
 

 

D1390 
DG Eila Parviainen 
 
Hollolassa 1.11.2021 
 
Arvoisat piirimme rotarit, 
 
Hyvää rotarysäätiön kuukautta! 
 
Yksi kolmasosa tätä rotaryvuotta on jo takana – ja kaksi kolmasosaa edessä! Rotaryvuotemme on alkanut 
hienosti. Klubeissa on todentotta tekemisen meininki. Piirimme jäsenmäärä on hienoisessa kasvussa ja 
klubeilla paljon uusia avauksia tulevaan kehittymiseen. Ilahduttavat luvut vielä: piirissämme on nyt 
jäseniä 1520 eli nettona 24 enemmän kuin rotaryvuoden alussa. Hienoa työtä kaikissa klubeissa, sillä 
jäsenten pito on yhtä tärkeää kuin uusien jäsenten tavoittaminen. Onnittelut kaikille teille hyvästä työstä – 
ja lämpimästi tervetuloa uudet rotarit! 
Koronan kahleiden jälkeen moni etsii uusia verkostoja tehdäkseen asioita yhdessä muiden kanssa. 
Tarjotaan me rotarit oma verkostomme ja rotaryn mahdollisuudet mahdollisimman monen ulottuville. 
 
Voisimmeko yhdessä tehdä vielä jotain uusien jäsenten (miksei vanhempienkin) perehdytyksen puolesta? 
Viime viikolla oli naapuripiirin järjestämä uusien jäsenten valmennus, mihin myös teillä kaikilla oli 
mahdollisuus osallistua – jaan linkin sen tallenteeseen piirimme dropboxissa (tapahtumat 2021–2022) heti, 
kun tallenne on saatavilla.  
Olisiko alueellisesti tarpeen järjestää Rotary tutuksi-tapaamisia? Jos koette sellaisen tarpeellisena, ottakaa 
yhteyttä oman alueenne apulaiskuvernööriin. Alueen klubien yhteinen tilaisuus on varmasti 
järjestettävissä ja myös kuvernööri tai joku muu piirin edustaja halutessanne käytettävissä tällaiseen 
tilaisuuteen. 
 
RAHAA TAKAISIN VESIREPUISTA 
Piirissämme on monta klubia ja yksittäistä rotaria, jotka hankkivat kouluille kesän aikana vesireppuja 
koulun ympäristökasvatuksen tueksi. Nyt näihin hankintoihin voi saada tukea takautuvasti. Tässä 
ohjeistus. 
 
Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt Suomen Rotarypalvelu ry:lle 23.000 €:n avustuksen 
käytettäväksi vesireppujen ja niiden täydennysosien hankintaan, verkkosivujen ja verkkokaupan 
perustamiseen sekä verkkokaupan tekniseen toteutukseen, testaukseen, ylläpitoon ja logistiikkaan, 
vesireppukoulutukseen ja paikallisiin informaatiotilaisuuksiin. Avustettavan hankkeen omarahoitusosuus 
on 7.000 € ja kustannusarvio yhteensä 30.000 €. Avustettavan hankkeen toteutusaika on 25.11.2020 - 
31.03.2023. Avustusta voidaan siten käyttää 25.11.2020 alkaen toteutettuihin hankintoihin. 
SRP:n hallitus on päättänyt käyttää ELY-keskuksen myöntämää avustusta myös siten, että vesireppuja ja 
niiden täydennysosia hankkivia tahoja tuetaan 65 €/hankittu vesireppu ja 20 €/hankittu vesirepun 
täydennysosa. Piirit, klubit ja muut tahot hankkivat ja maksavat vesireput ja täydennysosat. Tämän 
jälkeen piirit, klubit ja muut tahot toimittavat SRP:lle tukilaskut oheista laskutuspohjaa käyttäen. 
Tukilaskujen liitteinä tulee olla kopiot varmennetuista kirjanpitotositteista vesireppujen ja täydennysosien 
hankinnasta sekä näiden maksutapahtumista.  
 
Laskut SRP:lle: 
Klubit, piirit ja muut tahot lähettävät edellä kuvatut laskut liitteineen (kopiot 
maksusuorituksesta/tilisiirroista) osoitteeseen Suomen Rotarytoimisto, Iso Roobertinkatu 9 C 17, 00120 
Helsinki ja osoitetaan talousosastolle/ Jaana Hertell-Amokrane. Laskut voi myös lähettää sähköpostitse 
osoitteeseen talous.rotarytoimisto@rotary.fi. Laskuihin merkitään klubin, piirin tai muun tahon  



 

 

 
asianomainen yhteyshenkilö sekä klubin, piirin tai muun tahon pankkitilinumero. Kulujen ja tuen 
maksatus tapahtuu kuukausittain 15. ja 30. päivä. 
Lisätietoja antavat Suomen Rotarypalvelu ry:n ympäristötoimikunnan puheenjohtaja Ilkka Torstila: 
ilkka.torstila@gmail.com, puh. 0400 605 068 tai sihteeri Håkan Malmlund: 
hakan.malmlund@realfinans.fi, puh. 040 503 0899 
 
HAUSSA PIIRISTIPENDIT, KAKSI KUVERNÖÖRIÄ JA PALKITSEMISEN ARVOISET 
VAPAAEHTOISET 
 

• Nyt on se aika vuodesta, kun piirimme haluaa tukea lahjakkaita nuoria korkeakoulu- tai 
ammattikorkeakouluopinnoissaan. Jos tiedossasi on lahjakas opiskelija, joka voisi hakea 
piiristipendiä, välitä hänelle tietoa asiasta. Hakuaika päättyy 15.1.2022. Piiristipendin 
tarkoituksena on avustaa lahjakkaita suomalaisia nuoria opiskelijoita opiskeluissaan ulkomaisessa 
tiede- tai ammattikorkeakoulussa. Sen suuruus on 500–1000 euroa. Hakemus tulee osoittaa 
paikalliselle rotaryklubille, ja klubi toimittaa sen lausunnollaan varustettuna kuvernöörille 
15.1.2022 mennessä. Hakijalle ja lausunnon antaneelle klubille ilmoitetaan päätöksestä erikseen. 
Piiristipendin säännöt liitteenä ja piirin dropboxissa. 

 
• Piirikuvernöörin tehtävät kausille 2023–2024 ja 2024–2025 ovat nyt avoinna. Pyydän piirin 

1390 klubeja tekemään ehdotuksia kumpaankin tehtävään 18.11.2021 mennessä osoitteella 
rotary.eila@gmail.com. Piirin dropboxissa ladattavissa lomakkeet ehdotuksia varten. Lisätietoja 
kuvernööriltä. 

 
• Haussa 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. 

 
VIPUVOIMAA POLIOLAHJOITUKSIIN 
Otetaanko lahjoituksissamme pieni yhteinen pyrähdys juuri alkaneen rotarysäätiön kuukauden ja juuri 
vietetyn poliopäivän hengessä? 
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. 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 siis lopputuloksena on sinun toiveesi kasvu 4,5-kertaiseksi. 
Eikä tässä vielä kaikki. 
Kun klubi tai sen jäsenet lahjoittavat Annual Fundiin (vuosirahasto), saa piiri kolmen vuoden päästä 
puolet tästä lahjoitussummasta takaisin DDF-rahana (District Designated Fund). 
Share policy: puolet tästä rahasta piiri jakaa piiriapurahana ja toisen puolen piiri voi käyttää esim. global 
grant –projekteihin tai poliolahjoituksiin. 
Jokainen meistä voi tehdä lahjoituksen kätevästi My Rotaryssa donate-nappulan kautta. 



 

 

 
 
HUOMIONOSOITUKSIA SYYSSEMINAARISSA 23.10.2021 
Kun klubit tai yksittäiset rotarit lahjoittavat, on aiheellista myös nostaa esiin isoimpia onnistujia tällä 
saralla. Syysseminaarissa Lahdessa huomioitiin viime rotaryvuoden 2020–2021 aikana eniten 
Rotarysäätiölahjoituksia tehneet klubit. 
Eniten Annual Fundiin lahjoittaneet 

1. Mäntän rotaryklubi 120,69 USD per jäsen 
2. Lahti-Wesijärvi rotaryklubi 102,94 USD per jäsen 
3. Lahti-Wellamo rotaryklubi 73,83 USD per jäsen 

100% Foundation Giving Club 
Mäntän rotaryklubi ja Lahti-Wesijärvi rotaryklubi 

(keskimäärin vähintään100 USD/hlö ja jokainen jäsen vähintään 25 USD johonkin näistä 
rahastoista: Annual Fund, PolioPlus Fund, hyväksytyt Global Grantit tai Endowment Fund) 

Every Rotarian Every Year 
Mäntän rotaryklubi ja Lahti-Wesijärvi rotaryklubi 

(Annual Fundiin keskimäärin vähintään 100 USD/hlö ja jokainen jäsen vähintään 25 USD) 
 
Tämän rotaryvuoden aikana on piirissämme saavutettu lisäksi yksi merkittävä henkilökohtainen 
virstanpylväs. 
Major Donor level 2  
Juhani ja Seija Rouhesmaa Tampere-Kissanmaan rotaryklubista. 
 
Lämmin kiitos jokaikiselle lahjoittajalle niin viime kaudella kuin tämän rotaryvuoden aikana. Tukenne on 
todella tarpeen, sen avulla voimme vahvistaa yhteistä haluamme tehdä hyvää maailmassa. Kiitos! 
 
PIIRIMME TUKEMIA GLOBAL GRANT -HANKKEITA 
Rotarysäätiön kuukauden kunniaksi piirimme rotarysäätiökomitean puheenjohtaja Markku Antikainen on 
koonnut tämän kirjeen liitteeksi listan käynnissä olevista hankkeista, joita myös oma piirimme on DDF-
varoista tukenut. Tässä palasia vaikkapa niihin seminaarissa harjoiteltuihin hissipuheisiin ’Mitä me 
teemme’. Lisäksi tietenkin myös edellä mainitut poliorahastolahjoitukset sitä mukaa, kun klubeilta tulee 
ilmoituksia lahjoituksista Annual Fundiin. 
 
TULEVIA TAPAHTUMIA  
Huomioithan, että kaikki tulevat tapahtumat julkaistaan piirin nettisivulla tapahtumakalenterissa. 
Tapahtumakalenteriin myös täydennetään tilaisuuden tietoja sitä mukaa kuin tietoja on saatavilla. 

 
• ID-KOKOUKSET  

Joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 19.00 järjestetään piirin yhteinen Zoom-kokous, 
johon kaikki rotarit ovat tervetulleita. Halutessasi voit sijoittaa nämä kokoukset osaksi klubisi 
ohjelmaa, jolloin oman ohjelman valmistelun tarve vähenee. Jokainen rotari voi liittyä kokoukseen 
oma-aloitteisesti. 
Seuraavan ID-kokouksen aiheena 3.11. klo 19–20 on Rotarysäätiö. Muistathan: marraskuu 
on Rotarysäätiön kuukausi. Ehdottoman suositeltava tilaisuus erityisesti klubien 
säätiöasiamiehille, mutta yhtä hyvin kaikille säätiömme toiminnasta kiinnostuneille. Jos klubisi 
aikoo hakea keväällä piiriapurahaa, on säätiökoulutukseen osallistuminen pakollista. Vielä pieni 
porkkana: kaikki tähän tilaisuuteen osallistuvat pääsevät vaikuttamaan…tilaisuuden lopussa 
tehdään yhteinen päätös… 
Linkki tilaisuuteen tässä 
https://us02web.zoom.us/j/81505766205 



 

 

 
Joulukuun ID-kokouksessa 1.12. klo 19–20 Tampere Lielahden rotaryklubin satelliitti Health & 
Environment kertoo uudesta hankkeestaan, jolla rakennetaan tulevaisuutta Tampereen nuorille 
futuristi Perttu Pölösen kanssa. 
Linkki tilaisuuteen tässä 
https://us02web.zoom.us/j/85654908534 

TALLENTEET 
ID-kokousten tallenteet julkaistaan piirin nettisivulla kohdassa piirin aineistoàTapahtumat 2021–2022à 
ID-kokoukset  
Samaan kansioon tallennettu kyseiseen kokoukseen liittyvät power point-esitykset. 
 
PALUU TULEVAISUUTEEN -SYYSSEMINAARIN 23.10.2021 TALLENTEET 
YouTubessa (Rotarypiiri 1390) tallenne aamupäivästä ja iltapäivästä erikseen 
https://www.youtube.com/channel/UCv-Sh83YYb1iV_RnnIgcwCg 
Ja piirin nettisivulla aineistoa kohdassa piirin aineistoàTapahtumat 2021-2022à Syysseminaari 2021 
 
Lisäksi piirin YouTubesta löytyy 4 videota oheisten linkkien takaa: 
Virtain rotaryklubin presidentti Aimo Mäkinen (9 uutta jäsentä tänä syksynä) 
https://youtu.be/0OGuhysf4PM  
Pihtiputaan rotarit pohtivat mentoriklubin ja satelliittiklubin työnjakoa https://youtu.be/ATeGzWsPHCo  
Tampere Hervannan rotaryklubin mietteitä jäsenhankinnasta https://youtu.be/ObNp1y65XHs  
Tampereen Rotaractin terveiset rotareille https://youtu.be/-b8q2fOBwqI  
 
SEURAA PIIRIN FB-RYHMÄÄ JA NETTISIVUJA 
Sieltä löytyy kuulumisia, tapahtumia ja muuta mielenkiintoista rotarymaailmasta. 
https://www.facebook.com/groups/141634195903528 
https://rotary.fi/d1390/ 
Ja My Rotarysta lisää! https://my.rotary.org/ 
 
KLUBIVIERAILUT 
Jos kuvernöörin vierailua ei ole vielä klubiisi sovittu, ole pian yhteydessä ja ehdota klubisi toivomaa 
ajankohtaa. 
 
Serve to Change Lives * Palvele – muutat maailmaa! 
 
Eila 
Eila Parviainen 
DG D1390 Finland 
+358 (0)40 536 5166 
rotary.eila@gmail.com 
 


