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Hyvät rotarisiskot ja –veljet,

Piirimme syys- ja piirikokous kokosivat Kauniaisissa yhteen vajaat sata 
rotaryä eri puolilta Etelä-Suomen ja Viron Piiriä 1420 saamaan ideoita 
ja innostusta klubitoiminnan kehittämiseen. Kiitos tilaisuuden juontajalle 
Tiinalle, kaikille luennoitsijoille ja tilaisuuteen osallistuneille vilkkaasta 
keskustelusta, kannanotoista ja palautteesta! 

Koin syyskokouksen ”Rotary momentin” - kuten varmasti moni muukin 
- kuunnellessamme Karin koskettavaa tarinaa siitä, miksi hän päätti teh-
dä lahjoituksen Rotarysäätiölle. Tarinan kertoi Karin sisar Pirkko. Kari 
oli tehnyt hyväntekeväisyystyötä köyhistä köyhimpien ihmisten parissa 
Afrikassa ja halusi hyvän tekemisen voivan jatkua jo nyt ja myös pois-
menonsa jälkeen. Kari on halunnut osoittaa syyskokouksessa julkistetut 
150 000 euron suuruiset lahjoituksensa erityisesti lasten lukutaidon ja 
koulutuksen edistämiseen sekä puhtaan juomaveden turvaamiseen, 
koska ne ovat elämän perusedellytyksiä. Hän toivoo myös, että hänen 
lahjoituksensa voisi toimia esimerkkinä muille, jotka pohtivat samoja 
asioita. Karin tarina pohjusti hienosti Pentti Aspilan ja Markku Sten-
vallin esitystä aiheesta ”Miksi kannattaa lahjoittaa Rotarysäätiöllem-
me”.

District Rotary Foundation Chair, PDG Matti Poikolaisen vahva esitys 
”Mitä oven takana?” herätti monenlaisia ajatuksia ja keskustelua kuu-
lijoissa. Olemmeko me todella valmiit avaamaan klubimme ovet täysin 
auki uusille jäsenille, avaammeko me ne vain puolittain vai pidämmekö 
ne suljettuina? Haluammeko antaa nuorille mahdollisuuden tulla mu-
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Lukutaito on lapsen paremman tulevaisuu-
den perusedellytys, jota ilman eväät elämää 
varten jäävät hyvin heikoiksi. Lukutaito 
ja koulutus on myös yksi Rotarysäätiöm-
me painopistealueista, jota mekin voimme 
tukea lahjoituksin. 

Syyskokouksen alussa saimme ottaa 
vastaan piirimme rotarin Karin Rotary-
säätiölle tekemät suurlahjoitukset. Karin 
sisar Pirkko kertoi koskettavasti lahjoi-
tusten taustoista. 

Hyväntekeväisyyssäätiöitä arvioiva Chari-
ty Navigator antoi jo kymmenettä kertaa 
peräkkäin Rotary Foundationille parhaan 
arvioin eli täydet neljä tähteä mm. luotet-
tavuudesta ja läpinäkyvyydestä. 



kaan rotarytoimintaan heidän ehdoillaan? Löytyykö meistä johtajuutta 
ottaa vastuuta, osoittaa välittämistä, motivointia, kykyä nähdä tulevaan ja 
tehdä päätöksiä vaikkapa perustamalla oman klubimme kylkeen sateliit-
tiklubi tai Rotaract-klubi. Jatkoa Matin esitykselle saataneen helmikuun 
alussa 1.-3.2.2019 Tampereella järjestettävässä Rotary-seminaarissa, 
joka on tarkoitettu kaikille rotareille. Seminaarissa tulee olemaan omat 
osiot säätiölle, jäsenyydelle, nuorisovaihdolle ja viestinnälle unohtamatta 
yhteisiä hengennostatushetkiä ja perinteistä gaalaa. Kannattaa lähteä 
mukaan!

Rotarysäätiö koordinoi ja rahoittaa rotarien maailmanlaajuista palvelutoi-
mintaa, jonka edellytyksenä ovat yksityiset lahjoitukset. Meidän säätiöm-
me on maailman suurimpia yksityisiä hyväntekeväisyystoimijoita, ja se 
on saanut amerikkalaisen Charity Navigatorin arvioinnissa korkeimmat 
neljä tähteä jo kymmenen vuotta peräkkäin. Arvioinnissa luokitellaan 
mm. säätiöiden luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä. Jos siis haluat varmistua 
siitä, että lahjoituksesi menee perille, mikset käyttäisi kanavana omaa, 
mahtavaa työtä tekevää säätiötämme.  

Lisää säätiöasiaa on tarjolla piirimme järjestämässä perinteisessä Rota-
rysäätiöseminaarissa 22.11.2018 Kalastajatorpalla Helsingissä. Toinen 
vastaava tilaisuus pidetään Tallinnassa vielä tämän vuoden puolella. 
Marraskuun säätiöseminaarissa esitellään mm. piirimme kolme uutta 
kärkihanketta: ICT-perusteinen opetuksen tuki, (Gambia),  Meren maha 
on kipeä (Benin) ja Yalan koulukeskuksen kehittäminen (Kenia). Piirin 
D1410 terveiset tuo Pentti Aspila ja Zonen15 kuulumiset Helena Piis-
pa-Perälä. Tutustumme erilaisiin vaihtoehtoihin tukea säätiötä ja lopuksi  
saamme informaatiota piiriapurahoja hakemiseksi. Tilaisuus on avoin 
kaikille rotareille ja erityisesti niiden rotariklubien jäsenille, jotka suunnit-
televat avustusten hakua rotaryvuodelle 2019–2020. 

Rotary International The Rotary Foundation (Evanston) on huomioinut 
piirimme klubeja kaudella 2017-2018 tehdyistä lahjoituksista Rotarysääti-
ölle. Kolme klubia on saanut kiitokset Annual Fundiin tehdyistä lahjoituk-
sista: Lauttasaari, Loviisa ja Helsinki Maneesi. Edelleen TRF on lähettä-
nyt kiitoskirjeet toimitettavaksi Tapiolan ja Tartun rotaryklubeille koskien 
End Polio Now -lahjoituksia.

Arvoisat piirin 1420 klubien presidentit. Muistutan lopuksi jälleen siitä, 
että nyt on tullut aika tehdä päätöksiä ja valita rotaryvuoden 2021-2022 
ehdokas piirikuvernööriksi. Hakuaika päättyy 30.11.2018. Lisätietoa on 
lähetetty klubien presidenteille. 

Syysterveisin,

Irmeli

TULEVIA PIIRIN TAPAHTUMIA

Kuvernöörin klubivierailujen 
ohjelma löytyy piirimme kotisivuilta.

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

22.11.2018 
Rotarysäätiöseminaari, Helsinki,  
Kalastajatorppa

Marraskuu 2018 
Rotarysäätiöseminaari, Tallinna

30.11.2018 uuden kuvernöörin
haku kaudelle 2021-2022 päättyy.  
Ehdotukset DG Irmelille 
 
13.4.2019
Kevään Piirikonferenssi – Kongressi- 
hotelli Majvik, Masala

1.- 5.6.2019
Rotary International Konventio  
Hampurissa

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

Kuvernöörikierros jatkuu. Tässä vierai-
lulla Espoo Meri rotaryklubissa. Pre-
sidentti Kari Tilli (vas.)  ja AG Heikki 
Savander (oik.)


