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Tervetuloa soutamaan Itämeren hyväksi 
7.10.2018! Silakkasoutu järjestetään aina 
Stadin Silakkamarkkinoiden avajaispäivänä, 
ja nuorisovaihtareilla on perinteisesti oma 
joukkue soutamassa. Mukaan on haastettu 
rotaryklubien lisäksi yrityksiä ja yhteisöjä 
viettämään rentoa henkilöstön virkistyspäi-
vää, jonka avulla voi toteuttaa myös ympäris-
tövastuuta. Soudun jälkeen siirrytään Kataja-
nokalle Vikingin M/S Mariellalle lounaalle ja 
Itämeri-seminaariin. Sieltä on vielä mahdolli-
suus jatkaa Tukholman risteilylle 7.-9.10.  
www.silakkasoutu.fi

Hyvät rotarisiskot ja -veljet,

Rotaryvuosi on pyörähtänyt täyteen vauhtiin, ja olen itse jo ehtinyt vie-
railla monissa klubeissa niin Suomessa kuin Virossa. Yhteistä kaikille 
tapaamisille on ollut innostus saada jotain merkittävää aikaan paikalli-
sesti tai laajemminkin innostaa klubeja osallistumaan hankkeisiin myös 
maailmalla. 

Ilmastokysymykset - saasteet, ympäristön pilaantuminen, vesistöjen 
kunto ja ilmastomuutos - eivät tällä hetkellä ainoastaan puhuta rotareita 
vaan myös aktivoivat toimintaan. Hyvänä esimerkkinä on muutaman 
klubin käynnistämä Silakkasoutu, joka sai alkunsa Mommilan järven 
soutelusta ja on saavuttanut jo kansainvälistäkin huomiota. Silakkasou-
dun tavoitteena on ollut alusta lähtien herättää ihmiset ymmärtämään 
Itämeremme tila ja rakentamaan hankkeita sen pelastamiseksi. Silak-
kasoutu järjestetään jo kuudennen kerran sunnuntaina 7.10. Tervetuloa 
mukaan!

Piirimme klubit ovat ottaneet toimintasuunnitelmissaan ilahduttavasti 
huomioon uudistuneen visiomme “Me näemme maailman, jossa ihmi-
set yhdistävät voimansa ja ryhtyvät toimiin saadakseen aikaan pysyviä 
muutoksia – maailmanlaajuisesti, paikallisesti ja meissä itsessämme”. 
Monet klubit haluaisivat edetä toiminta edellä. Sitä on usein kuitenkin 
vaikea toteuttaa turvallisten klubikokousten ulkopuolella, vaikka tahtoa 
ja innostusta riittäisikin. Tämä on haaste koko rotarymaailmassa. 

Valmistellessani omaa kuvernöörikauttani halusin panostaa siihen, että 
piirimme toimisi tehokkaasti tarjoamalla klubeille tukeaan ja olemalla 
käytettävissä niin apulaiskuvernöörien ja komiteoiden kuin myös tule-
vien kuvernöörien DGE Tommy Weggen ja DGN Sakari Karjalaisen 

Vierailulla 23.8.  Raplan rotaryklubissa Virossa 
tapasin mm. klubin sihteeri Raivo Vasnun ja AG 
Heldur Allesen.
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kautta. Toivon, että voimme olla apunanne kauden 2018-2019 päätavoit-
teiden saavuttamisessa. Niitä ovat klubitoiminnan vahvistaminen, huma-
nitäärisiin palveluihin aktivivointi ja niiden kasvattaminen sekä  
Rotaryn tunnettavuuden ja julkisuuskuvaa parantaminen sekä paikalli-
sesti että piiritasolla.

Me rotarit olemme turhan vaatimattomia kertomaan omista onnistumisis-
tamme edes lähipiirille saatika maailmalle. Kuluvalla kaudella piirimme 
panostaa parempaan näkyvyyteen ja tiedottamiseen uudistamalla verk-
kosivunsa ja laajentamalla sosiaalisen media käyttöä. Tuemme myös 
klubeja vastaavissa hankkeissa. Käsittelemme mm. tätä aihetta piirimme 
syyskokouksessa 20.10.2018 Kauniaisissa, johon toivon runsasta osan-
ottoa. 

Jatkuvasti laskeva jäsenmäärä piirissämme etenkin Suomen puolella ei 
ole salaisuus. Tyytyväiset nykyiset jäsenet ovat edellytys onnistuneelle 
jäsenhankinnalle. Meidän on tarkasteltava toimintaamme ja pohdittava, 
löytyisikö ratkaisua uusista klubimuodoista, jotka RI:n uudistuneet sään-
nöt mahdollistavat. Tästäkin lisää syys- ja piirikokouksessa Kauniaisissa.  
 
Arvoisat klubipresidentit, muistuttaisin teitä siitä, että on tullut myös 
aika rotaryvuoden 2021-2022 piirikuvernööriehdokas. Hakuaika päättyy 
30.11.2018. Hakuilmoitus, tarkemmat tiedot ja ohjeet tulevat syyskuun 
alussa.

Vauhdikasta ja idearikasta syksyn alkua toivottaen
 
Irmeli 

Vierailu Tammisaaren rotaryklubissa 17.8.
käynnisti kuvernöörivuoteni klubikierroksen
Vierailut tarjoavat hienon mahdollisuuden 
piirimme rotareiden tapaamiseen ja ajatus-
ten vaihtoon. Matka jatkuu!

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

30.11.2018 Uuden kuvernöörin
haku kaudelle 2021-2022 päättyy.

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