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Hollolassa 22.12.2021 
 
 
Lämmin tervehdys talvisäässä! 
🎼 … Joulumaa on muutakin kuin tunturi ja lunta 

Joulumaa on ihmismielen rauhan valtakunta 
Eikä sinne matka silloin kovin kauan kestä 

Joulumaa jos jokaiselta löytyy sydämestä!... 
 
Jouluun on enää kaksi yötä. On siis aika rauhoittua läheisten keskelle ja ottaa hetki aikaa vain olla 
ja nautiskella. Sen me kaikki olemme ansainneet. 
 
Tällä kertaa poimin esiin vain pari asiaa ja jatkan muilla asioilla seuraavassa kirjeessä vuoden 
vaihteen tietämillä. Ensin pari muistutusta. 
 
VIIMEINEN KUULUTUS: piiristipendit ja vapaaehtoisten palkitseminen 
Tiedot kuvernöörille viimeistään 15.1.2022 
 

• Piiristipendien 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 piirin dropboxissa. 

 
• 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. Tästä olen viestinyt jo monessa kirjeessä syksyn aikana. 
Hiukkasen mietityttää… Eikö tosiaan Hämeenlinnan, Jyväskylän ja Tampereen seudulta 
löydy ketään huomionosoituksen arvoista henkilöä? Kop, kop..?  
 

Sitten muutamia kalenteriasioita: 
 
ID-kokoukset ovat nyt tauolla. Osallistuminen niihin oli sen verran niukkaa, että tilaisuuksien 
järjestely ei mielestäni ole järkevää. 
 
ROTARY TUTUKSI 
Tällaisia tilaisuuksia ollaan nyt järjestämässä muutamilla paikkakunnilla. Kohderyhmänä parin 
viime vuoden aikana rotariksi tulleet. Tarkoituksena on kertoa rotarysta ja sen mahdollisuuksista ja 
vastailla kysymyksiin – johdattaa nuorimpia rotareita polulle, joka avaa rotaryn monipuoliset 
mahdollisuudet meidän kaikkien ulottuville. Halutessasi voit pyytää tilaisuuteen paikalle 
kuvernöörin tai jonkun muun piirihallinnon edustajan. Tulemme mielellämme auttamaan 
rotarytiedon jakamisessa!  



 

 

 
ROTARY FORUM TURUSSA 4.–6.2.2022 
Turun Rotary Forum lähestyy. Forum kokoaa yhteen rotareita ympäri Suomen. Luvassa paljon 
ohjelmaa ja mahdollisuus verkostoitua tuttujen ja uusien tuttujen kanssa. Kaikki ovat tervetulleita! 
Katso ohjelma oheisesta linkistä ja ilmoittaudu mukaan heti! 
https://rotary.fi/d1410/turku-rotary-forum-2022/ 
 
SAVE THE DATE 
PETS ja piirineuvottelu Tampereella 5.3.2022 valmistelee meitä jo seuraavaan rotaryvuoteen. 
Osa valmistautumisesta toteutetaan Zoomin välityksellä, seuraa postiasi, lisäinfoa tulossa. 
 
Piirikonferenssi Lahdessa Pajulahden urheiluopistolla 23.–24.4.2022  
ja etkot 22.4.2022 Suomen Rotarien puistossa Lahdessa 
Täällä iloitsemme saavutuksistamme ja tapaamme toisiamme tärkeiden asioiden ja viihdyttävän 
ohjelman äärellä. Etkoilla perjantaina istutamme puita Suomen Rotarien puistoon, jossa 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, jossa ohjelma jatkuu. Ennen iltajuhlaa on mahdollisuus rentoutua hetki vaikkapa 
saunan löylyissä. Lauantai-illan rotaryhuumaan heittäydymme pitkästä aikaa isolla joukolla. 
Sunnuntain ohjelma päättyy lounaaseen. 
Konferenssin sisällöstä tarkemmin lähiviikkoina ja samalla avataan myös ilmoittautuminen. Early 
Birdit pääsevät halvemmalla, joten pohtikaahan klubeissa jo nyt, ketä haluatte lähettää 
piirikonferenssiin klubin kustannuksella. Kerätkää muutoinkin 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.  
 
Muistathan seurata nettisivuja ja piirin FB-ryhmää: 
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/ 
 
🎼… Ei huolta murhetta kenkään muista, ei tunnu pakkaset tuikeat, 

Vain laulu kaikuvi lasten suista ja silmät riemusta hehkuvat. 
Ja liekit loistavat joulupuista, kun joulu on. 

Kun joulu on! 
 
Lämmintä ja tunnelmallista joulua teille jokaiselle ❤ 
toivottelee kuvernööri Eila 
 
Eila Parviainen * DG D1390 Finland * +358 (0)40 536 5166 * rotary.eila@gmail.com 
 
PS. Haluaisitko sparrailla rotaryasioista? Ota yhteyttä, tuumataan ideoita yhdessä. 


