
 

 

D1390 
DG Eila Parviainen 
 
Hollolassa 11.10.2021 
 
Arvoisat piirimme rotarit, 
 
Hyvällä aallolla mennään! 
 
On ilo saada jatkaa tässä kirjeessä edellisen kirjeeni teemaa – uusin numeroin. Tänään meitä on 1514! Piirimme 
jäsenmäärä on siis noussut nettona 18 rotarilla kauden alusta. Se on upea uutinen. Tällä aallolla on kiva surffata! 
 
En malta olla lisäämättä tähän vielä viime kirjeestä tuttua viestiä: 
Päivitetty jäsenehdotuslomake löytyy piirin nettisivuilta: jäsenilleàpiirin aineisto (salasana: ratas)  
Muistakaahan käydä viemässä uudet jäsenet jäsenrekisteriin heti, kun jäsenyys on hyväksytty. 
 
Näissä tunnelmissa jatkan hyvän aallon mukaisesti toivottaen teille kaikille hyvää talouskehityksen ja yhteiskunnallisen 
kehittämisen kuukautta! Se on lokakuun teema rotarykalenterissa. 
Teema on tärkeä monella tavalla, mutta ei vähiten siksi, että se tähtää hyvään tulevaisuuteen. Hyvään tulevaisuuteen 
tähdätään myös lokakuisissa tapahtumissamme. Kaikki mukaan seminaariin ja Kekrikemuihin! 
 
PALUU TULEVAISUUTEEN -SYYSSEMINAARI LAHDESSA 23.10. KLO 9.00–14.00 
Syysseminaarissa virittelemme ajatuksia tulevaisuuteen: 

- XR-teknologiat työelämässä ja vapaaehtoistyössä; 
- Yksi pala Rotarya: Inner Wheel; 
- Jäsenyys ja klubien kehittäminen; 
- Nuorisovaihto, Rotaract, RYLA, Interact, Rotakids… 

Siinä aiheitamme seminaarissa klo 9–14. Aamukahvit ja ilmoittautuminen klo 18.15 alkaen, lounastauko puolilta päivin 
ja seminaari päättyy iltapäiväkahveihin klo 14.00. Paikka Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, Lahti. 
Tarjoilujen vuoksi ilmoittautuminen on tarpeen viimeistään 14.10. Kaikkiin kolmeen 23.10. Lahdessa järjestettävään 
tapahtumaan voi ilmoittautua samalla linkillä:  https://forms.gle/9iaFeizBsgF3aHXaA  
Jos et pääse paikalle seminaari streamataan ja streamin linkki julkaistaan piirin nettisivulla tapahtumakalenterissa. 
House of Friendship 
Halutessasi voit tuoda klubisi projektin tai varainhankintatuotteen esille seminaarin ajaksi. Jos klubinne haluaa tähän 
mahdollisuuteen tarttua, laita asiasta sähköpostia nikoniemi@hotmail.com. 
 
PIIRIKOKOUS 23.10. KLO 14.30 ALKAEN 
Paikka Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, Lahti 
Pysäköintitilaa parkkitaloissa. Lähin P Kauppakeskus Syke, sisäänajo Kulmakadun tai Sammonkadun puolelta. 
Asialista ja kokousaineisto ladataan piirin dropboxiin viikkoa ennen kokousta. 
 
KEKRIKEMUT SUOMEN MOOTTORIPYÖRÄMUSEOLLA LAHDESSA 23.10. KLO 18.00–23.00 
Lystiäkin pitää olla, jotta jaksaa. Kekrin juhlinnan tavoin korostamme kolmea seikkaa: arjesta irtiottoa ja yhteisöllistä 
juhlimista, ylenpalttista herkuttelua sekä tarinoita ja taikoja, joilla yritämme ottaa tulevaisuuden haltuun "#$%. 
Kekrikemuilla teemme myös hyvää: keräämme rahaa polion karkotukseen. Herkut tarjoaa moottoripyörämuseon Ace 
Cafe, tanssimusiikista vastaa Ti€napojat ja klassiset rotarykelloarpajaiset viimeistelevät poliopotin. Ota siis mukaan myös 
käteistä rahaa tai Mobile Pay. 
Kaikilla on juhlapäivään mennessä jo kaksi koronarokotusta ja polion hyväksi toteutettavan juhlan illalliskortti rokottaa 
kukkaroa vain kerran 65 € edestä 😉.  
Ilta on rento ja voit pukeutua mieleiselläsi tavalla, mutta pukeutumisellasi voit myös ilmentää juhlan henkeä 
sadonkorjuun tai rokotuksen teeman mukaisesti. Paras teeman toteutus palkitaan arvovaltaisen, mutta pienen, mutta 
tarkkasilmäisen ja kekrihenkisen raadin toimesta… 
Kaikkiin kolmeen 23.10. Lahdessa järjestettävään tapahtumaan voi ilmoittautua samalla linkillä:  
https://forms.gle/9iaFeizBsgF3aHXaA 
Keittiö vaatii ilmoittautumisesi viimeistään 14.10. Toimi siis nyt heti! 
 



 

 

JÄSENTIEDOT ESIIN 
Loppukiri lokakuun loppuun mennessä: 
Kerro klubisi sihteerille, saako yhteystietosi julkaista sähköisessä matkrikkelissa, mikä on vain Rotaryn käytössä. Sitä ei 
voi ladata eikä jakaa muille. 
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.  
 
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. Piirin dropboxissa 
ladattavissa kuvernöörin ehdotuslomakkeet. Lisätietoja istuvalta kuvernööriltä. 
 
TULEVIA TAPAHTUMIA  
Huomioithan, että kaikki tulevat tapahtumat julkaistaan piirin nettisivulla tapahtumakalenterissa. Tapahtumakalenteriin 
myös täydennetään tilaisuuden tietoja sitä mukaa kuin tietoja on saatavilla. 
 

• UUSIEN JÄSENTEN PEREHDYTYS 
Naapuripiirin 1410 järjestämään uusien jäsenten perehdytykseen ovat tervetulleita kaikki rotarit. Kurssin aikana 
käydään läpi rotariuden peruskäsitteitä ja -asioita. Kurssi on tarkoitettu etenkin uusille jäsenille ja uusia jäseniä 
rekrytoiville. Tervemenoa siis osallistumaan 28.10. klo 19–20.30 Zoomiin 
https://us02web.zoom.us/j/86942896442?pwd=ejFRL2gzbWFHall5V0VHVUxVV0ZOQT09 
 

• ID-KOKOUKSET  
Joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 19.00 järjestetään piirin yhteinen Zoom-kokous, johon kaikki 
rotarit ovat tervetulleita. Halutessasi voit sijoittaa nämä kokoukset osaksi klubisi ohjelmaa, jolloin oman ohjelman 
valmistelun tarve vähenee. Jokainen rotari voi liittyä kokoukseen oma-aloitteisesti. 
Seuraavan ID-kokouksen aiheena 3.11. klo 19-20 on Rotarysäätiö. Muistathan: marraskuu on 
Rotarysäätiön kuukausi. Ehdottoman suositeltava tilaisuus erityisesti klubien säätiöasiamiehille, mutta yhtä 
hyvin kaikille säätiömme toiminnasta kiinnostuneille. 
Linkki tilaisuuteen julkaistaan tapahtumakalenterissa piirin nettisivulla. 

TALLENTEET 
ID-kokousten tallenteet julkaistaan piirin nettisivulla kohdassa piirin aineistoàTapahtumatà ID-kokoukset  
Samaan kansioon tallennettu kokoukseen liittyvät power point-esitykset. 
 
SEURAA PIIRIN FB-RYHMÄÄ JA NETTISIVUJA 
Sieltä löytyy kuulumisia, tapahtumia ja muuta mielenkiintoista rotarymaailmasta. 
https://www.facebook.com/groups/141634195903528 
https://rotary.fi/d1390/ 
 
KLUBIVIERAILUT 
Jos kuvernöörin vierailua ei ole vielä klubiisi sovittu, ole pian yhteydessä ja ehdota klubisi toivomaa ajankohtaa. 
 
Serve to Change Lives * Palvele – muutat maailmaa! 
Eila 
Eila Parviainen 
DG D1390 Finland 
+358 (0)40 536 5166 
rotary.eila@gmail.com 
 


