
 

 

D1390 
DG Eila Parviainen 
 
Hollolassa 2.8.2021 
 
Arvoisat rotarit, 
 
Mitä parhainta jäsenistön ja laajennustyön kuukautta teille kaikille!  
Tässä kuussa haluan kannustaa teitä aktiiviseen uuden kauden aloitukseen, mutta samalla etsin ilmiantajia, 
soutajia ja tekeviä käsiä. 
 
Jäsenyys on rotarykalenterissa elokuun teema ja sehän sopii hyvin myös kuluvan rotaryvuoden tavoitteisiimme. 
Pohditpa sitten klubin kehittämistä tai toiminnan painopisteitä, kokemukset muualta voivat olla avuksi. Niitä 
kannattaa jakaa ja niistä kannattaa kysellä toisiltamme.  

• Ilmianna persoona ja / tai tarina, joka kuvastaa rotarya aidoimmillaan tai persoonallisena tai 
unohtumattomana. 

• Ilmianna vaikuttavuus – rotaryhanke, jonka vaikuttavuus voidaan kertoa numeroin tai muuten 
konkreettisesti. 

Haluamme julkaista näitä rotarya kuvaavia tarinoita ja ihmisiä nettisivullamme ja sosiaalisessa mediassa 
kannustukseksi meille kaikille. Samalla ne kertovat tarinaamme tuleville rotareille. Lähetä vinkkisi kuvernöörille 
– mitä nopeammin saamme esiin näitä persoonia ja tarinoita, sitä nopeammin myös nettisivumme kehittyy 
kiinnostavammaksi ja elävämmäksi. 

• Ilmianna 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. 

 
TULEVIA TAPAHTUMIA 

• Ensimmäinen ID-kokous (inter district) siirtyy viikolla esitelmöitsijän loman vuoksi. Ensimmäisen 
kokouksen puhujana keskiviikkona 11.8. klo 19.00 on professori Lassi Linnanen LUT-yliopistosta 
aiheenaan kestävyysmuutos. Hänen puheenvuoronsa on jatkoa keväällä piirikonferenssissa kuullulle 
johtaja Milla Bruneaun esitelmälle, joka käsitteli Lahden kaupungin taivalta Euroopan 
ympäristöpääkaupungiksi. Voit halutessasi jakaa kokouslinkin myös potentiaalisille uusille jäsenille. 
Tälläkin tavalla voimme levittää tietoutta meistä ja toimintamme painopisteistä. 
Zoom-kokoukseen pääset tästä linkistä: 
https://us02web.zoom.us/j/84990983240 

 
Jatkossa joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 19.00 järjestetään vastaava yhteiskokous, johon kaikki 
piirimme rotarit ovat tervetulleita. Halutessasi voit sijoittaa nämä kokoukset osaksi klubisi ohjelmaa, jolloin 
oman ohjelman valmistelun tarve vähenee. Tai voit jakaa tiedon tästä yhteisohjelmasta klubisi jäsenille 
ylimääräisenä vaihtoehtona. 

• Keskiviikkona 1.9.2021 klo 19.00  ID-kokouksen aiheena on Rotary Health and Environment Tampere 
Lielahti-satelliittiklubin uuden projektin esittely. Kannattaa tulla kuulemaan, miten Tampereen nuoret 
luovat tulevaisuutta futuristi Perttu Pölösen kanssa. 
Linkki tähän kokoukseen seuraavassa kirjeessä. 

 



 

 

 
 
 

• Itämeripäivää vietetään 26.8. Myös rotarit ovat mukana päivän valtakunnallisessa ohjelmassa. Katso 
lisää tapahtumasta tästä https://itameripaiva.fi/ajankohtaista/ 
Tässä on hyvä mahdollisuus myös paikallisiin tapahtumiin. Jos klubisi on hankkinut vesireppuja kouluille 
tai muille ryhmille, valtakunnallisesta teemapäivästä voisi saada lisäpotkua paikalliselle 
lähivesiaktiviteetille. 

 
• Silakkasoutu lähivesien ja Itämeren hyväksi 3.10. Helsingissä jatkaa ympäristöteemaamme. Lähtisitkö 

kanssani samaan veneeseen? Soutamaan lähivesiemme puolesta? Piirin 1410 kuvernööri Mikko 
Lindemanin kanssa kokoamme kahden piirin yhteisen venekunnan ja soudamme yksissä tuumin 
vesistöjemme hyväksi. Osallistuminen maksaa 80 euroa per henkilö ja yhteen veneeseen tarvitaan 14 
soutajaa + perämies. Ilmoittaudu pian minulle, jos olet valmis tarttumaan airoon hyvän asian puolesta. 
Luvassa varmasti mukava päivä iloisessa rotaryseurassa.  
Lisätietoa tapahtumasta www.silakkasoutu.fi 

 
• Lauantaina 23.10. on kolmen tapahtuman päivä Lahdessa: 

o Syysseminaari aamusta 
o Yhdistyskokous iltapäivällä 
o Polioilta illalla 

Kaikista näistä lisätietoja myöhemmin, mutta merkitse päivä jo kalenteriisi. Polioilta on iloinen yhteinen 
illanvietto, jolla kerätään rahaa poliorokotuksiin. Illan teeman ja muun koreografian paljastamme pian, 
mutta tapahtumapaikkana on Suomen moottoripyörämuseo Lahdessa. 

 
• Haluaisitko mukaan piirin toimintaan? Ota yhteyttä ja kerro millaiset asiat sinua kiinnostaisivat. 

Mielellämme otamme mukaan joukkoomme innostuneita tekijöitä, jotka haluaisivat viedä 
toimintaamme eteenpäin omalla osaamisellaan. 
 

KUVERNÖÖRIN VIERAILU KLUBISSA 
Onko kuvernöörin vierailu klubiisi jo sovittu? Ellei ole, ota pian yhteyttä ja sovitaan aika. Mitä aikaisemmassa 
vaiheessa kautta vierailu järjestyy, sitä enemmän meistä on toisillemme hyötyä. 
Mielelläni osallistun esimerkiksi rekrytapahtumiinne, kehitysriiheen tai mihin tahansa sellaiseen tapahtumaan, 
jossa voin auttaa teitä viemään rotaryn viestiä eteenpäin tai kehittämään oman klubinne toimintaa.  
 
Serve to Change Lives * Palvele – muutat maailmaa! 
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