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D1390 
DG Eila Parviainen 
 
Hollolassa 30.4.2022  
 
Hyvät rotarit, 
 
Vapun hulinat ovat teillä jo varmasti täydessä vauhdissa – hyvä niin. Kevään juhlasta pitää ottaa 
kaikki ilo irti, joten tämän kirjeen voit hyvin lukea vasta vapun jälkeen.  
 
Kuvernöörille maalis-huhtikuu on ollut tavallistakin kiireisempää aikaa. Ukrainan tilanne nostatti 
paljon ennalta suunnittelematonta tehtävää ja piirikonferenssi monenlaisine valmisteluineen nappasi 
myös ison osan ajankäytöstä. Nyt on aika koota viime viikkojen asioita yhteen ja samalla muistuttaa 
käynnissä olevista. 
 
Ukrainan sodan alettua lähetin teille lyhyen ajan sisällä peräti neljä kirjettä, joissa jokaisessa 
päivitin tietoja siitä, miten me rotarit voimme oman verkostomme kautta tilanteessa auttaa. Nuo 
tiedot löytyvät aikaisemmista kirjeistäni, joten en niitä nyt enää tässä toista. Tilanne Ukrainassa ja 
ukrainalaisten pakolaisten osalta on edelleen haastava ja avun tarve jatkuu myös sen jälkeen, kun 
varsinaiset sotatoimet alueella päättyvät. Apuamme siis tarvitaan edelleen – nyt ja jatkossa. 
 
Rotarysäätiön katastrofirahaston kautta Ukrainan tilanteen aiheuttamiin avuntarpeisiin kerättiin 
yli 10 miljoonaa USD. Tätä rahaa säätiö jakaa hankkeisiin, joilla ukrainalaisia autetaan 
selviytymään vallitsevasta tilanteesta ja sen seurauksista. 
 
Piirimme lahjoitukset rotarysäätiölle kauden alusta huhtikuun loppuun ovat yhteensä 57 039 
USD. Se osoittaa, että piirimme klubit ovat nähneet säätiömme merkityksen avun tarjoajana myös 
tässä tilanteessa. Lämmin kiitos ihan jokaiselle tukeaan antaneelle klubille ja rotarille, olipa apu 
sitten annettu säätiön, ShelterBoxin tai jonkin muun kanavan kautta! 
Tämän kirjeen liitteenä jaan teille kaikille vielä ohjeen, miten me Suomesta voimme lahjoittaa 
säätiölle joko suoraan pankkitilin kautta tai luottokortilta. Tämän ohjeen tarve tuli esiin klubien 
aktivoituessa lahjoituksiin. Kun tehtävät klubeissa vaihtuvat, myös tietoa joskus unohtuu. Vinkki: 
tallentakaa oheinen ohje nyt klubissanne sellaiseen paikkaan, että tulevatkin klubin virkailijat 
ohjeen löytävät. 
 
Ylitä itsesi – kiritys voimassa tämän rotaryvuoden loppuun 
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. 
Toistakymmentä klubia on tähän tavoitteeseen jo päässytkin ja aika moni on todella lähellä. Nyt 
kannattaa tarkistaa tilanne My Rotarysta ja ryhtyä toimeen, jotta tämä mahdollisuus ei jää 
hyödyntämättä! 
 
Yhteistyö ruotsalaisten rotarypiirien kanssa 
Ruotsin rotarypiirit DG Lena Liljenhed Ekmanin johdolla veivät maaliskuussa läpi hankkeen, jossa 
ruotsalainen Akelius-säätiö lupasi tuplata rotareiden lahjoitukset. Keräys tuotti 8 387 318 SEK eli 
tuplauksen jälkeen 16 774 636 SEK – yli 1,6 miljoonaa euroa 31 päivän aikana! Myös rotarypiirit  
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1410 ja 1390 Suomesta osallistuivat. Meidän piirimme sai kokoon 5 200 euroa, josta tuplauksen 
jälkeen siis kertyi 10 400 euroa. Tämän keräyksen kautta saadut varat on ohjattu Ukrainan tilanteen 
vaatimaan apuun UNICEFin ja UNHCR:n kautta. 
 
SINILEVÄSEURANTA 2022 – ILMOITTAUDU MUKAAN! 
Tänä keväänä 2022 SYKEn Sinileväkoulutus (Teams) järvialueilla havaintoja tekeville on 
maanantaina 16.5.2022 klo 15-17.30  
Ilmoittaudu piirimme sinilevävastaavalle viimeistään 13.5.  
Jaana Leppä, jaanaleppa74@gmail.com 
Järvi-meriwikissä on jo perustettuna 179 rotareille merkittyä havaintopaikkaa vuosilta 2020 ja 
2021. Nämä paikat ovat edelleen voimassa ja niille jatketaan havaintojen kirjaamista myös 2022. 
Vanhoille havainnoitsijoille lähetetään rotareiden puolelta ohjekirje. 
Uusia havainnoitsijoita rekrytoidaan lisää kaikista rotaryklubeista ympäri Suomea. Havaintokausi 
alkaa 1.6. Jotta havaintopaikat ennätetään perustaa Järvi-meriwikiin ajoissa, ilmoita 
halukkuudestasi osallistua seurantaan Jaanalle mahdollisimman pian, mutta viimeistään 13.5.  
 
VESIREPPUJA TILATTAVISSA! 
Vesireppu koululaisille, partiolaisille tai kerhotoimintaan…vaihtoehtoja on paljon. Hyödyllistä ja 
hauskaa lähivesien tutkimismahdollisuutta kannattaa ympäristöpainopisteemme hengessä tarjota 
klubeista oman alueen kouluille ja muille sopiville kumppaneille. Tilaukset ja lisätietoa asiasta 
www.vesireppu.com 
 
PIIRIAPURAHAT HAETTAVANA – JATKOAIKA 15.5. SAAKKA! 
Mitäs klubien projekteille kuuluu? Vähäisen hakemusmäärän vuoksi (!) piiriapurahojen hakuaikaa 
on jatkettu 15.5. saakka. Nyt hakemus nopeasti liikkeelle, jos suunnitelmissasi on ensi kaudelle 
projekti, joka hyötyisi piirin tuesta. 
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 

PALVELUVERKKO 
Palveluverkko saatiin toteutettua ja se kattaa tällä hetkellä runsaat 50 piirin klubien toteuttamaa 
projektia. Palveluverkko on lainattavissa tilaisuuksiin, joissa haluatte esitellä laajemmin sitä 
moninaista työtä, mitä rotarit piirissämme on tehnyt. 
 
Voit edelleenkin lähettää minulle aineistoja: 
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!! 
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b) Eila tulostaa ja laminoi lomakkeet ja yhdistää ne verkoksi, joka voidaan ripustaa esille erilaisissa 
tilaisuuksissa.  
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. 
 
PALVELU ON ILOMME! 
Piirikonferenssi Lahdessa Pajulahden urheiluopistolla 23.–24.4.2022 vietettiin juuri niin iloisissa 
tunnelmissa kuin oli tarkoituskin. Muutama uusi ideakin taisi lähteä liikkeelle, kun rotarit eri 
puolilta piiriä kohtasivat pitkästä aikaa. Niistä kuulemme varmasti myöhemmin lisää. 
Piirikonferenssin aineistot ladataan piirin nettisivuille dropboxiin toukokuun ensimmäisellä viikolla. 
Ne löytyvät näin:   
https://rotary.fi/d1390/ >jäsenille >piirin aineisto (salasana: ratas) >tapahtumat >2021–2022 
>Piirikonferenssi Lahdessa 
 
Council on Legislation (COL) 
Rotarymaailman parlamentti, sääntövaltuuskunta COL kokoontui hybridikokoukseen Chicagosssa 
ja virtuaalisesti 10.–14.4.2022. Käsitellyt asiat ja päätökset on esitelty Suomen rotarypiirien 
yhteisillä sivuilla osoitteessa: 
https://sites.google.com/rotaryfinland.org/col 
 
 
Hauskaa ja turvallista vappua ja iloista ja innostavaa toukokuuta! 
 
Toivottelee kuvernööri Eila 
 
Eila Parviainen * DG D1390 Finland * +358 (0)40 536 5166 * rotary.eila@gmail.com 
 
 
PS. 
Kaikki aikaisemmat kirjeeni löytyvät piirimme verkkosivulta 
https://rotary.fi/d1390/ajankohtaista/kuvernoorin-uutiset/ 
Näihin kirjeisiin liittyy paljon hyödyllistä tietoa, suuri osa siitä edelleen ajankohtaista. 
 


