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D1390 
DG Eila Parviainen 
 
Hollolassa 23.5.2022  
 
Hyvät rotarit, 
 
Touko-kesäkuussa Ukrainan pakolaisten tilanne ja muutamat jäsenyysprojektit ovat vieneet aikaani 
niin paljon, että yhteinen raportointi klubien suuntaan on jäänyt vähäiseksi ja viestit ovat viuhuneet 
enempi yksittäisten klubien suuntaan. Tähän kirjeeseen olen koonnut infoa, jolla saattaa olla 
klubeille vielä merkitystä kuluvan kauden viimeisen viikon aikana. Seikkaperäisemmän kirjeen 
viimeisten kuukausien työstä lupaan vasta heinäkuun alussa. 
 
Rotarysäätiön katastrofirahaston kautta Ukrainan tilanteen aiheuttamiin avuntarpeisiin kerättiin 
yli 15 miljoonaa USD. Tätä rahaa säätiö jakaa hankkeisiin, joilla ukrainalaisia autetaan 
selviytymään vallitsevasta tilanteesta ja sen seurauksista. 
Toukokuussa lähetin teille kirjeen, jossa kerroin Lahteen saapuneiden Ukrainan pakolaisten 
hädästä. Sen kirjeen myötä saimme kokoon liki 7000 euroa, joilla kyettiin nopeasti hankkimaan 
heille ruokaa ja hygieniaa. Samantien teimme myös hakemuksen Rotarysäätiön katastrofirahastolle. 
Rotarysäätiön Disaster Response Fund myönsi piirillemme maksimisumman $25.000 käytettäväksi 
Ukrainan pakolaisten ruoka- ja hygienia-apuun Lahdessa. Raha on jo käytetty ja raportoitu. Nyt on 
vireillä jo toinen hakemus: haemme vastaavaa summaa ruokaan ja hygieniaan, jonka toimitamme 
suoraan Harkovaan yhteistyössä Kharkiv New Level rotaryklubin kanssa. 
 
Kiitos kaikille teille, jotka olette auttaneet Lahdenkin tilanteessa. Lahdessa tilanne on edelleen 
vaikea ja pitkälti rotareiden ja muiden vapaaehtoisten varassa edelleen. Rotareiden apu on kuitenkin 
tarkoitettu hätäavuksi ja virallisen vastaanotto-organisaation pitäisi täälläkin saada järjestelmänsä 
toimimaan elokuun loppuun mennessä. Siihen asti olemme varautuneet apua tarjoamaan.  
Oheistan tähän nyt tekstiä tiedotteesta, jolla lähestyimme mediaa Lahden pakolaistilanteen 
yhteydessä. Tätä aineistoa saatte vapaasti käyttää omissa yhteyksissänne, jos siitä on apua. Olisi 
hienoa, jos rotareiden työstä Ukrainan pakolaisten hyväksi saataisiin juttuja näkymään 
paikallismedioissa – moni teitä on kerännyt rahaa tai tehnyt työtä pakolaisten hyväksi omilla 
paikkakunnillannekin. Tiedotteesta löytyy myös tiedot pienkeräyksestä, jolla nyt keräämme rahaa 
Lahteen tulleille pakolaisille. 
 
***** lainaus lehdistötiedotteesta 31.5.2022****** 
 
Heti sodan alettua rotarit ympäri maailmaa alkoivat tarjota apuaan puolalaisten ja ukrainalaisten 
rotareiden kautta. Sotaa paenneille ukrainalaisille on tarjottu ruokaa, suojaa, vaatteita ja lääkkeitä. 
Myös ambulansseja, pelastusajoneuvoja ja pelastushenkilökunnan varusteita on toimitettu ja tarjottu 
kuljetuksia Suomeen. Sairaaloita varustettu ja paljon muuta. 

– Rotareiden, myös meidän suomalaisten rotareiden, avun painopiste on ollut Ukrainassa ja 
sen lähialueilla olevien hädänalaisten auttamisessa. Kaksi viikkoa sitten (perjantaina 13.5.) 
meille selvisi Lahden seudulle paenneiden avun tarpeen mittavuus. Lyhyessä ajassa olemme 
saaneet rotaryverkostomme kautta kokoon jo yli 30.000 euron summan, jolla voimme 
hankkia ruokaa ja hygieniatarvikkeita sotaa paenneille ukrainalaisille täällä Lahdessa, 
iloitsee alueen rotarypiirin kuvernööri Eila Parviainen.  
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- Erityisen koskettavaa tässä tilanteessa on eri puolilta maailmaa tuleva tuki. Jopa Uudesta-
Seelannista on tulossa tukea tänne Lahteen! 

 
- Olen iloinen siitä, että pystymme auttamaan tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Silti toivon, 

että kesän aikana virallinen vastaanotto-organisaatio saa toimintansa kuntoon myös täällä 
Lahdessa. Sitä odotellessa autamme parhaan kykymme mukaan, jotta kenenkään sotaa 
paenneen ei tarvitsisi olla nälässä. 

 
– Olemme tarjonneet eri tavoin apuamme sodan alusta alkaen, mutta tiedostamme vahvasti 

sen, että avun tarve kestää pitkään senkin jälkeen, kun varsinainen sota joskus loppuu. Sitä 
varten organisoimme jatkuvasti uusia projekteja, jotka kohdennetaan erilaisiin tarpeisiin. 
 

Esimerkiksi yhteistyössä liettualaisten rotareiden kanssa käynnistyi juuri hanke, jossa tarjotaan 
humanitaarista apua psyykkisiin ongelmiin, joista sotaa paenneet kärsivät. Apu toteutetaan 
liettualaisen ’Oma lääkäri’ -alustan kautta. Seuraavien 3–4 kuukauden aikana on tarkoitus tarjota 
10.000–40.000 henkilökohtaista tai etäkonsultaatiota Liettuaan paenneille ukrainalaisille.  

– Tätäkin projektia piirimme rotarit ovat tukeneet taloudellisesti. 
 
Keskeisessä osassa rotareiden auttamistyötä on Rotarysäätiö, joka koordinoi rotareiden keräämien 
varojen maailmanlaajuista käyttöä. Rotarysäätiön katastrofirahaston kautta Ukrainan tilanteen 
aiheuttamiin avuntarpeisiin kerättiin huhtikuun loppuun mennessä yli 15 miljoonaa USD eli noin 14 
miljoonaa euroa. Tätä rahaa säätiö jakaa rotareiden organisoimiin hankkeisiin, joilla ukrainalaisia 
autetaan selviytymään vallitsevasta tilanteesta ja sen seurauksista. 
 
Monia muitakin kanavia on käytössä. Yhtenä esimerkkinä Ruotsin rotarypiirien ja kahden 
suomalaisen rotarypiirin 31 päivän hanke maaliskuussa tuotti yli 1,6 miljoonaa euroa. Keräyksen 
idea oli, että ruotsalainen Akelius-säätiö lupasi tuplata rotareiden lahjoitukset. Keräys tuotti 
8 387 318 SEK eli tuplauksen jälkeen 16 774 636 SEK. Tämän keräyksen kautta saadut varat on 
ohjattu Ukrainan tilanteen vaatimaan apuun UNICEFin ja UNHCR:n kautta. 
 
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. Kuka tahansa voi tukea Ukrainan pakolaisia esimerkiksi rotareiden avaaman 
pienkeräyksen kautta. Kerätyt varat käytetään ensisijaisesti Lahden seudulle saapuneiden Ukrainan 
pakolaisten ruoka- ja hygienia-apuun. Jos avuntarve Lahden seudulla vähenee, voidaan varoilla 
tukea muilla alueilla avuntarpeessa olevia ukrainalaisia. 
Pienkeräyksen numero RA/2022/820 
Saaja Lahti-Wellamo rotaryklubi ry 
Tilinumero FI62 5612 1120 0406 36 
BIC: OKOYFIHH 
Viite 1300 
 
********  lainaus lehdistötiedotteesta päättyy**********   
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Piirimme lahjoitukset rotarysäätiölle kauden alusta ovat nyt yhteensä 63 000 USD. Lämmin 
kiitos ihan jokaiselle tukeaan antaneelle klubille ja rotarille!  
Muistathan kuitenkin, että ylitä itsesi – kiritys voimassa tämän rotaryvuoden loppuun, vielä siis 
viikon verran. 
Oletko tarkistanut klubisi tilanteen? Vielä ehtii täydentää, jos klubisi lahjoitustavoite on vain 
hiukan vaille julistamani kiritystavoitteen. 
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. 
Lähes 20 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! 
Klubin lahjoitussumma koostuu klubin lahjoituksista ja sitä kerryttävät jokaisen klubin jäsenen 
tekemät lahjoitukset ja tietenkin klubin yhteiset lahjoitukset. 
 
PIIRIAPURAHAT 2022–2023 KAUDEN HANKKEISIIN 
On myönnetty seuraavasti: 

• Mänttä, Pro Käkijärvi-hanke, 2.500 USD 
• Tammer Nova, Hyvän mielen päivä, 2.300 USD 
• Ylöjärvi, Keijärvi-kierros, 500 USD 

Piirineuvottelun myöntämä 6000 euron lisärahoitus piiriapurahoihin jäi tässä kohtaa käyttämättä, 
koska hakemuksia oli niin vähän. Piirineuvoston päätöksellä tuo raha julistetaan haettavaksi 
alkusyksyllä 2022. Rahaa voi hakea klubien hankkeisiin piiriapurahaa vastaavilla periaatteilla ja 
nimenomaan kauden 2022-2023 aikana toteutettaviin hankkeisiin. Tähän hakuun ja ohjeisiin 
palataan tarkemmin heinä-elokuussa. 
 
Hyvää juhannusta, rentouttavaa kesää ja paljon energiaa kohta alkavaan uuteen rotaryvuoteen! 
 
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. 
 


