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Bästa systrar och bröder i Rotary!

Hjulet har snurrat ett helt varv. Det känns som om bara ett ögonblick 
skulle ha förflutit sedan jag fick överta halskedjan efter dåvarande 
guvernören Liisa Stjernberg. Året har gått snabbt och utan några 
större missöden. Jag och min make Markus har fått se hur Rotary 
förändrar världen, inte bara lokalt utan också internationellt. Jag har 
fått träffa Ahtisaari-skolans kenyanska lärare i Finland, höra studeran-
de med funktionsnedsättningar och deras lärare berätta om Maar-
ja Village Global Grant-projektet i Tartu, besöka sommarlägret för 
mindre bemedlade barn på Päikesaari i Tallinn och bekanta mig med 
oräkneliga fina inhemska projekt så som sommarlägret för ungdomar 
i Vichtis-Nummis sommaren 2019 eller utbyteselevernas erfarenheter 
i Finland och Estland.

Som guvernörspar för perioden 2018–2019 påbörjade Markus och 
jag i juni 2018 en resa till grått, men inte helt okänt, land. PDG Ritva 
Heinonen hade uppmuntrat mig och sagt: ta en sak i sänder, jag kan 
vid behov ge dig råd. Det samma sade PDG Markku Stenvall. Mån-
ga gånger har jag varit tvungen att ringa för att be om råd. Tack Ritva! 
Tack Markku!

Men visst hade Markus och jag bakom oss erfarenheter som ett 
utbildningsveckoslut i Tammerfors i regi av Finlands Rotaryservice, 
GETS-kurser för blivande guvernörer, San Diego och konventet i 
Toronto, alltså  teoretisk kunskap om vad som komma skulle och vilka 
målen var. Dessutom hade vi båda erfarenhet av klubbpresidentens 
uppgifter, distriktets stiftelsekommitté och kommunikation, och jag 
dessutom av det västnyländska AG-området. Men som AG-område är  

Klubbarna i vårt distrikt som ordnar Ström-
mingsrodden exporterade sitt roddjippo till 
sjön Alster i centrum av Hamburg. Upplevel-
sen var definitivt unik för de flesta. Arrangö-
rer och roddare hade mycket att skratta åt 
efter avklarad rodd.

Tommy Wegge övertog guvernörens halskedja 
14.6 på restaurang Blue Peter i Helsingfors skär-
gård.

Tillsammans med distrikt 1410 ställde vi upp en 
Save the Baltic Sea-avdelning på Rotarys värld-
skonvent i Hamburg. Frivilliga rotarianer från 
båda distrikten dejourerade på avdelningen 
som väckte mycket upp märksamhet.  På bilden 
Hannele Kauranne (t.v.), Jussi Tuovinen, Eija 
Mattila och Sajis Mathai från vårt eget distrikt.



Västnyland verkligen inte det samma som Helsingforsområdet, Esbo-
regionen, Östnyland – för att inte tala om Estland. 

Hoppet ut i det okända visade sig ändå inte vara ett hopp ner i ett svart 
hål. I stället öppnade sig en helt ny värld för Markus och mig, full av de 
mest fantastiska rotaryupplevelser och -berättelser. Varenda klubb i vårt 
distrikt är speciell, med egna traditioner och sedvänjor. Jag är lycklig 
som har fått möjlighet att besöka alla 76 klubbarna, samtala med styrel-
serna och klubbmedlemmarna, lyssna till önskemål och framgångar men 
också höra om mörka moln som hotar klubbens framtid och få feedback 
om i vilka avseenden vi som Distrikt har misslyckats. Jag har känt och 
känner djup respekt för de rotarianer som har tjänat rotaryorganisationen 
i decennier och fortsätter att tjäna. Jag har fått perspektiv på vilka vi är i 
dag. Vi måste leva i tiden, alldeles som de där seniorerna i klubbarna på 
sin tid gjorde.

Råkar ni komma ihåg hur Rotarys internationella president Barry Rassin 
tillsammans med sin hustru Esther uppträdde på pärmen till förra hös-
tens Rotarytidning, omgivna av en massa ljusröda flamingor. På bilden 
flög otaliga fåglar stolt i samma riktning, men för en av dem hade väns-
tersvängen blivit till högersväng! På Rotary Institutet i Vilnius avslöjade 
Barry Rassi bildens innebörd. Han hoppades att åtminstone några rota-
rianer skulle våga skilja sig från flocken och gå sin egen väg mot Rotarys 
gemensamma vision och mål!

Vi var på väg hem från Estland efter en av våra första guvernörsvisiter 
när Markus i Tallinn överraskade mig med en flamingomugg. Förra hös-
ten var en tid av stora förändringar i synnerhet för de estniska klubbarna 
i vårt distrikt. Vi arbetade med att integrera de estniska klubbarna till att 
fastare ingå i distriktets verksamhet och med att eliminera sådana av-
giftsbelagda tjänster som inte hör till Rotary. Med RI:s stöd hade vi nått 
samförstånd, ett avtal om hur vi skulle fortsätta.

En förändring innebär alltid nya möjligheter att tjäna Rotary, men den 
medför också tvivel och, begripligt nog, motstånd. Markus hade kanske 
lagt märke till att jag någon gång tvivlade på att detta kunde lyckas, på 
om jag hade valt rätt väg för att vinna de estniska klubbarnas godkän-
nande. Markus känner mig som en lika beslutsam som envis person 
men den gången hade han märkt att jag vacklade. Markus ville att fla-
mingomuggen på frukostbordet skulle påminna mig om att man för att nå 
sina mål ibland måste dra på sig stövlarna och vada motströms.

Jag är mycket stolt över att vårt distrikt fick chansen att tillsammans med 
granndistriktet 1410 medverka i House of Friendship-evenemanget vid 
konventet i Hamburg och presentera våra klubbars arbete till förmån 
för Östersjön. Det var första gången vårt distrikt deltog i ett RI-konvent 
under eget baner. Vårt distrikt representerades dessutom inte av bara 
ett baner utan Tartu Toome Rotary klubi hade sitt eget, och dessutom 
genomförde några av distriktets finländska klubbar ett roddjippo med 
kyrkbåtar på sjön Alster.

Jag vill än en gång tacka er för det unika år jag har fått uppleva. Nu är 
det dags att ta farväl och övergå till att fira sommar i Finlands härliga 
skärgård.

I hopp om en fin sommar,
Irmeli 

KOMMANDE DISTRIKTSEVENT

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

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

Erkki Leego på Tartu Toome Rotary klubis 
avdelning i Hamburg arbetar för Rotarys 
tennisturnering i Tartu i augusti.


