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1. Yleistä 

 
1.1. Rotarypiiri 1420 ry - Rotary Distrikt1420 rf tarkoitus 

 
Rotarypiiri 1420 ry -Rotary Distrikt1420 rf, jota jäljempänä kutsutaan nimellä Piiri 1420 tai vain Piiri, 
on osa Rotary International-järjestöä, jonka tarkoituksena, on edistää rotarytoimintaa alueellaan 
Etelä-Suomi ja Viro. 
 

1.2. Rotary Internationalin (RI) visio ja tavoitteet 2018-2019 
 
Rotary International visio: 
“Me näemme maailman, jossa ihmiset yhdistävät voimansa ja ryhtyvät toimiin saadakseen aikaan 
pysyviä muutoksia – maailmanlaajuisesti, paikallisesti ja meissä itsessämme".  
 
Rotaryn ”uusi” visio julkistettiin syksyllä 2017 ja tammikuun 2018 Assemblyssä San Diegossa Rotary 
Internationalin silloin tuleva presidentti Barry Rassin julkisti niin vision, kuin visioon nojautuvan 
kautensa 2018-2019 teeman ”Be the Inspiration” - ”Ole Innostaja”.  
 
Presidentti Barry Rassin tavoitteet kaudelle 2018-2019: 
Presidenttinä Rassinin tavoitteena oli vahvistaa julkisuuskuvaamme ja digitaalisten työkalujen 
käyttöä Rotaryn ulottuvuuden ja näkyvyyden maksimoimiseksi. Presidentti Rassin on todennut: ” He 
jotka tietävät, mitä hyvää Rotaryklubit tekevät, haluaisivat olla osallisina toiminnassamme. Meidän 
on vain löydettävä uusia jäsenyyden muotoja, jotka mahdollistavat kaikkien toiminnastamme 
kiinnostuneiden osallistua.” Edelleen Rassin jatkoi: ” Mitä useammin Rotary näkyy julkisuudessa, sitä 
useampi kiinnostuu, ja haluaa olla osallisena tukemassa jäsenistä muodostuvien 
Rotaryorganisaatioiden toimintaa, mikä saa paljon hyvää aikaan maailmassa” 
 
Rotaryn strategisiksi painopisteiksi RI oli valinnut ” Increase our impact” - Kasvattaa 
vaikuttuvuuttamme, ”Expand our reach” – Laajentaa ulottuvuuttamme, ”Enhance participant 
engagement” – Lisätä/parantaa osanottajien sitoutumista,  ”Increase our ability to adapt” – Parantaa 
kykyämme sopeutua, edelleen tavoitteiksi on valittu jäsenistön kasvattaminen ja 
monimuotoistaminen, klubien tukeminen siten, että jäsenistö saadaan tehokkaammin sitoutettua 
tointaan, ja neljänneksi rakentaa tutkimus- ja innovaatiokulttuuria ja ollaan valmiita ottamaan 
riskejä. Tavoitteiden toteuttaminen / saavuttaminen jakautuu viidelle rotaryvuodelle. 
 
Polion kitkeminen maailmasta oli ja on edelleen ykkösprioriteetti – Rotaryn lupaus maailman lapsille. 
 

1.3. Rotarypiirin 1420 strategia ja tavoitteet kaudelle 2018-2019 
 
Rotaryvuonna 2018-19 Piirissä 1420 toimitiin Rotary Internationalin (RI) määrittelemien strategisten 
prioriteettien ja Piirin valitsemien strategisten tavoitteiden 2017-20 edistämiseksi.  
 
Piirin 1420 strategia vuosille 2017-20 käsittää kolme painopistealuetta: Piirijohtamisen kehittäminen 
– joustava, tehokas ja läpinäkyvä, Klubitoiminnan tukeminen – klubi ja jäsentyytyväisyyden 
lisääminen ja Brändin ja näkyvyyden kehittäminen - jäsenmäärän kartuttaminen. 
 
Kaikki kauden 2018-19 toimintasuunnitelman hankkeet olivat sellaisia, että ne tukivat piirin 
Strategiaa 2017-20, ja vaativat piiriltä useamman vuoden jatkuvaa systemaattista kehittämistyötä.  
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Piirin 1420 toiminnan kehityshankkeista 2018-19 edistettiin seuraavia asioita: 
          

• Piirin toiminnan ja prosessien selkeyttäminen - toiminnan tehostaminen  
• Piirin läpinäkyvyyden ja tunnettavuuden lisääminen - aktiivinen läsnäolo.  
• Piirikomiteoiden roolin kehittäminen apulaiskuvernöörejä ja klubitoimintaa tukevaksi.  
• Piirin koulutuskomitean kehityshankkeet rotarytietouden lisäämiseksi niin piirissä kuin 

klubeissa.  
• Rotarybrändin rakentaminen viestinnän keinoin yhdessä jäsenyyskomitean kanssa – 

innostusta klubeihin ja alueellista näkyvyyttä. 
• Rotarysäätiön tuki apulaiskuvernööreille – hankkeet, lahjoitukset katso kohtaa Rotarysäätiö. 
• Piirin nuorisopalvelun yhteistyö apulaiskuvernöörien kanssa – Rotaract- klubien 

perustaminen, RYLA toiminnan käynnistäminen kaikilla AG-alueilla. 
• Kehityshankkeiden vaikuttavuuden mittaaminen 
• Piirin komitean puheenjohtajan (tai hänen osoittamansa jäsenen) palkitseminen komitean 

toimintasuunnitelmissa esitettyjen tavoitteiden saavuttamisesta kaudella 2018-19. 
 
 

2. Piirin organisaatio 
 
Piirin organisaatio on esitelty kokonaisuudessaan Suomen Rotarypalvelut ry:n vuoden 2018-2019 
matrikkelissa ja on luettavissa Piirin kotisivuilta (https://d1420.rotary.fi/).  
 

2.1. Piirineuvosto ja hallitus 
 
Piirineuvostoon kuuluivat kaudella 2018-19 IPDG Liisa Stjernberg, PDG Markku Stenvall, PDG Ritva 
Heinonen, DGE Tommy Wegge ja DGN Sakari Karjalainen ja puheenjohtajana toimi Piirikuvernööri 
Irmeli Viherluoto-Lindström. DGNN Raine Nikander kutsuttiin osallistumaan kokouksiin valintansa 
jälkeen. 
 
Läsnäolo-oikeutettuja Piirineuvoston kokouksissa olivat Piirikouluttaja Pertti Törmälä ja 
Talouskomitean Puheenjohtaja Mikael Kietz. Piirisihteerinä toimi Olli Manninen. 
 
Piirineuvoston kokouksiin kutsuttiin tarpeen mukaan komiteoiden puheenjohtajia. 
 
Piirineuvosto toimii Rotarypiiri 1420 ry -Rotary Distrikt1420 rf yhdistyksen hallituksena. 
 

2.2. Virokoordinaattori ja Apulaiskuvernöörit 
 
Piiriin perustettiin kauden 2018-19 aikana Virokoordinaattorin tehtävä. Koordinaattorin tehtävänä on 
Rotarypiirin 1420 kuvernöörin edustajana edistää suomalaisten ja virolaisten rotareiden yhteistyötä. 
Edellytyksenä tehtävään oli viron- ja englanninkielen lisäksi välttävä suomenkielen taito. Tehtävään 
valittiin Tallinnan klubin entinen presidentti Rein Liivoja, jolle Piiri korvaa tehdyistä tunneista 
sopimuksen mukaan laskua vastaan. 
 
Piirissä toimi kaudella 2018-19 12 Apulaiskuvernööriä. He olivat Raine Nikander, Taru Karikoski, 
Kauko Hämäläinen, Heikki Savander, Erkki Rajala, Jarkko Vasama, Jari Paulamäki, Ari Aura, Juha 
Kuronen, Kristel Voltenberg (1.1.2019 lähtien), Marge Tirgo ja Heldur Allese. 
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2.3. Yhdistyksen jäsenistö 
 
Piirin 1420 jäseniä olivat/ovat Piirin alueella toimivat 76 klubia, joiden yhteinen jäsenmäärä kauden 
alussa oli 2804 ja kauden lopussa 2699 jäsentä eli vähennystä oli 105 rotaria (RI tilasto). Kahden 
klubin yhdistyttyä Piirissä oli kauden lopussa 75 klubia. 
 
Kaudella 2018-19 perustettiin yksi uusi 23 jäsenen klubi, Tallin Global Rotary Clu,b Tallinnaan Viroon. 
 
Lohjalla toimiva Lohjannummen Rotaryklubi yhdistyi Lohjan Rotaryklubiin. Piiriin syntyi 72-jäseninen 
kohtuullisen suuri Lohjan Rotaryklubi.  Yhdistyminen hoidettiin hienosti, eikä yhdistymisen 
yhteydessä menetetty jäseniä.  
 
Merkittävää jäsenistön osalta on, että reilut 66 % rotareista on yli 60-vuotiaita ja 70-vuotta tai 
vanhempia lähes 40 %, joten klubien uudistuminen ja uusien jäsenten saaminen klubeihin alkaa olla 
haaste. Monessa klubissa tilanne on tiedostettu, mutta on myös klubeja, joissa klubin jäsenten 
ikääntymiseen ei olla reagoitu tarvittavalla vakavuudella jäsenkadosta huolimatta. 
 
 

3. Suomen Rotarypalvelu ry (SRP) 
 
Suomen Rotarypalvelu ry:n tarkoituksena on edistää̈ rotarytoimintaa Suomessa ja Virossa toimimalla 
rekisteröityjen rotarypiirien palvelu- ja yhteistoiminta elimenä̈ sekä̈ jäsenpiireihin kuuluvien 
rotaryklubien tuki elimenä̈, jolta Piirit ostavat palveluita.  
 
SRP:n hallitus ja samoin yhdistyskokousten edustajat ovat Rotarypiirien istuvia ja entisiä kuvernöörejä. 
Varajäseninä voivat olla myös tulevat kuvernöörit DGE. Keväällä 2019 pääsihteeri Hedman pyysi minua 
tekemään ehdotuksen Viron edustajasta SRP:n hallituksen ulkojäseneksi ilman äänioikeutta kaudelle 
2019-20. Ehdotukseni oli Virokoordinaattori Rein Liivoja. 
 
Piiriä edusti kaudella 2018-19 SRP:n hallituksessa kuvernööri ja Yhdistyskokouksessa IPDG Liisa 
Stjernberg. 
 
Piirin 1420 klubit maksoivat kaudella 2018-19  Suomen Rotarypalvelun jäsenmaksua, mikä oli 34 euroa 
per Capita  / Suomi sisältäen Rotary Nordenin ja Lääkäripankin, ja vastaavasti 24,00 euroa per capita  / 
Viro. Virolaiset klubit eivät osallistuneet Rotary Nordenin eivätkä Lääkäripankin kustannuksiin.  
 
 

4. Talous 
 
4.1. Piiri 1420 

 
Piirin 1420 talous on vakaassa kunnossa reippaasti laskevasta jäsenkehityksestä huolimatta.  
 
Piirin talousarvio perustui hyväksyttyyn toimintasuunnitelmaan ja edellisen kauden 2017-18 
talousarvioon. 
 
Piirin budjetoitu ylijäämä kaudelle 2018-19 oli 1550 euroa ja tilikauden toteutunut ylijäämä 
12 834,74 euroa. Positiivinen tulos johtui ennen kaikkea Piirin 1420 talousohjesäännön 
noudattamisesta ja tiukasta budjettikurista sekä siitä, että pääsin SRP:tä ja Piiriä tyydyttävään 
ratkaisuun SRP:n tuottamien vironkielisten materiaalien ja palvelujen käännöskustannuksista. 
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Rotary Internationalin maksamaa kuvernöörin käyttövaraa käytin 12332,25 euroa, josta on tehty 
erillinen selvitys RI:lle.  Kuvernöörin käyttövara korvaa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 
vain kuvernöörin kuluja, mutta ei matkoille tai tilaisuuksiin osallistuvan puolison kuluja. Puolison 
kuluista vastaa kuvernööripariskunta henkilökohtaisesti. 
 
Olen esittänyt Piirineuvostolle, että se esittää Yhdistyskokoukselle, että Piiri perustaa 2018-19 
taseeseen Rotary Forum 2020 tapahtumalle nimetyn rahaston, ja siirtää sinne syntyneen ylijäämän 
12 834,72 euroa. Rahaston sääntöjen mukaan varoja voidaan käyttää ainoastaan Rotary Forum 
2020 -tapahtuman luennoitsijoista aiheutuneisiin kustannuksiin. Rotary Forum Rahaston varat 
ohjataan keväällä̈ 2020 TRF (The Rotary Foundation) -Poliokeräykseen, ja rahasto puretaan 
 
Viro-hankkeet: Budjetoimattomia kustannuksia syntyi Rotary Internationalin edellisen Presidentin 
John Germin kauden 2017-18 keväällä käynnistämän sovittelun seurauksena , joka koski Virossa 
toimivan ERK-yhdistyksen antaman tuen laajuutta virolaisille klubeille. Tallinnassa pidetyistä 
sovittelukokouksista syntyi budjetoimattomia matka ja kokoustilakustannuksia. Onnistuneen 
sovittelun tuloksena Piiri 1420 sitoutui ostamaan virolaisen Virokoordinaattorin palveluita ja 
integroimaan Viron klubitoiminnot kiinteäksi osaksi Piirin 1420 toimintaa, mikä tarkoitti, että 
pyrimme saamaan virolaisia rotareita kaikkiin Piirin toimielimiin. 
 
Piiri sponsoroi nuorisotoimintaa myöntämällä stipendejä:  
- 4H Challenge nuorten yrittäjäkilpailuun myönnettiin 500 euroa käytettäväksi palkintoihin. 
- Rotaract Helsingin varapresidentille Tiina Lehdelle  myönnettiin 700,00 euron suuruisen stipendi 
kansainvälisten Rotaract konferenssien osallistumiskustannusten peittämiseen.  
 
Piirin Nuorisovaihtokomitea jakoi kaksi 500 euron suuruista stipendiä Rotaryn vuosivaihtoon 
lähteville oppilaille. 
 
House of Friendship (HoF) Hampuri: Piiri oli varannut budjetissaan 1 000 euroa Itämerifoorumin 
toimintaan. Varat käytettiin Hampurin konvention yhteydessä pidettyyn  HoF -tapahtumaan. 
Tammi-helmikuussa Piirineuvosto hyväksyi ylimääräisen 4 000 euron suuruisen tuen HoF-
projektille Piirirahastosta Piirirahastotoimikunnan suosituksesta. Piirin maksimissaan 5000 euron 
suuruinen tuki kohdistui vain HoF-tapahtuman järjestelyihin, ei esimerkiksi matkakuluihin. Piirin 
hyvä rahatilanne antoi Piirille edellytykset rahoittaa tapahtumaa 3 329,71 eurolla budjetista, joten 
Piirirahastoon ei tarvinnut koskea,  kun lisäksi Piiri 1410 sponsoroi tapahtumaa 1 000 eurolla. 
 
PHF-tunnustuksia: Keväällä pidetyn Piirikonferenssin yhteydessä kuvernööri teki klubeille 
tarjouksen ostaa jäsenilleen PHF-tunnustuksia 500 euron kappalehintaan. Tarjous oli voimassa 
vain rajoitetun ajan. Kertyneet varat 5 500 euroa Piiri lahjoitti Rotarysäätiön kohteeseen Peace 
and Conflict Resolution/Area of Focus 
 

4.2. Rotarysäätiö 
 
Piirin Säätiökomitea tiedotti helmikuussa 2019 Tampereen Rotaryseminaarin yhteydessä 
lahjoittavansa 10 000 USD kaudella 2018-19 District Designated Funds (DDF) PolioPlussaan. 
 
Piirin Säätiökomitea sai 15.3.2019 mennessä vain 10 hakemusta, joista osa ei täyttänyt apurahan 
saannin edellytyksiä. Piiriapurahoja myönnettiin klubeille yhteensä 5 500 EUR. Kaiken kaikkiaan 
apurahoja olisi ollut mahdollista jakaa 13702,27€. Käyttämättä jääneet varat siirtyvät 
automaattisesti käytettäviksi Piirimme Global Grant -projekteihin. 
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Piirineuvosto myönsi Piirirahastosta Narta Vocalle 2000 € stipendin käytettäväksi 
tohtorikoulutukseen Helsingin Yliopistossa. 
 
Rotarysäätiö on asettanut yhden henkilön ehdolle Rotary Peace Fellow -koulutettavaksi  Rotary 
Peace Center Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand kaudella 2020 
 
 

5. Kuvernöörin vuosi - Olennaiset tapahtumat kaudella 2018-2019 
 
5.1. Yleistä 

 
Tein kaudellani Kuvernöörin Klubivierailun kaikkiin piirimme klubeihin, joista 56  sijaitsi Suomessa 
ja 20 Virossa. Tein myös ylimääräisiä vierailuja klubeihin klubipresidenttien kutsusta. Lisäksi 
osallistuin Tallinn Global Rotary Clubin charterillallisille, ja samoin jo kauden 2017-18 alussa 
perustetun Tallinn  Moon Rotary Clubin charterjuhlaan. Kauteen osui myös useampia vuosijuhlia 
niin Virossa kuin Suomessakin. Puolisoni Markus osallistu kanssani lukuisiin kuvernöörivierailuihin 
ja kaikkiin vuosi- ja charterjuhliin. HUOM! (1.4.2019 jälkeen 75 klubia) 
 
Kuvernöörivierailujen lisäksi pidin yhteyttä klubeihin niin Apulaiskuvernöörien, Jäsenyyskomitean, 
kuin myös sähköpostien ja kuukausikirjeiden välityksellä, mutta ehdottomasti antoisimpia olivat 
suorat kontaktit klubeihin. Virossa minulla oli lisäksi tukenani Virokoordinaattori Rein Liivoja, joka 
pelasti minut monesta haasteesta, jotka syntyivät siitä, että en osaa viroa. 
 
Tärkeitä tavoitteitani olivat johtajuuden kehittäminen ja luoda avoimet ja toimivat suhteet niin 
tuleviin kuvernööreihin kuin Piirin  hallintoon ja koko Piiriorganisaatioon, mutta ennen kaikkea 
Rotaryklubeihin. Minun ehkä tärkein tuki olivat edelliset kuvernöörit, ovathan he kulkeneet 
saman polun ennen minua.  
Suuria hetkiäni oli se, kun Piirineuvosto monen negatiivisten päätöksen jälkeen hyväksyi 
ehdotukseni taloudellisesta tuesta Piirin osallistumiseksi Hampurin konvention yhteydessä 
pidettyyn House of Friendship -tapahtuman. Piirissämme oli ja on useita tulisieluja, jotka 
panostivat niin työhön kuin myös omakustanteisiin matkoihin Hampuriin, herättääkseen rotarit 
näkemään Itämeren tilan ja ymmärtämään, että meillä rotareilla on vastuu, mutta myös valtava 
halu tehdä työtä Itämeren pelastamiseksi – Save the Baltic Sea! Tämä oli myös ensimmäinen 
kerta, kun meillä oli oma koju konventiossa eikä vain yksi vaan kaksi, kun Tartu Toomen Rotary 
Klubi pystytti oman kojunsa markkinoidakseen elokuussa Tartossa pidettävää tennistapahtumaa! 
Lisäksi joukko Piirin klubeja toteutti konvention yhteydessä Kirkkovenesoutelun Hampurin Alster-
järvellä. 
 
 

5.2. Rotary International, Piiri 1420 ja Viro 
 
Rotary Internationalin edellisen Presidentin John Germin toimesta ja RI:n hallituksen päätöksellä 
käynnistettiin kaudella 2017-18 sovittelu, joka koski Virossa toimivan ERK-yhdistyksen antaman 
tuen laajuutta virolaisille klubeille. Piirin 1420 johto oli vaatinut ERK-yhdistyksen lakkauttamista. 
 
Piirin 1420 johto kuvernööri (1.7.2019 alkaen Irmeli Viherluoto-Lindström), IPDG Liisa Stjernberg, 
PDG Mikael Kietz ja Viron klubien edustajat kolme henkilöä, Rein Liivoja, Kristel Voltenberg, Lauri 
Väli, nk. Viro-työryhmä kokoontuivat välittäjänä toimineen PRID Ekkehart Pandelin ja RID Mikael 
Ahlbergin johdolla etsimään ulospääsyä tilanteesta. Neuvonpitoja ja sovittelukokouksia pidettiin 
kaiken kaikkiaan kolme, joista  
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ensimmäinen pidettiin 27.4.2018 ja seuraava elokuussa ja viimeinen lokakuussa 12.10.2018 kaikki 
Tallinnassa.  
 
Sopimusneuvottelujen päätyttyä esittelin virolaisten klubien presidenteille kesällä 2018 laatimani  
ja Viro-työryhmän hyväksymän Piirin 1420 toimintasuunnitelman virolaisten klubien 
integroimiseksi tiiviimmin piirin toimintaan. Käytännössä tämä merkitsi, että yhdenmukaistimme 
kaikki prosessit koko Piirin 1420 alueella. Meillä on yksi Piiri, jossa on klubeja kahden valtion 
alueella. Piirijohto on sitoutunut tarjoamaan palveluita viroksi ja toimitamme klubeille 
sopimuksen mukaan vironkielistä materiaalia samassa laajuudessa kuin toimitamme 
ruotsinkielisille klubeille ruotsinkielistä materiaalia. Aloitimme rekrytoinnit jo keväällä 2018 
saadakseni Piirin 1420 komiteoihin virolaisia rotareita. Nimesimme Virokoordinaattorin ja samoin 
nimesimme Tallinnan alueen Apulaiskuvernöörin. Palveluiden tehostamiseksi  aloitimme jo 
keväällä 2019 neuvottelut toisen Apulaiskuvernöörin löytämiseksi 10 klubia käsittävän Tallinnan 
AG-alueen jakamiseksi. 
 
Piirissä 1420  on tehty kuluneella kaudella Nuorisovaihdon osalta merkittäviä muutoksia, mitkä 
aiheuttivat jonkin verran hämmennystä etenkin Virossa. Nuorisovaihdon tili siirrettiin piirin 
valvontaan ja tilikartalle, ja nuorisovaihdon kustannusten kohdistamisesta ja kustannusjaosta 
tehtiin päätös. Nuorisovaihdon toimintaa uudistettiin siten, että toiminta koko Piirin 1420 alueella 
noudattaa samoja prosesseja. Muuttunut toimintamalli hyväksytettiin myös Virossa. Piirin 
virolaisissa klubien toimintaan uudistukset toivat merkittäviä muutoksia, kun rahaliikenne 
yhdenmukaistettiin ja paikalliset Rotaryklubit ottavat jatkossa vastuuta klubinsa vaihto-
oppilasjärjestelyistä nuorisovaihtoasiamistensä välityksellä. Virolainen edustajan haku Piirin 
Nuorisovaihtokomiteaan käynnistettiin kaudellani. 
  

5.3. Piiri 1420 
 
20.8.- 3.9.2018 Rotary Friendship Exchange -ryhmä Kanadasta vieraili Suomessa ja Virossa.  
20.8.2019 AG-koulutus Helsingissä. Tilaisuuteen osallistuivat paikalliset apulaiskuvernöörit, DGE ja 
apulaiskuvernöörien toiminnasta yhteistyössä kuvernöörin kanssa vastaava DGN.  
1.9.2018 Fun-Day Linnanmäellä Polio-End-Now keräyksen merkeissä. 
10.9.2018 Tallinnaan perustettiin uusi 22 jäseninen Rotaryklubi Tallinn Global Rotary Club. 
12.-16.9.2018 GETS ja Instituutti Vilnassa.  
GETS-seminaariin ja Instituuttiin osallistuivat DGE Tommy Wegge ja puolisonsa Hannele. 
Instituutin yhteydessä järjestettiin COL-seminaari, johon osallistuivat PDG Mikael Kietz ja PDG 
Hannu Ervamaa. PDG Markku Stenvall osallistui Säätiöseminaariin ja kuvernööri puolisoineen 
osallistui Instituuttiin. 
7.10.2018 Soudettiin perinteeksi muodostunut Silakkasoutu ja pidettiin tapahtumaan liittyvä 
seminaari Viking Linellä Helsingissä. 
20.10.2019 pidettiin Piirin Syyskokous ja Piirikokous Kauniaisissa. Syyskokouksen ehdottomasti 
koskettavin hetki koettiin, kun Kari A. Liskola julkaisi lahjoittaneensa sisarensa Pirkko Liskolan 
tukemana Rotarysäätiölle 300 000 euroa, josta puolet oli testamenttilahjoitusta käytettäväksi 
Afrikan köyhistä köyhimpien auttamiseksi. Syyskokouksessa IPDG Liisa Stjernberg jakoi 
Rotaryvuoden 2017-2018 palkinnot. Rotaryvuoden palkinto meni Tallinn Revall Rotary Clubille 
Viron Summer Camping -tapahtuman järjestelyistä, Hangon RK sai Mielipiteiden areena -
palkinnon ja Vuosaaren Rotaryklubi tunnustuksen Rotarisäätiön tukemisesta. 
Kauniaisten klubin Syyskokouksen lipaskeräys tuotti 250,00 euroa, jonka klubi lahjoitti sovitusti 
Rotary Säätiön poliokeräykseen. 
22.11.2018 pidettiin Piirin 1420 Säätiöseminaari Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui 56 rotaria. 
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16.1.2019 Piirineuvostosta koostuva Tulevan kuvernöörin nimeämiskomitea teki yksimielisesti 
päätöksen kuvernööriehdokkaasta kaudelle 2021-2022. Valituksi tuli Raine Nikander Vihti-
Nummelan Rotaryklubista. 
21.1.2019 DGE piti yhdessä kuvernöörin kanssa Piirijohtoseminaarin, johon oli kutsuttu koko 
Piirijohto. 
25.1.2019 Apulaiskuvernöörikoulutusta ja Säätiöseminaari Tallinnassa. 
Apulaiskuvernöörikoulutukseen osallistuivat Piirin edustajina DG, DGE ja DGN ja  
Virokoordinaattorimme.  Säätiöseminaariin osallistuivat edellisten lisäksi luennoitsijoina Piirin 
Säätiökomitean edustajat, Pentti Aspila Moni piiristä ja Tartu Toome klubin edustaja. 
29.1.2019 Kuvernööri luovutti kaksi PHF-tunnustusta tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta 
Itämeren puolesta ja Silakkasoudun järjestelyistä Silakkasoudun palkinnon luovutustilaisuudessa.  
PHF tunnustukset saivat Hannele Kauranne Finlandia Hall Rotaryklubi ja Markku Juhola Hausjärvi-
Riihimäki Rotaryklubista. 
1.-3.2.2019 Valtakunnalliseen Rotaryseminaariin, jonka yhtenä aiheena oli Rotarysäätiö, 
osallistuivat Piirin 1420 edustajina Piirin Säätiökomitean puheenjohtaja Markku Stenvall ja jäsenet 
Erkki Ilus ja Markus Lindström, sekä kuvernööri.  
5.2., 7.2., 12.2.2019 prePETS-koulutukset. 
14.3.2019 sopimusten mukaisesti follow up -tapaaminen PRID Ekkehart Pandelin ja PRID Mikael 
Ahlbergin kanssa Virokokouksissa sovittujen toimenpiteiden statuksesta. Tapaamiseen 
osallistuivat Piiristä 1420 DG, DGE ja DGN. Todettiin, että olemme toimineet sopimuksen mukaan. 
13.3.2019 PETS-seminaari Tallinnassa ja PRID Ekkehart Pandel ja PRID Mikael Ahlberg tapasivat 
virolaisten klubien edustajat.  
15.3.2019 Kevätkokous ja Piirineuvottelu Espoon Opinmäessä. Kokouksessa hyväksyttiin 
Piirijohtosuunnitelma, Toimintasuunnitelman ja Talousarvio kaudelle 2019-2020. 
14.4.2019 järjestettiin Piirikonferenssi Kirkkonummen Majvikissä teemalla Rotaryn Rauhantyö.  
Rotary Internationalin Presidentin Barry Rassinin edustajana tilaisuuteen osallistui PRID Cornelius 
Dinga puolisoineen. Lisäksi tilaisuuteen osallistuivat Piirin 1430 GG Vesa Martikkala puolisoineen 
ja Piirin 2330 DG Leif Carlzon puolisoineen. Tilaisuuden ohjelmassa oli tervehdysten lisäksi Leila 
Ristelin, Regional Rotary Foundation Coordinator Zone 15 esitelmä aiheesta Rotary ja rauha. 
Iltapäivän paneeliin ”Moderni sota, moderni rauha, miksi sota – miten rauha” osallistuivat Rotary 
Peace Fellow Päivi Nikanderin johdolla Entinen ministeri Astrid Thors, Hybridisuurlähettiläs Mikko 
Kinnunen, komentaja EVP Jukka-Pekka  Schroderus, FINCENT,  Advisor Tanja Viikki, Suomen 
Lähetysseura ja Rotary Peace Fellow, PhD Salla Nazarenko. Seminaarin juonsi Hannele Wegge. 
Tilaisuudessa julkaistiin klubeille tarjous ostaa Piirin PHF-tunnustuksia rajoitetun ajan 500 euron 
hintaan. Kertyneet 5 500 euroa lahjoitettiin Rotarysäätiölle Rauhantyöhön Peace and Conflict 
Resolution/Area of focus. Iltatilaisuus pidettiin samassa paikassa ja juhlapuheen piti Elina 
Lehtinen, viestintäjohtaja, CMI . 
14.-18.4.2019 Council of Legislation (COL)  eli Sääntövaltuuskunta kokoontui Chicagossa. Piirimme 
edustajana oli PDG Mikael Kietz. Yhteenveto Sääntövaltuuskunnan päätöksistä on luettavissa 
SRP:n sivuilta. 
17.4.2019 Piirineuvosto päätti Piirin 1420 Strategia 2020-23 – työn käynnistämisestä. Samassa 
yhteydessä nimettiin strategiatyöryhmä, joka valmistelee uutta strategiaa Piirille. DGE Sakari 
Karjalainen on ryhmän vetäjä. Ryhmän ydin muodostuu ns .Piirin vanhasta strategiaryhmästä 
täydennettynä kuvernööriehdokkaalla Raine Nikanderilla.  
7.5.2019 Pasilan Rotaryklubi järjesti Piirin klubien ja Namibialaisten opettajien tapaamisen 
Pasilassa.Ahtisaari-koulun projektin merkeissä.  
1.-5.6.2019 Hampurin konventio ja HoF: Hampurin konventioon osallistuivat virallisesti DGE 
Tommy Wegge puolisonsa Hannelen kera, mutta paikalla oli suuri joukko Piirimme rotareita. 
14.6.2019 vaihdettiin kuvernöörivitjat Lauttasaaressa Blue Peter -ravintolassa. 
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19.6.2019 oli minun viimeinen edustustehtäväni yhdessä puolisoni Markuksen kanssa  toivottaa 
onnea ja menestystä 20-vuotisjuhliaan viettävälle Helsinki Baltic Sea Rotaryklubille. 
 
 

6. Piirin toimintasuunnitelman toteutuminen kaudella 2018-2019 
 
Kaikki Piirin kauden 2018-19 toimintasuunnitelmassa esitetyt hankkeet olivat sellaisia, että ne tukivat  
piirin Strategiaa 2017-20 ja vaativat Piiriltä useamman vuoden jatkuvaa systemaattista kehittämistyötä.  
 
Piiri strategian toteutus pääsi käyntiin vasta kaudella 2018-19, joten sen vaikuttavuuden mittaaminen 
yhden kauden jälkeen ei anna oikeaa kuvaa strategian vaikuttavuudesta klubien toiminnassa.  
Kauden 2018-19 aikana on käynnistetty toimintasuunnitelman pohjalta toimenpiteitä, joiden 
tavoitteena on luoda tehokkaampi ja läpinäkyvämpi toimintamalli, mikä tukee kaikkia piirin 75 klubia.   
 
Piirineuvoston toimintaa on selkiytetty mm uudistamalla kokouskäytäntöä ja päätöksentekoa. 
Tiedottamista on lisätty hyödyntämällä tehokkaammin Piirin kotisivuja ja Facebookia. 
Henkilökohtaisesti olen panostanut avoimuuteen ja siten kuukausikirjeiden sisältöön / 
informatiivisuuteen. 
 
Piirin 1420 toiminnan kehityshankkeista 2017-20, jotka on lueteltu kohdassa1.3., edistettiin kaudella 
2018-19 seuraavia asioita: 
 
Piirin aktiivista läsnäoloa klubeissa on lisätty aktivoimalla ennen kaikkea Jäsenyyskomitean ja 
Apulaiskuvernöörien toimintaa proaktiiviseen suuntaan. Tästä olemme saaneet hyvää palautetta. 
Työtä on vielä paljon edessä.  
 
Piirikomiteoiden roolin kehittäminen apulaiskuvernöörejä ja klubitoimintaa tukevaksi.  
Nuorisovaihdon osalta kuluneella kaudella on tehty merkittäviä muutoksia. Ensinäkin nuorisovaihdon 
tili siirrettiin piirin hallintaan. Nuorisovaihdon toimintaa uudistettiin siten, että toiminta koko Piirin 
1420 alueella noudattaa samoja prosesseja. Piirin virolaisissa klubien toimintaan uudistukset toivat 
merkittäviä muutoksia, kun rahaliikenne yhdenmukaistettiin ja paikalliset Rotaryklubit ottavat jatkossa 
vastuuta klubinsa vaihto-oppilasjärjestelyistä nuorisovaihtoasiamistensä välityksellä. Nuorisovaihdon 
ja Apulaiskuvernöörien yhteistyö etsii edelleen muotoaan. 
 
Piirin koulutuskomitean kehityshankkeet rotarytietouden lisäämiseksi niin piirissä kuin klubeissa. Piirin 
koulutuskomitean toiminta lähti upeasti käyntiin. Piirikouluttaja ja useimmat kouluttajista olivat 
korkeakouluissa toimineita koulutuksen ammattilaisia. Saimme uudistettua tulevien klubipresidenttien 
koulutusta ja ensimmäisen version RLI-koulutuksesta. Haasteeksi muodostui piirikouluttajan yllättävä 
muutto vuodenvaihteessa 2018 / 2019 ulkomaille. Työ jatkuu uuden Piirikouluttajan johdolla. 
 
Rotarybrändin rakentaminen viestinnän keinoin yhdessä jäsenyyskomitean kanssa – innostusta 
klubeihin ja alueellista näkyvyyttä. SRP päätti uudistaa kotisivunsa ja samoin  Piirit tekivät yhteisen 
päätöksen kehittää uudet kotisivut, ja edelleen tarjota klubeille mahdollisuutta uusia omat sivunsa, 
joista useilla on hyvin vahat verkkosivut käytössä. Piirimme projekti ei ole edennyt ihan aikataulussa. 
Piirin projektia toteutetaan sisällön osalta viestintäkomitean, pääsääntöisesti puheenjohtajan 
toimesta. Haasteena Piirin 1420 osalta on ollut myös asiallisten /oikeellisten vironkielisten käännösten 
saatavuus. Projekti etenee ja valmistuneen Piirin 1420 osalta vuoden 2019 loppuun mennessä. 
 
Rotarybrändi ja Itämeri-foorumi: Itämeri-forum on tehnyt huikean hyvää työtä erityisesti 
herättelemällä Itämeren ympärysvaltioiden rotaripiirien ja -klubien kiinnostusta Itämeren ja  
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lähivesien suojeluun. Itämeri on maailman saastuneimpia meriä. Sen pelastamiseen tarvitaan 
kaikki tahot. Sen lisäksi, että Itämeri-forum oli toteuttamassa vuosittain toistuvaa  
 
Silakkasoutua, se ja klubit veivät  kaudellani ”Save the Baltic Sea” -näyttelyn House of Friendship 
tapahtumaan Hampurin konvention yhteydessä. Joukko klubeja järjesti lisäksi kirkkovenesoutelun 
Hampurin Alsterjärvellä. 
 
Rotarysäätiön tuki apulaiskuvernööreille: Rotarysäätiökomitean keskeinen tehtävä on tehdä 
rotarysäätiön toiminta tunnetuksi klubeille ja niiden jäsenille, tukea klubeja säätiöhankkeissa ja kerätä 
lahjoituksia Rotrysäätiölle - The Rotary Foundation. Säätiön ja Apulaiskuvernöörien yhteistyö hakee 
yhä muotoaan. Klubeissa ei ole edelleenkään riittävästi tietoa mahdollisuuksista ja edellytyksistä 
käyttää Säätiön varoja paikallisiin projekteihin. 
 
Piirin nuorisopalvelun yhteistyö apulaiskuvernöörien kanssa – Rotaract- klubien perustaminen, RYLA 
toiminnan käynnistäminen kaikilla AG-alueilla.  
* Rotaract toiminnan osalta olemme epäonnistuneet. Emme ole onnistuneet luomaan innostusta 
olemassa oleviin kahteen klubiin saatikka, että olisimme saaneet luotua uusia klubeja. Tässä 
tehtävässä Piirillä, mutta myös Rotaryklubeilla on iso rooli. 
* RYLA-toiminta on ollut aktiivista lähes kaikilla AG-alueilla. Aivan erityisesti haluan nostaa esille 
kuuden helsinkiläisen klubin - Finlandia Hall, Hesperia, Kamppi, Kluuvi, Maneesi, Töölö, Rotary e-club 
of Verkkorotary – rakentaman RYLA – johtajuuskurssi lukiolaisille. Työtä on tehty yhteistyössä Etu-
Töölön lukion, Sibelius-lukion, Töölön yhteiskoulun lukion, yritysten ja Aalto-yliopiston kanssa 
 
Kehityshankkeiden vaikuttavuuden mittaaminen 
Piirin kehityshankkeiden vaikuttavuutta ei ole mitattu, koska kausi 2018-19 oli ensimmäinen, jolloin 
Piirin strategiaa lähdettiin toteuttamaan 
 
Piirin komitean puheenjohtajan (tai hänen osoittamansa jäsenen) palkitseminen komitean 
toimintasuunnitelmissa esitettyjen tavoitteiden saavuttamisesta kaudella 2018-19. 
Kauteni PHF-tunnustukset: Heldur Allese, Marika Aspila, Martin Heinrichs, Kauko Hämäläinen, Jouni 
Jokelainen, Markku Juhola, Hannele Kauranne, Päivi Kippo-Edlund, Rein Liivoja, Jukka Nerg, Jari 
Paulamäki ja Jorma Rättö sekä aktiivisesta toiminnasta Rotaryn hyväksi Sirpa Mannila ja Päivi 
Nikander.  
 
Olen päättänyt jakaa seuraavat huomionosoitukset: Rotaryn tunnetuksi tekeminen - Summer Camp 
2019; Vihtinummelan Rotaryklubi, ja Rotaryvuoden projekti - RYLA Johtajuuskurssi lukiolaisille; 
Finlandia Hall, Hesperia, Kamppi, Kluuvi, Maneesi, Töölö, Rotary e-club of Verkkorotary. 
 
Suomen Rotaryn ansiomerkki myönnettiin Piirisihteeri Olli Manniselle. 
 
 
 

7. Loppusanat 
 
Arvoisat Rotaryveljet ja -siskot kiitos, että annoitte minulle mahdollisuuden nähdä ja kokea yhdessä 
puolisoni Markuksen kanssa, miten Rotaryn 1,2 miljoonan jäsenen organisaatio toimii, ja mitä se pystyy 
saamaan aikaan yksin tai yhdessä muiden merkittävien toimijoiden kuten Bill ja Melinda Gates -säätiön 
kanssa. Oli ilo kokea konkreettisesti San Diegon koulutuksessa, mutta ennen kaikkea Toronton 
konvention yhteydessä, miten suuri arvostus kansainvälisillä, merkittävillä johtajilla oli ja on meitä 
Rotareita kohtaan, kun he antoivat ajastaan osallistuessaan esitelmöitsijöinä konventioon ja muihin  
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rotareille merkittäviin tapahtumiin, tai miten sitoutunut on se joukko, joka tekee töitä katastrofialuilla 
ja kiertää ovelta ovelle esimerkiksi rokottamassa lapsia. 
 
Kiitos Kauniainen-Grankulla Rotary Clubin rotarit puolisoineen, että sitouduitte tukemaan minua 
erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyissä DGE- ja DG-kaudella. 
 
Ilman yhteen hiileen puhaltavaa Piirineuvostoa ei näin suurta, lähes 3000 vapaaehtoisjäsenen, laivaa 
pystyisi ohjaamaan Rotary Internationalin osoittamaan suuntaan. Edellisten kuvernöörien tuki on 
korvaamaton, mutta myös tulevat kuvernöörit DGE ja DGN ovat tuoneet uusia ajatuksia toiminnan 
kehittämiseksi. Olen ollut onnekas, kun minulla oli mahdollisuus tehdä useamman vuoden ajan 
suunnitelmia ja panna niitä täytäntöön vielä tulevan kuvernöörin Tommy Weggen kanssa. Olen ollut 
onnekas myös siksi, että Piirisihteeri Olli Manninen hoiti Piirisihteerin tehtävät. Hän piti huolen siitä, 
että mikään tärkeä byrokratian edellyttämä asia ei unohtunut ja esityslistat ja pöytäkirjat tulivat 
ajallaan.  
 
Tämä kotimainen tukitiimini olisi vajaa, jos en mainitsisi Rotarytoimiston Ulla Railovaara ja Jaana 
Hertell-Amokranea, joilta löytyi vastaus ja neuvoja kaikkiin esittämiini kysymyksiin. Kiitos! 
 
Piirissä tapahtuu monia sellaisia asioita, joista ei edeltäjilläni välttämättä ole viime vuosilta kokemusta, 
kuten esim. klubin perustaminen, lopettaminen tai yhdistäminen, kuukausia maksamattomina olleet 
jäsenmaksut tai kuvernöörin rahavarojen käyttöön liittyvät kysymykset! Kiitos Sari Miettinen (Rotary 
International Eurooppa / Afrikka  toimisto Zurich) siitä mahtavasta tuesta ja arvokkaista neuvoista, mitä 
olen saanut sinulta ja Zurichin toimistolta. Ilman sinua en olisi selvinnyt kaikista kuvernööri- kautenani 
vastaan tulleista haasteista.  
 
Kuvernöörin vuosi on äärimmäisen kiinnostava, mutta  työntäyteinen, ja vaatii myös puolisolta ja 
perheeltä venymistä. Me toteutimme tämänkin projektin yhdessä Markuksen kanssa! Kiitos Markus! 
 
 
Kauniaisissa 26.9.2019 
 
Irmeli Viherluoto-Lindström 
 
Piiri 1420 Piirikuvernööri 2018-2019 


