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Rotaryhjulet har återigen roterat ett varv. 
Halssmycket byttes i Tarvaspää i mitten av 
juni. Jag vill tacka föregående distriktsgu-
vernör Liisa Stjernberg för den avslutade 
säsongen och önska henne lycka och fram-
gång i rollen inom RI verksamhet för utby-
tesstuderande! 

Bästa rotarysystrar och -bröder, 

Rotary förenar över en miljon människor! Genom Rotary förenas män-
niskor från alla kontinenter och alla kulturer, tankar utbyts, vänskaps-
band knyts och professionella nätverk bildas för att åstadkomma positi-
va förändringar både på lokal och global nivå.

Personligen fick jag uppleva Rotarys förenande kraft, då jag i juni deltog 
i Toronto konventet. Där samlades ca 25 000 rotarianer samman från 
hela världen. 35 av oss finländare fanns på plats. Konventet hölls vid 
det väldiga Air Canada Centret. Förutom tal från den avgående presi-
denten Ian Riseley och den nya periodens president Barry Rassin, 
fick vi höra från högt uppsatta offentliga personer såsom Kanadas pre-
miärminister Justin Trudeau. Personligen hade jag höga förväntningar 
på hans tal, eftersom han är känd som en engagerad ledare. Trudeau 
talade direkt till åhörarnas hjärtan om såväl Kanadas åtgärder för ett 
mera jämställt samhälle, såväl som om kampen mot olika sjukdomar - 
framförallt om att tillsammans med Rotary utrota polio. Han vill ge sina 
egna barn en värld fri från polio. Även jag önskar detsamma för mina 
barn och speciellt mina barnbarn! 

Nya Zeelands tidigare premiärminister Helen Clark, talade om betydel-
sen av kvinnor i ledande ställning, någonting som gladde denna kvin-
nliga guvernör som arbetat inom näringslivet! I många tal berörde man 
kampen mot analfabetism speciellt bland kvinnor, och fattigdomen som 
en viktig del av fredsarbetet. Analfabetism är inte endast ett problem 
som finns i fjärran utvecklingsländer. Den är vardag även hos oss i 
Finland, framförallt bland invandrarkvinnor.  

Öppningsceremonin fyllde Toronto Maple 
Leaves hemmaarena. Stämningen var 
fenomenal. 

Finländska rotarianer under en gemen-
sam kväll i Toronto.   
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Nästa sommar den 1.–5.6.2019 arrangeras konventet bara runt hörnet 
i Hamburg. Jag hoppas att vi finländare deltar i stor skara för att se och 
uppleva vad internationella Rotary verkligen innebär: gränsöverskridan-
de vänskap samt betydelsefull och imponerande verksamhet runtom 
hela världen. Kom med du också! 

I över 100 års tid har vi fungerat som en förenande bro över kulturer och 
kontinenter för att försvara freden, kämpat för att utrota analfebetism och 
fattigdom, befrämjat tillgången till rent vatten och hygien, samt kämpat 
mot sjukdomar. 2,5 miljarder barn har vaccinerats mot polio, och arbetet 
fortsätter tills polion har utrotats i världen.  

Bästa rotarysystrar och -bröder, ingen utmaning är för stor eller för liten 
för oss! Rotary finns där, där vi tillsammans med grannar, vänner och 
problemlösare kommer samman, utbyter tankar, träffar ledare och vidtar 
åtgärder för att få till stånd bestående förändringar lokalt eller globalt. 
Presidenten för Rotary International, Berry Rassin, uppmanar oss att 
verka i enlighet med Rotarys principer, återspegla våra handlingar 
genom Fyrfrågeprovets principer, behandla varandra med respekt och 
vara en inspiration för andra “Be the Inspiration”, “Var en inspiration”!   

Låt oss alla ta emot denna utmaning! 

Med önskan om en solig fortsättning på den varma sommaren, 

Irmeli Viherluoto-Lindström

Toronto konventet öppnade en fantastisk 
utsikt till Rotarys internationella verksam-
het. Från CN Towers fick vi tillsammans med 
min make Markus beundra en lika fantastisk 
utsikt över staden

KOMMANDE DISTRIKTSEVENT

Programmet för guvernörens klub-
besök finns på distriktets hemsida. 

7.10.2018 
Strömmingsrodden, Helsingfors 

20.10.2018 
Distriktets höstmöte, Grankulla, 
Nya Paviljongen 

10.11.2018 
4H Rotary Challenge för unga
företagare, Helsingfors, Balder-
sal

22.11.2018 
Rotary stiftelseseminarium,  
Helsingfors, Fiskartorpet

Närmare information om eventen finns 
på distriktets hemsida 
www.d1420.rotary.fi


