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Hyvät rotarisiskot ja -veljet! 
 
Ratas on pyörähtänyt täyden kierroksen. Tuntuu kuin vain hetki sitten 
käädyt siirtyivät silloiselta kuvernööri Liisa Stjernbergiltä minulle. 
Vuosi on  vierähtänyt nopeasti ja ilman suurempia kommelluksia. 
Olen saanut nähdä yhdessä puolisoni Markuksen kanssa, miten 
Rotary muuttaa maailmaa ei vain paikallisesti vaan myös kansain-
välisesti. Olen saanut tavata Ahtisaari-koulun namibialaisia opettajia 
Suomessa, kuulla vammaisten ja heidän kouluttajiensa Maarja Village 
Global Grant -projektista Tartossa, vähävaraisten lasten Päikesesaari 
kesäleiristä Tallinnassa ja lukemattomista upeista kotimaisista hank-
keista, kuten Vihti-Nummelan nuorten kesäleiristä kesällä 2019 tai 
nuorisovaihto-oppilaiden kokemuksista Suomessa ja Virossa.

Me aloitimme kesäkuussa 2018 yhdessä Markuksen kanssa kauden 
2018-2019 kuvernööripariskuntana matkan, jos nyt ei ihan tuntemat-
tomaan, niin aika harmaalle alueelle. PDG Ritva Heinonen tosin oli 
kannustanut minua sanomalla, että ota asia kerrallaan, minä neuvon 
tarvittaessa. Samaa sanoi myös PDG Markku Stenvall. Useasti olen 
joutunut soittamaan saadakseni neuvoja. Kiitos Ritva! Kiitos Markku!
Ja olihan meillä Markuksen kanssa toki takana Suomen Rotarypalve-
lun DGE-koulutusviikonloppu Tampereella, GETS:it eli tulevien kuver-
nöörien koulutukset, SanDiego ja Toronton konventio eli teoreettista 
tietämystä siitä, mitä tuleman piti ja mitä tavoiteltiin. Lisäksi meillä oli 
molemmilla kokemusta klubipresidentin tehtävistä, piirin säätiökomi-
teasta, viestinnästä ja minulla Länsi-Uudenmaan AG-alueesta, mutta 
Länsi-Uudenmaan AG-alue ei suinkaan ole yhtä kuin Helsingin-alue, 
Espoon-seutu, Itä-Uusimaa, Viron alueesta puhumattakaan. 

Piirimme Silakkasoutua järjestävät klubit 
veivät soututapahtuman Hampurin keskus-
taan Alster-järvelle. Kokemus oli useimmille 
taatusti ainutlaatuinen. Järjestäjiä ja soutajia 
iloisissa tunnelmissa soudun jälkeen. 

Kuvernöörin vitjat siirtyivät seuraajalleni Tommy 
Weggelle 14.6. ravintola Blue Peterin merellisissä 
maisemissa Helsingissä.

Meillä oli yhdessä piirin 1410 kanssa Save the 
Baltic Sea -osasto Rotaryn maailmankonven-
tiossa Hampurissa. Paljon huomiota saaneella 
osastolla päivystivät molempien piirien vapaa-
ehdoiset rotarit. Tässä oman piirimme Hannele 
Kauranne (vas.), Jussi Tuovinen, Eija Mattila ja 
Sajis  Mathai. 



Hyppy tuntemattomaan ei  kuitenkaan osoittautunut hypyksi mustaan 
aukkoon, vaan meille Markuksen kanssa avautui täysin uusi maailma    
täynnä mitä mahtavimpia rotarykokemuksia ja -tarinoita. Joka ikinen 
klubi piirissämme on erilainen, omine perinteineen ja tapoineen. Olen 
ollut onnekas, kun minulla on ollut mahdollisuus vierailla kaikissa 76 
klubissa, keskustella hallitusten ja klubilaisten kanssa, kuulla toiveista ja 
onnistumisista mutta myös synkistä pilvistä uhkana klubin tulevaisuudel-
le ja saada palautetta siitä, missä olemme Piirinä epäonnistuneet. Olen 
tuntenut ja tunnen syvää kunnioitusta niitä rotareita kohtaan, jotka ovat 
palvelleet rotaryjärjestöä vuosikymmenet ja palvelevat edelleen. Olen 
saanut perspektiiviä siihen, keitä me olemme tänään. Meidän on elettävä 
ajassa aivan kuin nuo klubien seniorit tekivät aikoinaan.

Mahdatteko muistaa, miten RIn presidentti Barry Rassin esiintyi vai-
monsa Estherin kanssa viime syksyn Rotary-lehden kannessa vaale-
anpunaisten flamingojen keskellä. Siinä lukuisat linnut vaelsivat ylpeinä 
samaan suuntaan, mutta yhdellä käännös vasempaan olikin mennyt 
oikeaan! Rotary Instituutissa Vilnassa Barry Rassin paljasti kuvan sa-
noman. Hän toivoi, että edes muutama rotari uskaltautuisi erottumaan 
joukosta ja kulkemaan omaa tietään kohti Rotaryn yhteistä visiota ja 
tavoitteita!

Olimme palaamassa Virosta yhdestä ensimmäisistä kuvernöörivierailuis-
tamme, kun Markus yllätti minut Tallinnassa flamingomukilla. Viime syksy 
oli suurten muutosten aikaa  ennen kaikkea piirimme virolaisten klubien 
kohdalla. Olimme integroimassa virolaisia klubeja kiinteämmäksi osaksi 
piirin toimintaa ja poistamassa maksullisia palveluita, jotka eivät kuulu 
rotaritoimintaan. Olimme saavuttaneet RI:n tuella yhteisymmärryksen, 
sopimuksen, miten jatketaan.

Muutos merkitsee aina uusia mahdollisuuksia palvella Rotarya, mutta 
myös epäröintiä ja ymmärrettävästi vastarintaa. Markus oli ehkä huo-
mannut, että epäröin joskus, voiko tämä onnistua, olenko valinnut oikean 
tien saavuttaa virolaisten klubien hyväksyntä. Markus tuntee minut hyvin 
päättäväisenä yhtä kuin itsepäisenä henkilönä, mutta tuolloin hän oli ha-
vainnut pientä epäröintiä. Markus halusi, että aamukahvipöydän flamin-
gomuki muistuttaa minua siitä, että tavoitteiden saavuttamiseksi joutuu 
joskus kulkemaan vastavirtaan vaikka saappaat jalassa.

Olen hyvin ylpeä siitä, että piirillämme oli yhdessä naapuripiirimme 1410 
kanssa mahdollisuus olla mukana House of Friendship –tapahtumassa 
Hampurin konventiossa ja esitellä klubiemme tekemää työtä Itämeren 
hyväksi. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun piirimme osallistui omalla 
ständillä RI:n konventioon. Eikä piirimme ollut edustettuna vain yhdellä 
ständillä vaan Tartu Toome Rotary klubilla oli omansa, ja lisäksi joukko 
piirin suomalaisia klubeja toteutti soututapahtuman kirkkoveneillä Als- 
ter-järvellä.

Haluan vielä kerran kiittää teitä kohdalleni osuneesta ainutlaatuisesta 
vuodesta. Nyt on aika jättää hyvästit ja siirtyä kesänviettoon Suomen 
upeaan saaristoon.

Hyvän kesän toivotuksin,
Irmeli 

TULEVIA PIIRIN TAPAHTUMIA
 

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

Erkki Leego ahkeroi Hampurissa puoles-
taan Tartu Toome Rotary klubin osastolla 
markkinoiden Tartussa elokuussa pidettävää 
Rotaryn tennisturnausta. 


