
 

 

D1390 
DG Eila Parviainen 
 
Hollolassa 29.11.2021 
 
 
Arvoisat piirimme rotarit, 
 
Olen pahoillani osaksenne tulleesta kirjelmöinnistä IPDG Ilkka Nikmon taholta. Rotarytoiminta ei 
kaipaa syyttelyä eikä toisten mustamaalaamista. Me kaikki olemme tässä työssä vapaaehtoisina ja 
oman parhaamme tehden. Sitä me kunnioitamme toisissamme, niistä panoksista me toisiamme 
kiitämme ja se on rotaryn sisin. 
Toimintamme kaipaa aktiivisia tekoja edustamiemme tavoitteiden puolesta. Toimintamme kaipaa 
yhteistyötä ja iloista meininkiä, joilla saadaan aikaan isoja asioita. Juuri niitä uskomattomia 
ponnistuksia, mitä tälläkin kaudella on jo nähty useita.  
 
IPDG Ilkka Nikmon kirjelmöintien johdosta täsmennän vielä joitain asioita. 
 
Piirikokous 23.10.2021 Lahdessa ja tilinpäätös 2020-2021 
Sääntöjemme mukaan kokouskutsu yhdistyskokoukseen on toimitettava viikkoa ennen kokousta. 
Näin toimittiin. 
Liitteille ei ole säännöissä mainittu toimitusaikaa. On toimittu käytössä olevan toimintatavan 
mukaan. 
 
Piirineuvosto 2021–2022 on käsitellyt havaitsemiaan, viime kauden talouteen liittyviä seikkoja ja 
todennut siellä olevan asioita, joille ei ole selkeää päätöstä tai linjausta yhdistyskokouksen 
hyväksymissä dokumenteissa ja osa asioista on myös ristiriidassa piirineuvoston 2020-2021 
kokouksessaan 13.8.2020 (aihe: PETS 7.3.2020 Mäntässä) kirjaaman periaatteen kanssa. Periaate 
tässä pöytäkirjan otteena: 
 
Ote PN pöytäkirja 1/2020–2021 (13.8.2020) 
PETS 7.3.2020 Mäntässä 

• a) Mäntän Rotaryklubi on esittänyt laskun PETS:in järjestämiskulujen korvaamisesta. Pääosa 
tilaisuuden kuluista (tila- ja ruokailu ym) on maksettu suoraan viime kauden kuvernöörin toimin. 

• Kulujen korvaamisesta käydyn keskustelun jälkeen päätettiin tehdyn ja kannatetun esityksen 
mukaan, että tehdystä työstä tai muusta vastaavasta ei makseta, mutta välittömät kulut kuittien 
mukaan korvataan. 

• b) Kohdassa a) mainittua periaatetta sovelletaan kaikkiin sellaisiin piirin tilaisuuksien 
järjestämiseen, missä ei peritä klubeilta osallistumismaksua. Osallistumismaksua sovellettaessa 
(mm. piirikonferenssi) järjestelyvastuussa oleva(t) klubi(t) esittää perustellun osallistumismaksun 
suuruuden ja muut hinnoitteluperiaatteet piirineuvostolle, joka hyväksyy hinnoittelun. Tällöin 
järjestelyvastuullinen kantaa osan taloudellisesta riskistä ja on oikeutettu sitä vastaavaan 
hallinnointikorvaukseen 

 
Piirineuvosto on selvittänyt mainitut asiat piirikokoukselle 23.10.2021 ja pyytänyt piirikokousta 
ottamaan niihin kantaa, koska piirikokous ja piirineuvottelu ovat piirin virallisia yhdistyskokouksia 
ja niillä on yhdistyksen ylin päätäntävalta. Piirikokous käsitteli asiat 23.10.2021 ja teki niistä 
päätöksen. Piirikokouksen pöytäkirja piirin nettisivuilla dropboxissa. 



 

 

 
HAUSSA PIIRISTIPENDIT JA PALKITSEMISEN ARVOISET VAPAAEHTOISET 
 

• Nyt on se aika vuodesta, kun piirimme haluaa tukea lahjakkaita nuoria korkeakoulu- tai 
ammattikorkeakouluopinnoissaan. Jos tiedossasi on lahjakas opiskelija, joka voisi hakea 
piiristipendiä, välitä hänelle tietoa asiasta. Hakuaika päättyy 15.1.2022. Piiristipendin 
tarkoituksena on avustaa lahjakkaita suomalaisia nuoria opiskelijoita opiskeluissaan 
ulkomaisessa tiede- tai ammattikorkeakoulussa. Sen suuruus on 500–1000 euroa. Hakemus 
tulee osoittaa paikalliselle rotaryklubille, ja klubi toimittaa sen lausunnollaan varustettuna 
kuvernöörille 15.1.2022 mennessä. Hakijalle ja lausunnon antaneelle klubille ilmoitetaan 
päätöksestä erikseen. 
Piiristipendin säännöt liitteenä ja piirin dropboxissa. 

 
• Haussa 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. 

 
VINKKI KLUBIKOKOUKSEEN: SHELTERBOX 
 
Pyydä klubikokoukseesi ShelterBox -esitys. ShelterBox-tiimi toteuttaa sen läsnä- tai etäesityksenä 
toiveesi mukaan. Aiheena esimerkiksi “Ajankohtaiset avustusprojektit”, “Ympäristöasioiden 
huomioonotto avustusprojekteissa”, tai klubin toivoma aihe järjestön toiminnasta.  Yhteys asiassa 
joko piirin SB-yhteyshenkilö tai tapio.vihersaari@shelterboxtuki.fi (puh  0400 335358). 
 
JOULUKUU – SAIRAUKSIEN HOIDON JA EHKÄISYN KUUKAUSI 
 
Rotarysäätiön kuukausi on lopuillaan ja ovella odottaa joulukuu, joka meillä rotarymaailmassa on 
teemoitettu sairauksien hoidolle ja ehkäisylle. Haluan kannustaa teitä yhdistämään nämä kaksi 
teemaa, sillä vipuvoima säätiölahjoituksissa on edelleen käytössä ja kaikkien muiden sairauksien 
ohella myös polion hävittäminen tarvitsee vielä meitä. Näin se toimii: 
 
Tee lahjoitus Annual Fundiin, kerro klubisi säätiökomitean puheenjohtajalle, minkä summan 
lahjoitit eli halusit ohjata polion vastaiseen työhön. Klubisi säätiökomitean puheenjohtaja ilmoittaa 
klubin kokonaissumman piirin säätiökomitean puheenjohtaja Markku Antikaiselle. 
Piiri lahjoittaa ns. DDF-varoista (District Designated Fund) saman summan poliorahastoon. Kun 
lahjoitus tulee piiriltä, World Fund lahjoittaa puolet siitä, mitä piiri. Tässä kohtaa lahjoitus polioon 
on jo 1,5-kertaistunut.  
Tämän jälkeen Bill ja Melinda Gatesin säätiö vielä kolminkertaistaa tuon summan. 
Vipuvaikutuksen kautta siis lopputuloksena on sinun toiveesi kasvu 4,5-kertaiseksi. 
Eikä tässä vielä kaikki. 



 

 

Kun klubi tai sen jäsenet lahjoittavat Annual Fundiin (vuosirahasto), saa piiri kolmen vuoden päästä 
puolet tästä lahjoitussummasta takaisin DDF-rahana (District Designated Fund). 
Share policy: puolet tästä rahasta piiri jakaa piiriapurahana ja toisen puolen piiri voi käyttää esim. 
global grant –projekteihin tai poliolahjoituksiin. 
Jokainen meistä voi tehdä lahjoituksen kätevästi My Rotaryssa donate-nappulan kautta. 
 
TULEVIA TAPAHTUMIA 

• ID-KOKOUS  1.12. klo 19–20 Tampere Lielahden rotaryklubin satelliitti Health & 
Environment kertoo uudesta hankkeestaan, jolla rakennetaan tulevaisuutta Tampereen 
nuorille futuristi Perttu Pölösen kanssa. 
Linkki tilaisuuteen tässä  https://us02web.zoom.us/j/85654908534 

TALLENTEET 
ID-kokousten tallenteet julkaistaan piirin nettisivulla kohdassa piirin aineistoàTapahtumat 2021–
2022à ID-kokoukset. Samaan kansioon tallennettu kyseiseen kokoukseen liittyvät power point-
esitykset. 
 
VINKKI UTELIAILLE: SEURAA PIIRIN FB-RYHMÄÄ JA NETTISIVUJA 
Sieltä löytyy kuulumisia, tapahtumia ja muuta mielenkiintoista rotarymaailmasta. 
https://www.facebook.com/groups/141634195903528 
https://rotary.fi/d1390/ 
Ja My Rotarysta lisää! https://my.rotary.org/ 
 
KLUBIVIERAILUT 
Tammikuu lähestyy ja silloin on taas tilaa vierailukalenterissa. Otahan siis yhteyttä ja sovitaan 
vierailusta klubiisi, jos se on vielä tekemättä. Edelleen olen tietenkin käytettävissä myös Rotary 
tutuksi -tyyppisiin rotarytapahtumiin, jos haluatte tarjota tuoreemmille jäsenille mahdollisuuden 
saada hiukan klubikokousta laajempaa perehdytystä rotarymaailman mahdollisuuksiin. 
 
Lopuksi se kaikkein tärkein: kiitos!  
Kiitos teille jokaiselle, jotka olette tehneet töitä rotaryn puolesta ja asiamme levittämiseksi. Meitä 
on tänään 1528. Se on nettona 32 rotaria enemmän kuin tämän rotaryvuoden alussa 1.7.2021. 
Käännös pitkän jäsenkadon vaiheesta tähän lupaavaan kasvusuuntaan on teidän kaikkien ansiota, 
jotka olette pitäneet huolta rotaryveljestä tai -siskosta ja pitäneet hänet mukana toiminnassamme. 
Käännöksestä suuri kiitos kuuluu myös kaikille aktiivista kehitystyötä tehneille klubeille – hienoa 
työtä meidän kaikkien puolesta ❤ Jatketaan yhteistä työtämme juuri tällä polulla. 
 
Serve to Change Lives * Palvele – muutat maailmaa! 
 
Eila 
Eila Parviainen 
DG D1390 Finland 
+358 (0)40 536 5166 
rotary.eila@gmail.com 
 
PS. Askarruttaako sinua joku asia rotaryssa? Ota yhteyttä, pohditaan asiaa yhdessä. 


