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D1390 
DG Eila Parviainen 
 
Hollolassa 15.3.2022  
 
Hyvät rotarit, 
 
Tämä kirje lähetetään tällä kertaa sähköpostitse kaikille piirimme rotareille siihen 
sähköpostiosoitteeseen, mikä löytyy jäsenrekisteristä. Kuvernöörin kirjeet on normaalisti lähetetty 
klubien presidenteille ja sihteereille, joita pyydetään välittämään kirje aina kaikille klubin jäsenille.  
 
Jos et ole saanut aikaisempia kirjeitä, ne löytyvät piirimme verkkosivulta 
https://rotary.fi/d1390/ajankohtaista/kuvernoorin-uutiset/ 
Näihin kirjeisiin liittyy paljon hyödyllistä tietoa, suuri osa siitä edelleen ajankohtaista. Suosittelen 
siis tutustumaan aikaisempiinkin kirjeisiini, jos ne eivät ole aikaisemmin sinulle päätyneet. 
Ukrainan sodan alettua kirjeitä on tullut maaliskuun aikana jo kolme, tämä on jo neljäs. Normaalisti 
kirjeitä tulee noin kuukauden välein. Näin jatkossakin ja kaikki kirjeet lisätään tuohon samaan 
paikkaan piirin verkkosivulla. Ota osoite seurantaasi! 
 
Tässä kirjeessä  

• Kokoan tämän päivän 15.3. mukaisia tietoja rotariverkoston auttamiskanavista  
Ukrainan humanitaarisessa katastrofissa. 

• Kerron, miten piiri on jakanut apuaan Ukrainan tilanteen johdosta 
• Pyydän teitä lähettämään tiedot klubinne / yksittäisten rotarien toimista asian hyväksi 

 
• Muistutan palveluverkosta 

 
• Muistutan haettavana olevista piiriapurahoista 

 
• Uudistan kutsun piirikonferenssiin Lahteen 23.–24.4.2022 

 
UKRAINAN HUMANITAARINEN KATASTROFI 
Olen jakanut sodan alusta alkaen piirimme Facebook-ryhmässä linkkejä ja vinkkejä 
auttamismahdollisuuksiin. Tilanne kuitenkin muuttuu päivittäin ja jatkossakin lisäilen 
varteenotettavia vinkkejä ja linkkejä piirin facebook- ryhmään 
https://www.facebook.com/groups/141634195903528 
Toivottavasti klubeissa jaksetaan jakaa sitäkin tietoa myös niille, jotka eivät facebookia käytä. 
 
Piirirahasto  
Piirineuvottelu myönsi lauantaina 5.3. piirineuvostolle valtuuden käyttää piirirahaston varoja 
Ukrainan tilanteesta johtuvaan humanitaariseen apuun enintään 10.000 euroa. Piirineuvosto päätti 
ohjata tästä summasta  

- 5.000 euroa yhteistyössä ruotsalaisten rotarypiirien kanssa toteutettavaan apuun. Tämä 
summa kaksinkertaistuu Akelius -säätiön tuen ansiosta ennen kuin se lahjoitetaan eteenpäin 
UNICEFin ja UNHCR:n kautta toimitettavaan humanitaariseen apuun Ukrainan tilanteen 
johdosta. 

- 5.000 euroa puolalaisen rotarypiirin 2231 koordinoimaan apuun 
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Global Grant GG #2236472 “Psychological help for families of Ukrainian refugees” 
Rotarypiiri 1462 Liettuassa on tehnyt aloitteen Global Grantista ja hakee siihen nyt ulkomaisia 
kumppaneita. Tarkoituksena on tarjota humanitaarista apua myös psyykkisiin ongelmiin, joista 
sotaa paenneet kärsivät senkin jälkeen, kun akuutti tilanne rauhoittuu. Apu toteutetaan liettualaisen 
’Oma lääkäri’ -alustan https://manodaktaras.lt kautta. Seuraavien 3–4 kuukauden aikana on 
tarkoitus tarjota 10.000–40.000 henkilökohtaista tai etäkonsultaatiota Liettuaan paenneille. 
Tavoitteena on kerätä 300.000 euroa. 

- Piirineuvosto päätti ohjata piirin DDF-varoja 5000 USD tähän tarkoitukseen. Myös 
klubeilla on mahdollisuus osallistua tämän Global Grantin rahoitukseen. Jos klubisi on 
kiinnostunut asiasta, tässä yhteystiedot:  
PDG Dr. Vygintas Grinis 
RI D1462 PDG 2014/15, Kaunas RC 
Ph. +37069991942 
Vygintas.grinis@ktu.lt  

 
Kun käytämme piirin yhteisiä varoja, olemme kaikki osaltamme mukana tässä tuessa, jota nyt on 
ohjattu yllä mainittujen kolmen kanavan kautta: yhteistyö ruotsalaisten piirien kanssa, tuki 
puolalaisen piirin 2231 auttamistyöhön ja Global Grant Liettuassa. Lisäksi voitte klubeina tai 
yksityisesti osoittaa omaa tukeanne esimerkiksi näiden ohessa mainittujen rotarysidonnaisten 
kanavien kautta.  
Meillä ei ole tällä hetkellä kokonaiskuvaa siitä, miten paljon klubeista on tukea annettu. Pyydänkin, 
että lähettäisitte piirimme rotarysäätiökomitean puheenjohtaja Markku Antikaiselle yhteenvedon 
klubistanne / yksittäisiltä rotareilta toimitetusta avusta (paljonko, mitä kanavaa pitkin). Olisi 
yhteisen viestimme kannalta hienoa, jos saamme koottua kokonaiskäsityksen piirimme 
auttamishalusta. Yksittäisten klubien tai rotareiden tietoja ei jaeta, vaan tiedot yhdistetään 
kokonaisuudeksi, josta voimme tiedottaa. Kaikki tiedot näistä lahjoituksista voi osoittaa Markulle 
sähköpostilla markkuj.antikainen@gmail.com – lähetä mielellään tietoja heti ja täydennä 
myöhemmin, jos kauttanne tehdään lisälahjoituksia. 
 
MITEN SINÄ VOIT AUTTAA? 
 
Rotarysäätiö 
Rotary International (RI) on valmistellut nopealla aikataululla kanavan, jonka kautta apua voidaan 
toimittaa perille nimenomaan Ukrainan hätään. Tähän käytetään Rotarysäätiön Disaster Response 
Fundia. Puolan, Romanian, Unkarin ja Slovakian rotarit auttavat aktiivisesti Ukrainasta pakenevia 
ihmisiä ja ottavat pakolaisia vastaan rajoilla. Rotarysäätiön Disaster Response Fundiin 30.4.2022 
mennessä lahjoitetut varat kohdennetaan juuri näihin auttamistoimiin (disaster response 
grant), joilla voidaan antaa vesi-, ruoka-, lääke- tai vaateapua tai tarjota suojaa kotinsa 
menettäneille.  
Oman säätiömme käyttö tässäkin tilanteessa on erittäin suositeltavaa. Lahjoituksesi Rotarysäätiön 
Disaster Response Fundiin juuri nyt auttaa siis nimenomaan Ukrainan humanitäärisen katastrofin 
hoidossa luotettavasti ja varmasti. 
Rotarysäätiöhän on hyötysuhteeltaan erittäin tehokas avun kanavoija: säätiölle kertyneistä varoista 
91 % käytetään avustuksiin ja toimintaan. Hallintoon ja varojen hankintaan käytetään 9 %. 
Rotarysäätiö on vuodesta toiseen luokiteltu yhdeksi maailman parhaista säätiöistä kansainvälisen 
raportin mukaan. 
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Haluan vielä muistuttaa helmikuussa asettamastani ylitystavoitteesta, joka on voimassa kuluvan 
rotaryvuoden loppuun: 
ylitä klubisi viime rotaryvuoden yhteenlaskettu lahjoitussumma rotarysäätiölle 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 kuluvan rotaryvuoden aikana. 
Myös Disaster Response Fundiin tehdyt lahjoitukset kartuttavat tätä summaa! 
 

Tässä ohje rotarysäätiölahjoituksen tekemiseen: 
https://my.rotary.org/en/ 
Kirjaudu My Rotaryyn oheisesta linkistä. Käyttäjätunnuksesi on se sähköpostiosoite, mikä on 
jäsenrekisterissä. Salasana on se, minkä olet itse valinnut, kun olet tilisi My Rotaryssa aktivoinut. 
Jos et vielä ole kirjautunut My Rotaryyn, tee se nyt ja luo itsellesi tunnus juuri tuon jäsenrekisterissä 
olevan sähköpostiosoitteesi avulla. 
Kun olet kirjautunut My Rotaryyn, sivun yläreunassa näkyy DONATE -nappula. Siitä klikkaamalla 
pääset lahjoittamaan ja valitsemaan rahaston, mitä kautta haluat ohjata lahjoituksesi eteenpäin. 
 
Lahjoittaa voi kirjautumattakin, eli myös muut kuin rotarit voivat lahjoittaa tuon My Rotaryn 
DONATE-painikkeen tai rotary.org -sivujen kautta. Tätäkin tietoa kannattaa levittää, koska tuo 
’hyötysuhteemme’ tosiaan on noin hieno! 
 
ShelterBox 
ShelterBox -tiimi on paikalla. Tarvikkeita tarvitaan, eikä niukka varasto riitä pitkälle, joten tuki on 
tarpeen. Nopeinta ja ajantasaisinta tietoa ShelterBoxin toiminnasta Ukrainan tilanteessa saat 
Facebookista. https://www.facebook.com/search/top?q=shelterbox%20tuki%20ry 
 
ShelterBoxin avustusmahdollisuudet kasvavat nopeimmin tilisiirrolla: 
Lahjoituksen saaja: ShelterBox tuki ry 
Tili: FI53 5612 1120 4127 93 
BIC: OKOYFIHH 
 
ShelterBoxille voi lahjoittaa tai luoda lahjoituskampanjan myös Facebookin LAHJOITA-napin 
kautta. Tässäkään kanavassa ei ole ylimääräisiä kuluja, mutta rahan päätyminen ShelterBoxille 
kestää pidempään. 
 
Yhteistyö ruotsalaisten rotarypiirien kanssa 
Ruotsin rotarypiirit ovat perustaneet hankkeen, jonka kautta tuki menee UNICEFin ja UNHCR:n 
auttamistyöhön Ukrainan tilanteessa. Yhteistyökumppanina on ruotsalainen Akelius-säätiö, joka on 
luvannut tuplata rotareiden maaliskuun aikana tekemät lahjoitukset. Kun lahjoitat 10 euroa, siitä 
tuleekin 20 euroa Akelius-säätiön tuella. Myös suomalaiset voivat lahjoittaa tähän hankkeeseen.  
Lisätietoa Akelius -säätiöstä: https://akelius.com/en/akelius/about 
 
Tämän hankkeen tavoitteena on kerätä 20 miljoonaa kruunua. Ensimmäiset suoritukset on jo 
maksettu UNHCR:lle ja UNICEFille.  
 
Keräyksen tilanne 14.3.2022: saatujen lahjoitusten yhteissumma on noin 390.000 euroa. Piirimme 
15.3. tekemä 5000 euron lahjoitus mukaan lukien Suomesta on kertynyt jo 21.400 euroa. Kun  
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Akelius-säätiön panos huomioidaan, olemme tässä projektissa saavuttaneet jo 780.000 euroa – ja 
aikaa on vielä maaliskuun loppuun asti! 
 
Sinäkin voit tehdä lahjoituksen suomalaiselta tililtä suoraan ruotsalaiselle tilille näillä tiedoilla: 
Saaja: Insamlingsstiftelsen Rotary Hjälper 
Saajan osoite: 
c/o Catharina Gyllenhammar, Gisslarbo 61, SE-731 15 Kolsva, Sweden 
Pankki: 
IBAN: SE21 9500 0099 6042 0900 2973  
BIC: NDEASESS 
Nordea Bank Abp, filial I Sverige 
Smålandsgatan 17, SE-105 71 Stockholm, Sweden 
 
Kirjoita viestiin: Ukraina, nimesi ja piirin numero (D1390) 
Esimerkki: Ukraina, Eila Parviainen, D1390 
 
Rotarypiiri 2231 Puolassa 
Valtaosa Ukrainasta pakenevista ihmisistä on saapunut Puolaan, missä avun tarve on juuri nyt suuri. 
Kuvernööri Wojciech Wrzecionkowski kertoo, että paikalliset rotaryklubit auttavat Ukrainasta 
saapuvia pakolaisia tarjoamalla ruokaa, suojaa, terveydenhoitoa ja muuta välitöntä apua Puolassa tai 
tarvittaessa myös Ukrainan puolella. Tätä puolalaisten rotareiden työtä voi tukea osoittamalla 
haluamansa tuen yhden puolalaisen rotaryklubin tilille. Tältä tililtä avustusvaroja käytetään tarpeen 
mukaiseen humanitaariseen työhön. 
 
Sinäkin voit lahjoittaa suomalaiselta tililtä suoraan puolalaiselle tilille näillä tiedoilla: 
Saaja: RC Zamosc Ordynacki ul. 
Saajan osoite: Lubelska 36A, lok. 10, 22-400 Zamosc, Poland 
Pankki: 
IBAN: PL78 1090 2590 0000 0001 3763 5773 
SWIFT: WBKPPLPP 
Viesti: ”POMOC DLA UKRAINY” 
 
Rotarypiiri 2232 Ukrainassa 
Koko Ukraina kuuluu samaan rotarypiiriin 2232. Piiri on muodostanut komitean, joka koordinoi 
rotareiden humanitaarista apua Ukrainan alueella. Myös me suomalaiset voimme tehdä suoran 
lahjoituksen kyseisen rotarypiirin tilille. Kertyneet varat käytetään tarvikehankintoihin. 
 
Lahjoituksen voi tehdä suomalaiselta tililtä suoraan ukrainalaiselle tilille näillä tiedoilla: 
Saaja: PA RI DISTRICT 2232 
Saajan osoite: 04050, Ukraine, Kiev city, Gercena str 
Pankki: 
IBAN: UA173808050000000026002771409 
SWIFT: AVALUAUK 
Raiffeisen Bank Joint Stock Company 
9 Leskov Street, 01011 Kiev, Ukraina, Kiev 
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Piiri 1390  
Halutessasi voit ohjata tukesi/klubisi tuen maksettavaksi eteenpäin myös piirin kautta. 
Saaja: Rotary Internationalin piiri 1390 ry 
Tili: FI13 1574 3000 0157 66 
Viesti: Ukraina 
Kertyneet varat jaetaan piirineuvoston päätöksellä eri kanaviin. 14.3.2022 mennessä piirin tilille oli 
kertynyt tätä korvamerkittyä rahaa muutamia satoja euroja. Niitä ei ole vielä jaettu eteenpäin, vaan 
seuraamme tilanteen kehitystä myös täällä Suomessa. Mikäli avuntarvetta ilmenee tänne saapuneilla 
pakolaisilla, olemme valmiita tarvittaessa ohjaamaan tätä rahaa myös heidän auttamiseensa. 
 
Tapoja on siis monia. Ja niitä tulee vielä tarjolle lisää. Valitse tapa, joka sopii sinulle/klubillesi 
parhaiten. Kaikki apu on tarpeen. 
 
PALVELUVERKKO 
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 kaikelle kansalle. Tarvitsen siihen teidän apuanne. 
 
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 verkoksi, joka voidaan ripustaa esille erilaisissa 
tilaisuuksissa. Verkon ensimmäinen vaihe oli 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. 
 
PIIRIAPURAHAT HAETTAVANA 
Onko vireillä jo seuraava projekti? 
Hae hankkeellesi piiriapurahaa 15.4.2022 mennessä. Hakemuslomake löytyy esimerkiksi piirin 
nettisivulta kuvernöörin kirjeiden liitteistä tai piirin dropboxista. 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 
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PALVELU ON ILOMME! 
Piirikonferenssi Lahdessa Pajulahden urheiluopistolla 23.–24.4.2022  
ja etkot 22.4.2022 Suomen Rotarien puistossa Lahdessa 
Piirikonferenssi on kaikkien rotareiden yhteinen juhla. 
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://forms.gle/LsxjRneifghNyYFF7 
Huom. Jos linkki ei toimi suoraan, kokeile kopioida se selaimeen. 
 
 
Lämmintä ja valoisaa mieltä teille jokaiselle! 
 
Toivottelee kuvernööri Eila 
 
Eila Parviainen * DG D1390 Finland * +358 (0)40 536 5166 * rotary.eila@gmail.com 
 


