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Hyvät rotarisiskot ja veljet,

Rotarivuoden toinen puolisko on päässyt vauhdilla käyntiin. Olen ehtinyt 
vierailla lähes kaikissa 76 piirin klubissa, joista 20 on Virossa. Koen it-
seni etuoikeutetuksi, kun minulla on ollut mahdollisuus vierailla niissä ja 
tavata rotareita. Seitsemänkymmentäkuusi rotariklubia, joita yhdistävät 
perustajansa Paul Harrisin tavoitteet vaihtaa ajatuksia, solmia merkit-
seviä, elinikäisiä ystävyyssuhteita ja antaa takaisin omille yhteisöilleen. 
Kuitenkin, yhteisistä  arvoista huolimatta, klubit ovat hyvin erilaisia. 
Rotaryjärjestö on perustettu palvelemaan, tekemään hyvää niin lähellä 
kuin kaukanakin. Jos tämä unohtuu, niin merkityksemme yhteisömme 
silmissä himmenee. Tehtävämme on olla  ”toivon lähettiläitä” kuten 
ehdolla oleva Rotary Internationalin tuleva johtaja Matti Poikolainen 
Tampereen rotaryseminaarissa osuvasti  sanoi.

Tampereella 1-3.2.2019 kuuden piirin säätiökomiteoiden puheenjohtajat 
julkistivat päätöksensä lahjoittaa 5 - 10 tuhatta USD polion vastaiseen 
kampanjaan. Rotarysäätiön matching-järjestelmän, Rotarysäätiön sekä 
Bill & Melinda Gatesin säätiön tukemana kokonaislahjoitus polion kitke-
miseksi on upeat 200 000 USD! Yhden lapsen pelastaminen maksaa 
vajaan 1USD ja täydellinen suoja eli kolme rokotuskertaa maksaa noin 
3 USD. Kiitos teille, jotka olette vuosien varrella lahjoittaneet Rotarysää-
tiölle!

Edessämme on vilkas rotarykevät. Tuleva kuvernööri Tommy Wegge 
valmistelee omaa kauttaan järjestämällä koulutuksia tuleville klubipresi-
denteille ja sihteereille. Oman kuvernöörikauteni merkittävä tapahtuma 
on Piirikonferenssi lauantaina 13.4.2019 Majvikin kongressikeskukses-
sa. Päivä jakautuu kahteen osaan, seminaariin ja iltajuhlaan, jossa on 
tarjolla hyvää ruokaa ja musiikkia. Meillä on kunnia saada vieraiksem-
me Romaniasta Rotary Internationalin entinen johtaja PRID Corneliu 
Dincă ja hänen puolisonsa Mihaela Eugenian, joka ovat RI:n  

Piirimme säätiöseminaari pidettiin Tallinnas-
sa 25.1. Seminaarissa käytettiin puheenvuo-
roja mm. siitä, miksi meidän kannattaa tukea 
omaa Rotary-säätiötämme sekä kuultiin niin 
piiriapurahojen kuin Global Grantien hakemi-
sesta. Lisäksi esiteltiin hankkeet sekä Suomes-
ta että Virosta. 
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Rotaryseminaarissa 1.-3.2. Tampereella oli mo-
nipuolista ohjelmaa, kansainvälisiä vieraita sekä 
inspiroivia puheenvuoroja. Ja tietysti  mukavaa 
yhdessäoloa. Kuva: Niko Niemi.



presidentti Barry Rassinin ja hänen puolisonsa Estherin henkilökohtai-
sia edustajia tilaisuudessamme.  

Rotaryn rauhantyö on tullut vahvasti esille viimeisen vuoden aikana 
Rotary Internationalin kansainvälisissä seminaareissa. Rotary haluaa 
edistää kulttuurien välistä keskustelua ja ymmärrystä, kouluttaa päättäjiä 
estämään konflikteja ja sovittelemaan niitä sekä auttamaan pakolaisia, 
jotka ovat joutuneet lähtemään vaarallisiksi muuttuneilta kotiseuduil-
taan. Olemme rakentamassa piirikonferenssin iltapäivään 13.4. panee-
likeskustelua aiheesta Modern War - Modern Peace / Why War - How 
Peace?  Eli Nykyaikainen sota – nykyaikainen rauha / Miksi sota – miten 
rauha?

Lähes 50 konfliktialueella ympäri maailmaa noin puolitoista miljardia 
ihmistä asuu väkivallanuhan alaisina. Väkivaltaiset konfliktit ovat yhä 
monimutkaisempia ja pitkittyneempiä, ja niihin osallistuu monia valtiosta 
riippumattomia ryhmiä sekä alueellisia ja kansainvälisiä toimijoita. Sisäis-
ten valtiollisten ristiriitojen määrä - joihin ovat osallisina niin valtiolliset 
kuin ei-valtiolliset voimat valtion rajojen sisällä - on noussut. Liberaalisen 
idealismin aikakausi hiipuu, ja sijalle syntyy uusia lähestymistapoja rau-
hanrakentamiseen. Kansainvälinen rauhanrakentaminen on muuttumas-
sa käytännönläheisemmäksi. 

Sopeutuva rauhanrakentaminen ottaa huomioon epävarmuustekijät, 
keskittyy pikemminkin prosesseihin kuin lopullisiin ratkaisuihin ja panos-
taa paikallisten ja kansallisten instituutioiden joustavuuteen muutoksen 
edistämiseksi. Paneelin tarkoituksena on tarkastella nykyaikaisia rau-
hanprosesseja kokemusten kautta ja kannustaa konferenssin rotareita 
osallistumaan keskusteluun Rotary Internationalin maailmanlaajuisesta 
roolista rauhanrakentamisessa.

Paneelin alustaa Rotary Peace Fellow Päivi Nikander, joka opettaa 
parhaillaan Bangkokin Chulalongcornin yliopiston Rotary Peace Cente-
rissä. Paneeliin osallistuu muun muassa uusi rotary Peace Fellow Salla 
Nazarenco. Pyrin julkaisemaan muut paneeliin osallistujat, kunhan saan 
heidän vahvistuksensa.  Tervetuloa keskustelemaan!

Hampurin konventio lähestyy 1. - 5.6.2019! Oma Rotarypiirimme 1420 ja 
naapuripiirimme 1410 ovat esillä Itämeri-teemalla House of Friendship 
-hallissa koko konvention ajan. Mikäli haluatte tukea tapahtumaa sopi-
vaksi katsomallanne summalla, voitte tehdä lahjoituksen tapahtumatilille: 
FI17 1544 3000 0483 01/Rotarypiiri 1420 Ry ja viitenumerolla 3450. 
Tervetuloa!

Irmeli

TULEVIA PIIRIN TAPAHTUMIA

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, Kirkkonummi

1.- 5.6.2019
Rotary International Konventio  
Hampurissa 

23.- 31.08.2019  
Tartu Toome RC
15th  Rotary tennis World Champion-
ship (ITFR) Tarto (http://itfr2019.ee)

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

Itämeren suojelutyöhön tarvitaan meitä 
kaikkia!  Meidän piirillämme ja naapu-
ripiirillä 1410 on Hampurin konvention 
House of Friendshipissä oma osasto, jossa 
esittelemme rotarymaailmalle piiriemme 
Itämeri-hankkeita.


