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Hyvät rotarisiskot ja –veljet,

Lähes puoli vuotta on vierähtänyt siitä, kun aloitin piirikuvernöörinä. Ta-
kanani on 65 kuvernöörivierailua piirin 1420 klubeissa Suomessa ja Viros-
sa ja edessä vielä kymmenkunta vierailua ensi keväänä. Osan vierailuista 
olen tehnyt yhdessä puolisoni Markuksen kanssa. Piirikuvernöörinä olen 
etuoikeutettu saadessani olla eturivissä perehtymässä konkreettisesti 
siihen, miten moninaista rotarius voi olla. Olen saanut tavata Rotary In-
ternationalin korkeinta johtoa ja olla viestintuojana koskien RI:n tavoitteita 
ja ehkäpä innostaa klubeja uusiin avauksiin. Piirissämme on valtavasti 
kokemusta. On klubeja, joiden jäsenten yhteenlaskettu kokemus on satoja 
vuosia ja toisaalta nuoria klubeja, joiden yhteenlaskettu kokemus rajoittuu 
muutamaan vuosikymmeneen. 

Marraskuussa kuvernöörivierailuni yhteydessä Loviisan rotaryklubissa juh-
littiin klubin perustajajäsentä Pertti Sajalinnaa, joka on ollut rotari jo yli 50 
vuotta ja Tallinnassa puolestaan kohotettiin malja alkusyksystä Rotary Club 
Tallinn Globalin perustamisen kunniaksi. Yhteistä kaikille rotareille on tahto 
tehdä hyvää maailmassa. Keinot hyvän tekemiseksi kuitenkin poikkeavat 
kuten myös ajatukset siitä, miten säilytettäisiin klubin vireys tulevinakin 
vuosina.

Jäsenkehitys ja sen myötä ikäkysymykset ja toimihenkilöhaasteet ovat 
olleet kärjessä viiden suosituimman keskustelunaiheen listalla klubivierai-
luillani. Muita aiheita ovat olleet klubien välinen yhteistyö, vapaamuotoiset 
tapaamiset yli apulaiskuvernöörirajojen, julkisuuskuva ja kokoontumispaik-
kojen alati nousevat hinnat pääkaupunkiseudulla. Viimeisimmän Rotary 
Internationalin jäsentilaston (3.12.2018) mukaan oman piirimme tilanne on 
ihan kohtuullinen. Meillä on tilaston mukaan 2 819 jäsentä, kun meitä vuo-
den alussa oli 2 804. Tämä tarkoittaa15 jäsenen kasvua! Haastetta tuo se, 
että piirissämme on 1 753 rotaryä, jotka ovat 70-vuotiaita tai vanhempia. 
Jos lisäksi lasketaan 60-vuotiaat ja sitä vanhemmat, niin näissä ikäluokissa 
on 2 519 rotaria. Ikä on kuitenkin vain numero. Emmehän anna sen vaikut-
taa innostukseemme! 

Rotaryllä on monta menestystarinaa kerrottavana niin läheltä kuin kaukaa-
kin. Meillä reilulla 1,2 miljoonalla rotarilla on kykyä ja osaamista tunnistaa 

Euroopan Rotaractin sosiaalikoordinaattori Tiina Lehti osal-
listui Rotaract Euroopan kokoukseen (REM) Limassolissa 
aiemmin tänä vuonna. Rotaractorit järjestivät mm. maa-
messut, joissa jokainen osallistuja sai esitellä oman maansa 
ruokia ja juomia. Pohjoismaiden edustajilla oli yhteinen esit-
telytila.

Pertti Sajalinna (oik.) Loviisan rotaryklu-
bista on klubin perustajajäsen ja ollut 
rotari jo 50 vuotta. Onnittelemassa presi-
dentti Janne Lepola. 
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paikallisia ongelmia, joita ratkaisemme pysyvien muutosten aikaansaami-
seksi käyttämällä hyväksi laajaa verkostoamme ja Rotarysäätiön resursseja.  

Piirissämme on ollut ja on käynnissä useita pienempiä ja suurempia paikalli-
sia hankkeita. Meillä on lisäksi Global Grant –hankkeita, joista mainittakoon 
Tartu Toome Rotary Clubin Maarja Village, Competence Centre for Vocatio-
nal Trainings of Mentally Disabled People (päättyi 18.10.2018) ja käynnissä 
oleva Pasilan Ahtisaari-koulu -projekti Namibiassa, johon osallistuu pari-
kymmentä klubia. Säätiöseminaarissa esiteltiin marraskuun lopulla kolme 
suunnitteilla olevaa Global Grant -hanketta, joista klubit voivat valita mielei-
sensä. Aina ei tarvitse välttämättä laittaa käsiä ”saveen”, vaan me voimme 
osallistua hankkeisiin säätiölahjoitusten kautta.  Rotarysäätiömme muuttaa 
lahjoituksemme hankkeiksi. Lisäksi Rotary palkitsee lahjoittajia PHF- ja  
muilla tunnustuksilla.  

Rotary Internationalin presidentti Barry Rassin on nostanut vahvasti esille 
nuoret ja ennen kaikkea Rotaractorit huomisen merkittävinä toimijoina Ro-
taryssä. Rotaract Helsingin varapresidentin ja Euroopan Rotaractin sosiaali-
koordinaattorin Tiina Lehden rotarysyksyn kalentereista löytyy niin kotimai-
sia kuin kansainvälisiä tapaamisia: Kauniaisissa piirin 1420 syyskokous ja 
lisäksi Pariisi, Milano, Limassol, Malmö, Kööpenhamina. Sosiaalikoordinaat-
torin vastuulla on Euroopan klubien välinen tiedonjako erilaisissa hankkeissa 
ja hankkeiden  palkitseminen kerran vuodessa. 

Rotaract-toiminta on vilkasta ja kansainvälistä. Otetaanpa esimerkiksi Ro-
taract Euroopan kokous (REM) Limassolissa, joka oli tämän rotaryvuoden 
ensimmäinen virallinen tapaaminen. Siellä käytiin läpi mm IT- ja markkinoin-
tiasiat sekä sosiaalikoordinaattorin päivitetyt tehtävät. Tapaamisessa pal-
jastettiin myös vuoden yhteinen End Plastic Now -projekti, jonka vetovastuu 
on Tiinalla ja hänen tiimillään. Tavoitteena on järjestää ympäri Eurooppaa 
useita paikallisia hankkeita, joissa levitetään tietoutta muovijätteestä, siitä 
aiheutuvasta merien ja maiden saastumisesta ja tehdään hankkeita aiheen 
tiimoilta. Rotaractorit eivät kuitenkaan vain istuneet kokouksissa suunnitte-
lemassa tulevia vaan askartelivat yhdessä rannekoruja, joiden tuotto meni 
leukemiapotilaiden hyväksi. Lisäksi he järjestivät ”maamessut”, jossa jokai-
nen maa sai esitellä ruokia ja juomia omasta maastaan. ”Meillä oli Rotaract 
Helsingin presidentin ja Suomen maavastaavan Emilia Veselovan kanssa 
ruisleipää, salmiakkia, suklaata, salmiakkikossua ja minttuviinaa tarjolla. 
Olimme pukeutuneet Suomen leijonien paitoihin”, Tiina kertoo.

Olipa Rotary suurelle yleisölle tuttu tai tuntematon, voimme yhtyä ajatuk-
seen, että Rotary on kannustanut lukemattomia ihmisiä kaikkialla maail-
massa aktiiviseen toimintaan parempien elinolosuhteiden puolesta. Näi-
den ajatusten myötä haluan toivottaa Markuksen kanssa teille rauhallista 
joulun odotusta sekä hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2019!

Irmeli 

TULEVIA PIIRIN TAPAHTUMIA

Kuvernöörin klubivierailujen 
ohjelma löytyy piirimme kotisivuilta.

Seuraava kuvernöörin kuukausikirje
ilmestyy tammi-helmikuun vaihteessa.

25.1.2019 
Rotarysäätiöseminaari, Tallinna Sokos 
Hotel Viru 

1.-3.2.2019
Säätiöseminaari, Tampere, Puistotorni-
Original 

5.2., 7.2. ja 12.2.2019 klo 17.00-20.00
prePETS seminaarit - Botta, Espoon 
Opinmäki, Järvenpään Seurakunta-
opisto

15.3.2019 klo 10.00-16.00
PETS Viro, Hotelli Tallink City 
Tallinna 

16.3.2019 klo 9.00-16.00
PETS ja Piirineuvottelu
Espoo

13.4.2019 Piirikonferenssi
Kongressihotelli Majvik, Majvikintie 1 
Masala, Espoo

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

Rotaractorit järjestivät Espoossa Buy 
One More -kampanjan marraskuussa 
Isossa Omenassa. Apu menee perille 
Apuna Ry:n kautta vähävaraisille 
paikallisille perheille.


