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Hyvät rotarisiskot ja veljet,

Edessä on vilkas verkostoitumisen kausi. Maaliskuun puolessa välissä 
käynnistyvät PETS-seminaarit ja Piirineuvottelu. Teillä on mahdollisuus 
kuulla Rotary Internationalin tavoitteista kaudelle 2019-2020, oppia 
rakentamaan klubinne uudet kotisivut ja tutustua Piirin 1420 toiminta-
suunnitelmaan 2019-2020 sekä talousarvioon. Piirineuvottelun kaikki 
dokumentit ovat klubien tulevien presidenttien saatavilla ennen Piirineu-
vottelua, jotta niitä voidaan käsitellä klubeissa. Piirineuvottelu on oikea 
paikka tuoda esille klubien näkemykset Piirin ensikauden taloudenpi-
dosta ja suunnitelmista. Vain osallistumalla voi vaikuttaa!

Tuleva Piirikonferenssi 2019 pidetään lauantaina 13.4.2019 Majvikissä 
vajaan puolen tunnin matkan päässä Helsingin keskustasta Kehä III- 
varrella. Se on hyvien yhteyksien päässä mistä päin tahansa tulettekin. 
Teillä on myös mahdollisuus yöpyä Majvikissä tai käyttää tilausbussia, 
joka kuljettaa kätevästi Helsingistä Majvikiin ja takaisin.  
 
Piirikonferenssin ja iltajuhlan tiedot ja ilmoittautumiskaavake löytyvät 
Piirin kotisivuilta osoitteesta https://d1420.rotary.fi/piirin-1420-tilaisuu-
det/piirikonferenssi-13-4-2019/. Linkki ilmoittautumiseen löytyy myös 
etusivulta. Ajankohtaista päivittyvää tietoa Piirikonferenssista löydätte 
Piirin1420 Facebookista osoitteesta rotary district 1420.

Helmikuu oli rauhantutkimuksen ja konfliktien ehkäisyn sekä sovittelun 
kuukausi. Sodat, valtiolliset ja poliittiset ristiriidat, kansainvaellukset, 
kansanryhmiin kohdistuvat vainot - unohtamatta uudentyyppisiä uhkia 
kuten median valjastamista omien tarkoitusperien saavuttamiseksi -  
vaikuttavat ja muokkaavat globaalia turvallisuuspoliittista keskustelua, 
niin myös Piirikonferenssissa käytävää keskustelua Rotaryn maailman-

Piirikonferenssi ja iltajuhla pidetään kokous- 
ja kongressihotellissa Majvikissa.

Piirikonferenssi ja iltajuhla Majvikissa 13.4.2019
”Modern War,  Modern Peace. Why War – How Peace?”

Helmikuun alussa minulla oli ilo tavata kaksi 
upeaa naista ja suunnitella heidän kanssaan 
Piirikonferenssin sisältöä.  Päivi Nikander 
(edessä) ja Salla Nazarenko ovat molemmat 
Rotaryn rauhanstipendiaatteja, ja kuulemme 
heitä Piirikonferenssissa 13.4. Kannattaa tulla 
paikalle!



laajuisesta rauhantyöstä. Pirikonferenssiin on lupautunut alustamaan ja 
keskustelemaan aiheesta joukko tämän sektorin merkittäviä toimijoita. 
Kannattaa tulla kuulemaan ja osallistumaan keskusteluihin sekä jaka-
maan ajatuksia ajankotaisesta aiheesta!

Kansainvälisesti toimivalla Rotary-järjestöllä on merkittävä väylä rauhan-
tutkimuksen edistämiseksi ja konfliktien estämiseksi. Rotareiden Rotary 
Peace Fellowship -ohjelma kokoaa vuosittain satakunta rauhan- 
ja konfliktintutkijaa opintojaksolle eri puolelle maailmaan kuuden yliopis-
ton yhteyteen perustettuihin Rotary-opintokeskuksiin. Teillä on mahdolli-
suus tutustua kahteen suomalaiseen Rotaryn Peace Fellow -stipen- 
diaattiin Piirikonferenssissa ja käydä keskustelua heidän kanssaan 
iltajuhlassa. Iltajuhlaan saamme juhlapuhujaksi viestintäjohtaja Elina 
Lehtisen presidentti Martti Ahtisaaren perustamasta Crisis Manage-
ment Initiativesta (CMI).

Rotary Peace Fellowship- apurahat ovat nyt haettavissa. Vuosittain 
stipendin saa 50 opiskelijaa maisteriohjelmiin ja 50 opiskelijaa ammatil-
liseen täydennyskoulutukseen kuudessa Rauhanyliopistossa. Rotaryn 
rauhanlähettiläs –apuraha sisältää lukukausimaksut ja muut opiskelu-
maksut, asumisen ja ylläpidon, meno-paluumatkan sekä työ-/kenttähar-
joittelun kulut. Maisteriohjelma kestää 15–24 kuukautta ja sisältää 2–3 
kuukauden omavalintaisen kenttäharjoittelun sekä päättötyön. 
Ammatillinen täydennyskoulutus on kolmen kuukauden pituinen intensii-
vinen asiantuntijoiden vetämä kurssi, joka sisältää myös kansainvälisen 
kenttäharjoittelun. Maisteriohjelmaan edellytetään kandidaattitutkintoa tai 
vastaavaa ja kolmen vuoden kokopäivätoimista alan työkokemusta. Am-
matilliseen täydennyskoulutukseen vaaditaan vahva akateeminen tausta 
ja viiden vuoden täysipäiväinen työkokemus. Molemmissa tehtävissä 
vaaditaan erinomaista englanninkielen taitoa. Rauhanlähettiläät valitaan 
maailmanlaajuisessa kilpailuprosessissa. Lisätietoja Piirin TRF-stipen-
deistä vastaavalta Hans Wickstömiltä, hasse.wickstrom@gmail.com

Meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa tavalla tai toisella ihmisten 
turvallisuuteen ja väkivallan vähentämiseen erityisesti siviiliväestössä. 
Rotarina voimme osoittaa säätiölahjoituksemme suoraan rauhanstipen- 
diaattiohjelmaan osoitteessa https://my.rotary.org/en/donate.

Hyvät rotarit, Hampurin konventio lähestyy! Piirillämme on yhdessä 
Turun piirin kanssa oma House of Friendship -standimme, jossa esitte-
lemme piiriemme projekteja ja Rotaryn työtä puhtaan Itämeren ja lähive-
sien puolesta. Vielä ehtii mukaan. Ja oletteko ajatelleet, että Hampuriin 
pääsee myös autolla Via Balticaa pitkin tai junalla Tukholmasta!

Tapaamisiin piirikonferenssissa!  
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 Championship 
(ITFR) Tarto (http://itfr2019.ee)

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

Hampurin konvention House of Friendshipin 
osastomme suunnittelu on hyvässä vauhdis-
sa, ja sen tiimoilta tapasin helmikuussa Itä-
meri-foorumin vetäjän Päivi Kippo-Edlundin 
(oik.) ja Hampurin osaston suunnitteluryh-
män vetäjän Hannele Kauranteen. Täältä 
tullaan Hampuri!


