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Hollolassa 20.2.2022 
 
 
Palvele – muutat maailmaa! 
Serve to Change Lives! 
 
Tuttu kehotus. Näin meitä kannustaa kuluvan rotaryvuoden teema. Se menee aivan rotariuden 
ytimeen. 
 
Palveluprojekteja tehdään ja on tehty klubeissa valtavasti. Isompia ja pienempiä. Lähellä ja 
kaukana. Eri painopistealueille kohdistuvina. 
PALVELUVERKKO on työnimi, jolla tulemme esittelemään meidän rotareiden tekemää työtä 
tulevassa piirikonferenssissa niin sanotusti kaikelle kansalle. Tarvitsen siihen teidän kaikkien apua. 
 
Kyse on 'verkon' rakentamisesta, ja se tehdään näin: 
a) A4-kokoinen esittely yhdestä projektista – muista kuvat! – kirjoita selvästi ja lyhyesti, jotta asia 
avautuu siitä ensi kertaa lukevalle ei-rotarillekin – ei liian pientä tekstiä!! 
b) Eila tulostaa ja laminoi lomakkeet ja yhdistää ne naruilla verkoksi, joka voidaan ripustaa esille 
erilaisissa tilaisuuksissa. Verkon ensimmäinen vaihe on esillä jo PETSissä Tampereella 5.3. 
Myöhemmin se on myös lainattavissa klubien tilaisuuksiin tarpeen mukaan. 
 
Syntyisikö sinulta/klubistasi esittely jostakin klubinne projektista? 
– mitä olette tehneet, kuinka kauan, mitä hankkeelle kuuluu nyt jne. 
Lähetä sähköpostiini rotary.eila@gmail.com  
laminointia vaille valmis A4-kokoinen projektinne esittely kuvineen ja teksteineen. 
Yksi projekti per A4, mutta lähetä niin monta A4:sta kuin syntyy! 
 
Tällä yhteisellä ponnistuksella saamme kerrottua tarinaamme uusille ja tuleville rotareille. Mutta 
toisten ideoiden hyödyntäminen on myös sallittua. Poimi verkostamme hyvä idea ja toteuta se 
omassa klubissasi. 
 
Rotareiden työtä tarvitaan. Mitä enemmän meitä on, mitä elinvoimaisempia klubimme ovat, sitä 
enemmän voimme saada aikaan. Mitä enemmän hyviä ideoita, sitä helpompi klubin on ’keksiä’ 
oman klubin juttuja. Ikiliikkuja? Ehkä, meistähän se on kiinni ;) 
 
Koronan hellittäessä ihmiset hakeutuvat uusiin ryhmiin ja aktiviteetteihin. Pidetään yhdessä huolta, 
että mahdollisimman moni löytäisi Rotaryn. Kutsu hyviä tyyppejä tutustumaan, kerro Rotarysta ja 
tavoistamme palvella, mitä Rotary meille antaa. Kuuntele herkällä korvalla, tartu kiinnostuneisiin 
ja kutsu heitä mukaan toimintaamme! Piirimme jäsenmäärä on vahvistumassa – jatketaan sillä 
tiellä! 
  



 

 

PIIRIAPURAHAT HAETTAVANA 
Onko vireillä jo seuraava projekti? 
Hae hankkeellesi piiriapurahaa 15.4.2022 mennessä. Hakemuslomake tämän saman sähköpostin 
liitteenä. Hankkeesi on vahvoilla piiriapurahapäätöksiä tehtäessä, jos klubilla on lahjoitushistoriaa 
ja jos hankkeella on 

• Selkeä tavoitteen kuvaus 
• Ajankohtainen tarve 
• Hyöty mitattavissa 
• Vahva oma (klubin) sitoutuminen rahoitukseen ja työhön 
• Luovuudesta/innovatiivisuudesta lisäpisteitä 
• Tuottaa kestäviä tuloksia eli vaikuttaa 

ROTARYSÄÄTIÖ ON TOIMINTAMME SYDÄN 
Näin olette kuulleet minun sanovan klubivierailuilla. Ja se on täyttä totta. Oma säätiömme 
mahdollistaa meille isojen, jopa maailmanlaajuisten projektien toteuttamisen. Kun annamme 
säätiölle lahjoituksen, pienenkin, palautuu siitä osa takaisin piirillemme kolmen vuoden kuluttua. Ja 
piiri taas jakaa silloin tuosta rahasta osan takaisin klubeille yllä mainittuina piiriapurahoina. 
Jotta jaettavaa olisi myös kolmen vuoden kuluttua, haluamme kannustaa teitä lahjoituksiin vielä 
tänä keväänä. 
 

1) Lahjoitus vuosirahastoon auttaa nyt myös polion hävittämisessä 
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 niin 
kauan kuin DDF-rahaa riittää. 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 lopputuloksena on sinun toiveesi kasvu 4,5-kertaiseksi. 
2) Ylitä itsesi 
Eli ylitä klubisi viime rotaryvuoden yhteenlaskettu lahjoitussumma säätiölle vähintään 10 
prosentilla niin piiri osoittaa yhden ylimääräisen PHF-tunnustuksen klubin nimeämälle 
henkilölle. Tämän PHF-tunnustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että klubin yhteenlaskettu 
lahjoitussumma Rotarysäätiön eri rahastoihin on vähintään 500 USD. 

 
Piiristipendit on myönnetty seuraaville henkilöille: Emma Toivio, Veera Kuurimo, Valma 
Välimäki ja Pepita Weeraratne. 
 
Ja sitten tietoa tulevista tapahtumista. 
 
PETS JA PIIRINEUVOTTELU TAMPEREELLA 5.3.2022   KAIKKI MUKAAN! 
Valmistelee meitä jo seuraavaan rotaryvuoteen. PETS-kokonaisuuteen liittyy PrePETS Zoomissa 
23.2.2022 ja PastPETS1 Zoomissa 16.3.2022 ja PastPETS2 Zoomissa tai lähitapaamisena 
31.3.2022 Näistä tapahtumista on tullut infoa erikseen. Ilmoittaudu niiden ohjeiden mukaan. 
Zoomin kautta osallistuminen on helppoa ja mahdollista ihan jokaiselle. Ilmoittaudu ja tule kuulolle 
– tässä on helppo mahdollisuus päivittää tuoreimmat rotaryasiat ajan tasalle. 



 

 

 
EARLY BIRD HINNAT VOIMASSA VIELÄ YLIMÄÄRÄISEN VIIKON! TOIMI HETI! 
 
PALVELU ON ILOMME! 
Piirikonferenssi Lahdessa Pajulahden urheiluopistolla 23.–24.4.2022  
ja etkot 22.4.2022 Suomen Rotarien puistossa Lahdessa 
Tämä tilaisuus EI ole hybridi eikä tänne voi osallistua zoomissa.  
Täällä iloitsemme saavutuksistamme ja tapaamme toisiamme tärkeiden asioiden ja viihdyttävän 
ohjelman äärellä. Etkoilla perjantaina istutamme puita Suomen Rotarien puistoon, jos keliolosuhteet 
sallii. Puistossa tehdään jo talven aikana kunnostusta poistamalla huonokuntoisia vanhoja puita. 
Lauantaina aloitamme päivän Kauppakeskus Karismassa. House of Friendship kokoaa yhteen 
projektejamme ja esittelee niitä rotareiden lisäksi myös kauppakeskuksen asiakkaille. Iltapäivällä 
siirrymme Pajulahden urheiluopistolle, missä ohjelma jatkuu. Ennen iltajuhlaa on mahdollisuus 
rentoutua hetki vaikkapa saunan löylyissä. Lauantai-illan rotaryhuumaan heittäydymme pitkästä 
aikaa tosi tarkoituksella ja vauhtia meille antaa tanssi- ja popyhtye The Patents. Sunnuntain ohjelma 
päättyy lounaaseen. 
Aikataulu, hinnat ja ohjeita ilmoittautumiseen tämän kirjeen liitteenä. 
Kerätkää kimppakyydit täyteen ja tehdään tästä piirikonferenssi ’vanhaan hyvään malliin’, mutta 
uusilla mausteilla ;) Tämä on kaikkien piirimme rotareiden yhteinen juhla – virkistävää asiasisältöä 
unohtamatta. Mitä jos Sinäkin tulisit?  
Iloisesta yhdessäolosta syntyy rotaryn vahva yhteinen side, jolla rakennamme tulevaisuutta 
enemmän kuin millään muulla. PIIRIKONFERENSSIN ILMOITTAUTUMINEN TÄSTÄ LINKISTÄ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0VuZEapVc_UOR6diTzOPl8b5SEA8XGceIlNBdARiJflMvmg/viewfor
m?usp=sf_link 
Huom. Jos linkki ei toimi suoraan, kokeile kopioida se selaimeen. 
 
Vielä uusi muistutus: 
Muistathan piirin FB-ryhmän! 
Jakamalla omia onnistumisia annamme vinkkejä muille. Kaikki piirimme rotarit voivat päivittää 
kuvia ja kuulumisia omista rotarytapahtumistaan tähän ryhmään. Jaa ajatuksiasi ja kokemuksiasi 
muiden iloksi, tai kerro vaikka tulevista tapahtumista. 
https://www.facebook.com/groups/141634195903528 
 
Antoisaa lähestyvää kevättä ja paljon uutta energiaa myös rotarytoimintaan! 
 
Toivottelee kuvernööri Eila 
 
Eila Parviainen * DG D1390 Finland * +358 (0)40 536 5166 * rotary.eila@gmail.com 
  



 

 

 
LIITE Piirikonferenssi 23.-24.4.2022 Lahdessa 
Rotary International  
Piiri 1390 
 
TERVETULOA PIIRIKOFERENSSIIN LAHTEEN 23.–24.4.2022 
 
PALVELU ON ILOMME! 
 
Rotarypiiri 1390 piirikonferenssi järjestetään huhtikuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna Liikuntakeskus 
Pajulahdessa Lahdessa.  
 
Piirikonferenssin etkoja vietetään perjantaina 22.4. ja olosuhteiden salliessa vierailemme Rotarien puistossa 
Mukkulassa Lahdessa. Perjantai-iltana järjestetään Pajulahdessa yhteinen Get together -illallistilaisuus. Tähän 
tilaisuuteen on tänä vuonna mahdollisuus tulla mukaan, kun lunastaa piirikonferenssin VIP-paketin. 
 
Piirikonferenssimme nostaa tänä vuonna esiin erityisesti kaikkea sitä palvelutyötä, mitä me rotarit teemme. 
Lauantaina aamupäivällä kauppakeskus Karismassa järjestetään Rotary-tori, House of Friendship, missä on esillä 
erilaisia rotareiden toteuttamia palveluprojekteja. Tällä tapahtumalla haluamme tehdä Rotaryn ja toimintamme 
näkyväksi kaikille ohikulkijoille. Voit tulla mukaan näyttelyyn esittelemään projektia sekä tutustumaan toisten 
projekteihin. House of Friendship on avoin kaikille kauppakeskus Karismassa vieraileville.  
Ilmoittautuminen House of Friendship -näytteilleasettajaksi tehdään piirikonferenssi-ilmoittautumisen 
yhteydessä 31.3. mennessä. Koska paikkoja on rajallisesti, otamme näytteilleasettajat mukaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä.  
Lauantai-iltapäivällä on varsinaisen piirikonferenssin ensimmäisen osuuden vuoro Liikuntakeskus Pajulahdessa. 
Konferenssiosuuden jälkeen on mahdollisuus harrastaa liikuntaa tai saunoa ennen iltajuhlaa Governor´s Ball:ia 
Sunnuntaina piirikonferenssi jatkuu päättyen yhteisen lounaaseen. 
 
Aikataulu 
 
Pe 22.4.2022 
Suomen Rotarien puisto, Lahti 
Olosuhteiden salliessa puiden istutustalkoot uudistuvassa Rotarien puistossa. (Lisätietoja myöhemmin keväällä) 
Vapaa pääsy 
 
klo 18.00 Get-together, Pajulahti 
Kutsuvieraille ja VIP-lipun lunastaneille 
 
La 23.4.2022 
KLo 9–10 Rotary-torin, House of Friendship, rakentaminen kauppakeskus Karisma 
Klo 10–13 House of Friendship, kauppakeskus Karisma (Kauppiaankatu 2, 15160 Lahti) 
 
Siirtyminen Liikuntakeskus Pajulahteen (Pajulahdentie 167, 15560 Nastola) 
Klo 13 alkaen Iltapäiväkahvit 
Klo 14.30 Konferenssi 
Klo 16.00 Lauantain konferenssiosuus päättyy 
Liikunta- ja saunomismahdollisuus 
Klo 18.30 Governor's Ball 
 
Su 24.4.2022 
Klo 9.30 Konferenssin sunnuntain avaus 
Klo 13.00 Lounas 
Turvallista kotimatkaa! 
 



 

 

 
EARLY BIRD HINNAT VOIMASSA VIELÄ YLIMÄÄRÄISEN VIIKON! TOIMI HETI! 
 
Hinnat 
 
VIP-paketti pe–su 22.–24.4.2022 
240 € /hlö 
Pakettiin kuuluu perjantain illallinen, lauantain lounas kauppakeskus Karismassa, piirikonferenssin osallistumismaksu, Governor's 
Ball, lauantain iltapäiväkahvi ja sunnuntain lounas.  
 
Konferenssipaketti la–su 23.–24.4.2022 
120€ /hlö 28.2. asti  
ja sen jälkeen 140€ /hlö 31.3. asti.  
Pakettiin kuuluu piirikonferenssin osallistumismaksu, Governor's Ball, lauantain iltapäiväkahvi ja sunnuntain lounas. 
 
Seminaaripaketti 23.–24.4.2022 
Hinta 75€ /hlö 28.2. asti ja sen jälkeen 90€ /hlö 31.3. asti.  
Pakettiin kuluu piirikonferenssin osallistumismaksu, lauantain iltapäiväkahvi ja sunnuntain lounas. 
 
Governor's Ball 23.4.2022  
75 € /hlö. Hintaan kuuluu lauantain iltajuhla. 
 
Piirikonferenssin osallistumismaksu maksetaan  
tilille FI53 3131 3001 2091 62 (RC Lahti-Wesijärvi). Viestikenttään Piirikonffa ja osallistujan/osallistujien nimet. Early Bird-hinta 
Konferenssipaketista ja Seminaaripaketista on jatkoajalla voimassa 28.2.2022 mennessä ilmoittautuneille ja osallistumismaksunsa 
maksaneille. Piirikonferenssin viimeinen ilmoittautumis- ja osallistumismaksun eräpäivä on 31.3.2022. 
 
Tarvittavat hotellihuonevaraukset jokaisen tulee tehdä suoraan Liikuntakeskus Pajulahdesta Riina Karhulta 
(riina.karhu@pajulahti.com, puh. 044 7755 202) 
Järjestäjät ovat varanneet Pajulahdesta kiintiön huoneita, joita voi varata tunnuksella Rotary piirikonferenssi. Kiintiö on varattuna 
22.2.2022 asti. Majoituksen hinta on 2hh 65 €/hlö/vrk ja 1hh 95 €/vrk. Majoitukseen sisältyy aamiainen. Tuon päivän jälkeen 
huoneita on saatavilla hotellin varaustilanteen mukaan. 
 
Lisätietoja piirikonferenssin käytännön järjestelyistä Satu Tuomikoskelta (satu.tuomikoski.rotary@gmail.com, puh 0400 610 742) 
 
PIIRIKONFERENSSIIN ILMOITTAUTUMINEN TÄSTÄ LINKISTÄ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0VuZEapVc_UOR6diTzOPl8b5SEA8XGceIlNBdARiJflMvmg/viewform?usp=sf_link 
 


