnes polio on hävitetty maailmasta.

Hyvät rotarisiskot ja -veljet, mikään haaste ei ole meille liian suuri tai
pieni! Rotary on siellä, missä me naapurit, ystävät ja ongelmien ratkaisi-
jat kokoonnumme, vaihdamme ajatuksia, tapaamme johtajia ja ryhtyvät
toimiin saadakseen aikaan pysyviä muutoksia paikallisesti tai maailman-
laajuisesti. Rotary Internationalin Presidentti Berry Rassin kehottaa meitä
toimimaan Rotaryn periaatteiden mukaisesti, peilaamaan toimintaamme
Neljän kysymyksen kokeeseen, kohtelemaan toisiamme kunnioittavasti
ja olemaan innostuksen lähde ”Be the Inspiration”, ”Ole Innostaja”!

Otetaan jokainen kohdallamme tämä haaste vastaan!

Aurinkoista helteisen kesän jatkoa,

Irmeli Viherluoto-Lindström

Toronton konventio ava si hienot näköa la t
Rota ryn kansa invä liseen toiminta an.
CN Tower ista sa imme puolisoni Markuksen
kanssa iha illa yhtä la illa mahtavaa
näkymää yli kaupungin.

TULEVIA PIIRIN TAPAHTUMIA

Kuvernöörin klubivierailujen
ohjelma löytyy piirimme kotisivuilta.

7.10.2018
Silakkasoutu, Helsinki

20.10.2018
Piirin syyskokous, Kauniainen,
Uusi Paviljonki

10.11.2018
4H Rotary Challenge nuorille
yrittäjille, Helsinki, Balder-sali

22.11.2018
Rotarysäätiöseminaari, Helsinki,
Kalastajatorppa

Tarkempaa tietoa tapahtumista
piirimme kotisivuilta
www.d1420.rotary.¿


