
 

 

D1390 
DG Eila Parviainen 
 
Hollolassa 27.8.2021 
 
Arvoisat piirimme rotarit, 
 
Meitä on 1501! 
 
Jäsenistön ja laajennustyön kuukausi on kääntymässä lopuilleen, mutta toivon, että jaksatte pitää samaa henkeä 
pysyvästi yllä. Tätä kirjoittaessani piirissämme on jäsenrekisterin mukaan 1501 rotaria. Se on nettona viisi 
enemmän kuin kauden alussa. Muutos on pieni, mutta suunta on oikea ja se on tärkeintä. Hieno aloitus tälle 
kaudelle!  
Päivitetty jäsenehdotuslomake löytyy piirin nettisivuilta: jäsenille→piirinaineisto (salasana: ratas)  
Muistakaahan käydä viemässä uudet jäsenet jäsenrekisteriin heti, kun jäsenyys on hyväksytty. 
 
KEKRIÄ JA KEMUJA! 
Rotaryn iltakemut lokakuussa sadonkorjuun, polion ja rokotusten kunniaksi. 
Jotta jaksaa kehittää ja viedä rotarytoimintaa eteenpäin, tarvitaan myös ilonpitoa. Kun taas pitkän tauon jälkeen 
pääsemme kokoontumaan yhdessä, järjestämme syysseminaarin ja kokouksen yhteydessä 23.10.2021 
iltakemut, missä keräämme rahaa polion karkotukseen. 
Lokakuun loppupuoli on perinteisten kekrijuhlien aikaa ja samassa hengessä kokoonnumme rotaryperheen 
kanssa Lahteen Suomen Moottoripyörämuseolle. Kekrin juhlinnan tavoin korostamme kolmea seikkaa: arjesta 
irtiottoa ja yhteisöllistä juhlimista, ylenpalttista herkuttelua sekä tarinoita ja taikoja, joilla yritämme ottaa 

tulevaisuuden haltuun      . 
Toivottavasti saamme kokoon laajan juhlaväen eri puolilta piiriä ja laajemminkin rotaryverkostosta 
irrottelemaan ja juhlimaan. Herkut meille tarjoaa moottoripyörämuseon Ace Cafe ja musiikista vastaavat 
paikalliset muusikot. Tarinat ja taiat -osastolle haastamme teidät kaikki mukaan. Mietti löytyisikö klubistasi 
ryhmä, joka voisi esittää n. 10 min esityksen haluamastanne aiheesta, lausuen, laulaen tai vaikka tanssien. Illan 
perinteinen piristysruiske on arpajaiset, joiden tuotto menee myös polion hyväksi. 
Kaikilla on juhlapäivään mennessä jo kaksi koronarokotusta ja polion hyväksi toteutettavan juhlan illalliskortti 

rokottaa kukkaroa vain kerran 65 € edestä      .  
Poliorokotuksiin tarvitaan edelleen rahaa, jota me rotaryt olemme lupautuneet keräämään. Ilta on juhlava, 
mutta rento ja voit pukeutumisellasi ilmentää juhlan henkeä sadonkorjuun tai rokotuksen teeman mukaisesti. 
Ilmoittautumisohjeet lähetetään seuraavissa kirjeissä, mutta aloita toki valmistautuminen jo nyt! 
 
TIEDOT SUOJASSA VAI PIILOSSA? 
Tietosuojaohjeistus on aiheuttanut paljon hämminkiä ja on johtamassa mahdottomaan tilanteeseen. 
Piirissämme on jo nyt klubivirkailijoita, joiden yhteystietoja ei ole lupa näyttää eikä siten käyttää esimerkiksi 
kyseisen tehtävän edellyttämään yhteydenpitoon. Esimerkki: Piirin nuorisovaihtokomitean puheenjohtaja ei voi 
lähettää klubin nuorisovaihtoasiamiehelle sähköpostia tulevasta pakollisesta koulutuksesta, koska 
yhteystietojen käyttämiseen ei ole lupaa. 
Suomen Rotarypalvelu on lähettänyt klubien sihteereille ja presidenteille viimeksi 12.8.2021 asiaa koskevan 
tiedotteen. 
Jokaisen rotarin on otettava kantaa siihen, saako hänen tietojaan julkaista muille rotareille. Kantaa voi ottaa 
suullisesti, kirjallisesti, sähköpostilla, tekstarilla… Tavalla ei ole väliä, kunhan jokainen klubi kysyy luvan tietojen 
näyttämiseen samalla, kun tekee jokavuotisen jäsenen tietojen tarkistuksen. Sihteeri tai muu tehtävään 
osoitettu klubin virkailija vie tiedot Suomen jäsenrekisteriin JA klubin hallitus huolehtii, että klubilla on 
tallennettu dokumentti, jossa selviää tietojen julkaisulupa jokaisen jäsenen osalta. Hallituksen on kyettävä 



 

 

tarvittaessa osoittamaan, miten lupa on saatu. Tässä vielä tietojärjestelmäasiantuntijan kommentti asiaan 
liittyen: 

 

 

”Sinänsä puhelin on riittävä väline tiedon keräämiseen. Ongelmaksi jää vain näyttökysymys: Eli miten klubi 

(tarvittaessa) todistaa käymänsä keskustelun ja (suullisesti) annetun luvan. Todennäköisesti kukaan ei koskaan 

noita todisteita tule koskaan vaatimaan, mutta  siihenkin on syytä varautua. Ehkä paras työkalu on tehdä 

jokaisesta puhelusta systemaattiset muistiinpanot. Kuka soitti, kenelle ja milloin. Ja kirjata, että asian kuultuaan 

jäsen antoi luvan. On sitten oikeuden asia (jos nyt joskus joku sinne asti asiassa menee), että uskooko se tuon 

systemaattisen kirjanpidon todistusvoimaan. Tekstiviestien luotettava arkistointi voi olla vähän hankalaa, eli 

niistäkin muodostuu parhaimmillaan edellä kuvattu systemaattinen muistiinpano. 

Vastuun tekemisistään kantaa klubi. Sen pitää itse arvioida riittävän dokumentaation taso.” 
 
HAUSSA KAKSI KUVERNÖÖRIÄ 
Piirikuvernöörin tehtävät kausille 2023–2024 ja 2024–2025 ovat nyt avoinna. Pyydän piirin 1390 klubeja 
tekemään ehdotuksia kumpaankin tehtävään 18.11.2021 mennessä osoitteella rotary.eila@gmail.com. 
 
ILMIANTAJIA KAIVATAAN EDELLEEN 
Jäsenyys on kuluvan rotaryvuoden tavoitteidemme keskiössä. Pohditpa sitten klubin kehittämistä tai toiminnan 
painopisteitä, kokemukset muualta voivat olla avuksi. Niitä kannattaa jakaa ja niistä kannattaa kysellä 
toisiltamme.  

• Ilmianna persoona ja / tai tarina, joka kuvastaa rotarya aidoimmillaan tai persoonallisena tai 
unohtumattomana. 

• Ilmianna vaikuttavuus – rotaryhanke, jonka vaikuttavuus voidaan kertoa numeroin tai muuten 
konkreettisesti. 
Haluamme julkaista näitä rotarya kuvaavia tarinoita ja ihmisiä nettisivullamme ja sosiaalisessa mediassa 
kannustukseksi meille kaikille. Samalla ne kertovat tarinaamme tuleville rotareille. Lähetä vinkkisi 
kuvernöörille.  

• Ilmianna henkilö, joka ei ole rotary, mutta joka on tehnyt merkittävää, pyyteetöntä rotaryhenkistä 
työtä. Näitä ihmisiä haluamme palkita Rotaryn syntymäpäivänä 23.2.2022 kaikilta AG-alueilta. Pohtikaa 
mahdollisia ehdokkaita esimerkiksi yhteistyössä alueenne klubien kanssa tai laita ihan oma ehdotus. 
Tärkeintä on hyvät perustelut, miksi kyseinen henkilö ansaitsisi tulla palkituksi PHF:llä. Voit ehdottaa 
useampaakin henkilöä, mutta perustele hyvin! Kuvernööri valitsee saatujen ehdotusten pohjalta 
palkittavat ja tavoitteena on, että palkittavia löytyy jokaiselta AG-alueelta. Tämä on meille yksi 
mahdollisuus nostaa esiin Rotaryn painopisteitä samalla, kun annamme kunniaa henkilöille, jotka eivät 
muutoin välttämättä saisi tunnustusta tekemästään työstä. 

 
TULEVIA TAPAHTUMIA  (tapahtumat julkaistaan myös piirin nettisivulla) 

• Tiistaina 31.8.2021 Zoom klo 17–18 Rotary-järjestön kautta vaihtoon? 
Lukuvuonna 2019-2020 vaihdossa olleet Rebecca Lakkonen (D1410) ja Miisa Korvenaho (D1390) kertovat 
omista kokemuksistaan, Rotarysta vaihto-oppilasjärjestönä sekä vaihtariksi hakemisesta. 
Tilaisuus suunnattu ensisijaisesti lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille, mutta kaikki 
kiinnostuneet ovat tietysti tervetulleita kuuntelemaan! Haku syksyllä 2022 alkaviin vaihtoihin on 
käynnissä nyt. 
https://us02web.zoom.us/j/87936857023… 
 

• Keskiviikkona 8.9.2021 Zoom klo 18-20 Nuorisovaihdon koulutus 

https://us02web.zoom.us/j/87936857023?pwd=MEVsbFlDYXo0cG1hNExLMldIc0k0Zz09&fbclid=IwAR1zP97M5Z5xqcXIt8fto0Wm6Teh_SpHbbEGiyAfWkfD7koGkaqjyA5wA7M


 

 

Nuorisovaihtoasiamiehille ja tiimiläisille sertifioinnin takia välttämätön vuosittainen koulutus. Myös 
muut kiinnostuneet saavat osallistua.  
https://us02web.zoom.us/j/82297883163 
 
 
 

• ID-KOKOUKSET  
Joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 19.00 järjestetään yhteinen Zoom-kokous, johon kaikki 
rotarit ovat tervetulleita. Halutessasi voit sijoittaa nämä kokoukset osaksi klubisi ohjelmaa, jolloin oman 
ohjelman valmistelun tarve vähenee. Tai yhteisohjelma voi olla klubisi jäsenille ylimääräinen vaihtoehto. 
 

• Keskiviikkona 6.10.2021 Zoom klo 19.00  ID-kokous: Annetaan tytöille mahdollisuus, Empowering Girls 
Ambassador Johanna Talikainen kertoo Rotary Internationalin tämän vuoden presidentin Shekhar 
Mehtan yhdeksi vuoden kärkiteemaksi nostamasta tyttöjen ja naisten aseman parantamisesta. Miten 
voimme huomioida asian omissa projekteissamme? 
https://us02web.zoom.us/j/89652388138 

 

• Silakkasoutu lähivesien ja Itämeren hyväksi siirtyi ensi vuoden syksyyn. 
 

• Lauantaina 23.10. on kolmen tapahtuman päivä Lahdessa: 
o Syysseminaari aamusta 
o Yhdistyskokous iltapäivällä 
o Polioilta illalla kekrijuhlien merkeissä 

Kaikista näistä lisätietoja seuraavissa kirjeissä, mutta merkitse päivä jo kalenteriisi. Polioilta on iloinen 
yhteinen illanvietto, jolla kerätään rahaa poliorokotuksiin. 

 
Haluaisitko mukaan piirin toimintaan? Ota yhteyttä ja kerro millaiset asiat sinua kiinnostaisivat. Mielellämme 
otamme mukaan joukkoomme innostuneita tekijöitä, jotka haluaisivat viedä toimintaamme eteenpäin omalla 
osaamisellaan.  
 
Piirin organisaatio ja kuvernööri puolestaan ovat klubien apuna, kaikissa eteen tulevissa rotaryasioissa. Erityisen 
mielelläni autan klubeja tulevaisuuden suunnittelussa ja klubien kehittämisessä. 

 
 
Serve to Change Lives * Palvele – muutat maailmaa! 
 

Eila 
Eila Parviainen 
DG D1390 Finland 
+358 (0)40 536 5166 
rotary.eila@gmail.com 
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