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Minulla oli suuri ilo luovuttaa Charter-kirja 
piirimme uudelle rotaryklubille Tallinnassa 
lokakuun alussa. Klubin ensimmäisenä pre-
sidenttinä toimii Tonis Arro. Paljon onnea ja 
menestystä Rotary Club Tallinn Global!

Hyvät rotarisiskot ja –veljet,

Takana neljännes rotaryvuodesta, Vilnan Instituutti ja vajaat 3 000 kilo-
metriä kuvernöörin klubivierailuja, jotka olen tehnyt yhdessä puolisoni 
Markuksen kanssa. Edessä vielä monta vauhdikasta kuukautta täynnä 
mahdollisuuksia tehdä hyvää, verkostoitua ja tavata ystäviä. 

Klubeissa on valtavasti innostusta, mutta myös vaikeuksia päättää, mitä 
tietä olisi paras kulkea. Piirimme Syyskokous kokoaa yhteen joukon 
arvostettuja rotareita. He ideoivat, inspiroivat ja tukevat rotaryklubien 
presidenttejä ja jäseniä tekemään hyviä päätöksiä klubitoimintansa ke-
hittämiseksi ja olemaan ehdottomasti alueidensa parhaita vaihtoehtoja 
illan tai lounatauon viettämiseen. Piirikokous päättää Syyskokouksen, 
jossa esitetään edellisen kauden tilinpäätös ja toimintakertomus klubien 
hyväksyttäväksi.

Maailman Polio-päivää vietetään 24.10. Toivottavasti päivä innostaa 
myös klubeja erilaisiin tempauksiin. Tavoitteena on yhden päivän aika-
na keskittää huomio End Polio Now -hankkeeseemme. 
 
Polion kitkeminen maailmasta on saanut rotarit toimimaan yli kolmen 
vuosikymmenen ajan ja osallistumaan 2,5 biljoonan lapsen rokotta-
miseen 122 maassa. Olemme yhdessä muiden toimijoiden kanssa 
onnistuneet vähentämään poliotapauksia 99,9:llä prosentilla maail-
manlaajuisesti vuodesta 1979, jolloin lasten rokotusprojekti käynnistyi 
Filippiineiltä. 

Polion hävittäminen on Rotaryn lupaus maailman lapsille. Niin kauan, 
kuin polio on olemassa, jokainen lapsi on kuitenkin vaarassa sairastua. 
Olemme lähellä taudin hävittämistä, mutta tarvitsemme edelleen apuan-
ne. Alueellista Rotary Foundationin koordinaattoria PRFC Leila Risteliä 
lainatakseni: ”Muistakaamme, että helpoin tapa tuottaa onnellisuutta, 
iloa ja toivoa tähän maailmaan, on tukea omaa Rotary-säätiötämme – 

Maailman Polio-päivää vietetään 24.10. Polion 
hävittäminen on Rotaryn lupaus maailman 
lapsille. 

Iloisia suomalaisleidejä Vilnassa. Keskellä 
Silja Minkkinen-Poikolainen ja oik. Johanna 
Talikainen. Silja on Suomen Rotarypalve-
lun viestintätoimikunnan puheenjohtaja ja 
Johanna Zone 15:n Public Image Coordinator.  
Molemmat olivat Vilnassa koulutustehtävissä. 
Johanna kouluttaa myös Syysseminaarissam-
me 20.10. Kannattaa tulla kuulemaan!
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ja olemalla innostuksen lähde!” Toivon, että te rotarit osallistutte näihin 
talkoisiin omien edellytystenne mukaan.

Rotary korostaa nuorten innostamista mukaan rotarytoimintaan klubien 
RYLA-koulutusten (Rotary Youth Leadership Award) ja klubien tukeman 
50-vuotta täyttävän Rotaract-toiminnan kautta. Rotaract-klubien pe-
rustaminen tai sponsorointi on Rotary Internationalin Presidentin Barry 
Rassinin tähtihankkeita, samoin rotaractoreiden kutsuminen jäseniksi 
klubeihin. Piirissämme Rotaract toiminta on keskittynyt kahteen, hyvin 
aktiiviseen Rotaract-klubiin, jotka ovat Helsingissä ja Espoossa. Saimme  
merkittävän kansainvälisen tunnustuksen, kun Rotaract Helsingin va-
rapresidentti Tiina Lehti valittiin Euroopan Rotaractin sosiaalikoordinaat-
toriksi rotaryvuodelle 2018-2019. Pääsette tapaamaan Tiinaa Syys- ja 
piirikokouksessamme. 

Olen saanut rotaryklubeilta kysymyksiä Rotaryn rauhantyöstä. Onko 
Rotary unohtanut rauhan asian? Ei tosiaankaan! Rauhan rakentaminen 
ja konfliktien ratkaiseminen on yksi Rotaryn kuudesta painopistealuees-
ta. Lähes kaikki työmme kohdistuu tavalla tai toisella rauhan edellytysten 
luomisen maailmassa. Rahoitamme myös kansainvälistä rauhan edistä-
misen ja konfliktien ratkaisun maisteriohjelmaa kuudessa yliopistossa eri 
puolilla maailmaa ja pitempään toimineille tarkoitettua, kolmen kuukau-
den täydennyskoulutusohjelmaa Bangkokissa Thaimaassa.  

Rotary haluaa edistää kulttuurien välistä keskustelua ja ymmärrystä. 
Konfliktit ja väkivalta ajavat vuosittain kymmeniä miljoonia ihmisiä ko-
deistaan. Hankkeemme tarjoavat koulutusta, joka lisää keskinäistä ym-
märrystä sekä antaa päättäjille ja yhteisöille taitoja ratkaista konflikteja. 
Ensi kevään piirikonferenssissa Rotaryn rauhantyö tulee olemaan vah-
vasti esillä, kun saamme tilaisuuden yhdeksi puhujaksi mm. Harvardissa 
opiskelleen Rotary Peace Fellow Päivi Nikanderin.

Arvoisat piirin 1420 klubien presidentit. Muistutan jälleen, että nyt on 
aika valita rotaryvuoden 2021-2022 ehdokas piirikuvernööriksi. Hakuaika 
päättyy 30.11.2018. Hakuilmoitus, tarkemmat tiedot ja ohjeet lokakuun 
alussa. 

Hyvän alkusyksyn toivotuksin sekä tapaamisiin syys- sekä piirikokouk-
sessa!

Irmeli 

TULEVIA PIIRIN TAPAHTUMIA

Kuvernöörin klubivierailujen 
ohjelma löytyy piirimme kotisivuilta.

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.  
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


