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Hollolassa 30.1.2022 
 
 
Lämmin tervehdys talvisäässä! 
 
Samoin sanoin aloitin joulukirjeeni, mutta nyt talvisen lumipyryn keskeltä tervehdys on edelleen 
paikallaan. Toivottavasti joulun ja vuoden vaihteen pyhät sujuivat leppoisasti ja saitte kerättyä 
virtaa kevääseen. Sitä tarvitaan, sillä tekeminenhän ei keneltäkään lopu, kun vuosi vaihtuu – ei 
meiltä rotareiltakaan. 
 
Jaan tässä kirjeessä vinkkejä monista tulossa olevista tapahtumista ja toivon, että viesti kulkee 
klubeissanne jokaiselle klubin jäsenelle. On jokaisen rotaryn etuoikeus saada tietoa tapahtumista ja 
päästä osallistumaan niihin oman kiinnostuksen mukaan myös oman klubin toiminnan ulkopuolella. 
 
Tammikuu on rotarymaailmassa ammattipalvelun kuukausi. Se kirittää meitä jokaista jakamaan 
omaa ammatillista osaamistamme yhteiseksi hyväksi. Onko klubissasi jäseniä, joiden luokite-
esitelmästä on vierähtänyt tovi jos toinenkin? Työura edennyt uusiin asemiin tai uudelle alalle? 
Olisiko hyvä hetki pyytää klubin omilta jäseniltä esitelmä heidän työstään tai toimialaltaan? Tai 
tarjoaisitko ihan itse esitelmääsi klubin presidentille? 
 
Helmikuun teema on rauhantyö ja konfliktien ehkäisy. Sekin hyvä teema erilaisille esitelmille. 
 
Klubivierailuilla olen puhunut omasta matkastani rotarina ja lukemattomista mahdollisuuksista, 
mitä rotary tarjoaa jäsenilleen – yksin tai yhdessä muiden rotareiden kanssa. Rotariuden merkitys 
meille jokaiselle voi muuttua vuosien ja omien kokemusten myötä. 
Hyödynnä siis mahdollisuutesi rotarina: vieraile muiden klubien kokouksissa, osallistu yhteisiin 
tapahtumiin, hae ideoita muilta. Mutta jotta se olisi mahdollista, muista myös, että omista 
tapahtumista ja kokouksista kannattaa jakaa tietoa etukäteen, jotta muut löytävät ne. 
 
Mikä on se merkityksellisyys, mitä klubisi tarjoaa jäsenilleen? Onko se muuttunut vuosien varrella? 
Pitäisikö klubin painopisteitä kirkastaa? Jäsenet voivat vaihtaa klubia sen vuoksi, että oma 
painopiste rotarina muuttuu ja joku toinen klubi tarjoaakin enemmän omaa rotariutta tukevan 
ympäristön. Ei siis ole huono asia, jos jäsen vaihtaa klubia – se todennäköisesti merkitsee sitä, että 
sitoutuminen rotaryyn vain vahvistuu. Mutta jokainen klubi voi myös kuunnella jäseniään ja pyrkiä 
kasvamaan ja kehittymään klubina yhdessä jäsentensä kanssa. Se vaatii säännöllisiä tulevaisuuteen 
tähtääviä klubin kehityskeskusteluja ja kuulevia korvia. 
Tälläkin hetkellä uudistumista pohditaan useassa klubissa. Näihin pohdintoihin voi pyytää myös 
piiristä tukea ja kirittäjää. Ole yhteydessä, jos sinusta tuntuu siltä, että uusille ajatuksille voisi olla 
tilausta. 
 
Rotareiden työtä tarvitaan. Mitä enemmän meitä on, mitä elinvoimaisempia klubimme ovat, sitä 
enemmän voimme saada aikaan. 
 
Ja sitten tietoa tulevista tapahtumista. 



 

 

 
ROTARY FORUM TURUSSA  
Siirtyi pidettäväksi helmikuun 2023 alussa. 

NUORET JA TULEVAISUUS -projektin päätöstilaisuus maanantaina 14.2.2022 klo 13:00 – 
15:00. Teams webinaari. Ilmoittautumiset arja.ranta-aho@gettingbetter.fi 11. helmikuuta klo 20:00 
mennessä. Teams kutsut/linkki lähetetään ilmoittautuneille. 

PETS JA PIIRINEUVOTTELU TAMPEREELLA 5.3.2022  
Valmistelee meitä jo seuraavaan rotaryvuoteen. PETS-kokonaisuuteen liittyy PrePETS Zoomissa 
23.2.2022 ja PastPETS1 Zoomissa 16.3.2022 ja PastPETS2 Zoomissa tai lähitapaamisena 
31.3.2022 Näistä tapahtumista on tullut ja tulee infoa erikseen. Seuraa siis postiasi ja jaa tietoa 
eteenpäin klubissasi. 
 
PALVELU ON ILOMME! 
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, jos keliolosuhteet 
sallii. Puistossa 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, missä ohjelma jatkuu. Ennen iltajuhlaa on mahdollisuus 
rentoutua hetki vaikkapa saunan löylyissä. Lauantai-illan rotaryhuumaan heittäydymme pitkästä 
aikaa isolla joukolla. Sunnuntain ohjelma päättyy lounaaseen. 
Aikataulu, hinnat ja ohjeita ilmoittautumiseen tämän kirjeen liitteenä. 
Kerätkää 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. PIIRIKONFERENSSIN ILMOITTAUTUMINEN TÄSTÄ LINKISTÄ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0VuZEapVc_UOR6diTzOPl8b5SEA8XGceIlNBdARiJflMvmg/viewfor
m?usp=sf_link 
 
Muistathan piirin FB-ryhmän! 
Jakamalla omia onnistumisia annamme vinkkejä muille. Kaikki piirimme rotarit voivat päivittää 
kuvia ja kuulumisia omista rotarytapahtumistaan tähän ryhmään. Jaa ajtuksiasi ja kokemuksiasi 
muiden iloksi, tai kerro vaikka tulevista tapahtumista. 
https://www.facebook.com/groups/141634195903528 
 
Antoisaa lähestyvää kevättä ja paljon uutta energiaa myös rotarytoimintaan! 
 
Toivottelee kuvernööri Eila 
 
Eila Parviainen * DG D1390 Finland * +358 (0)40 536 5166 * rotary.eila@gmail.com 
 
LIITE Piirikonferenssi 23.-24.4.2022 Lahdessa 



 

 

Rotary International  
Piiri 1390 
 
TERVETULOA PIIRIKOFERENSSIIN LAHTEEN 23.–24.4.2022 
 
PALVELU ON ILOMME! 
 
Rotarypiiri 1390 piirikonferenssi järjestetään huhtikuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna Liikuntakeskus 
Pajulahdessa Lahdessa.  
 
Piirikonferenssin etkoja vietetään perjantaina 22.4. ja olosuhteiden salliessa vierailemme Rotarien puistossa 
Mukkulassa Lahdessa. Perjantai-iltana järjestetään Pajulahdessa yhteinen Get together -illallistilaisuus. Tähän 
tilaisuuteen on tänä vuonna mahdollisuus tulla mukaan, kun lunastaa piirikonferenssin VIP-paketin. 
 
Piirikonferenssimme nostaa tänä vuonna esiin erityisesti kaikkea sitä palvelutyötä, mitä me rotarit teemme. 
Lauantaina aamupäivällä kauppakeskus Karismassa järjestetään Rotary-tori, House of Friendship, missä on esillä 
erilaisia rotareiden toteuttamia palveluprojekteja. Tällä tapahtumalla haluamme tehdä Rotaryn ja toimintamme 
näkyväksi kaikille ohikulkijoille. Voit tulla mukaan näyttelyyn esittelemään projektia sekä tutustumaan toisten 
projekteihin. House of Friendship on avoin kaikille kauppakeskus Karismassa vieraileville.  
Ilmoittautuminen House of Friendship -näytteilleasettajaksi tehdään piirikonferenssi-ilmoittautumisen 
yhteydessä 31.3. mennessä. Koska paikkoja on rajallisesti, otamme näytteilleasettajat mukaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä.  
Lauantai-iltapäivällä on varsinaisen piirikonferenssin ensimmäisen osuuden vuoro Liikuntakeskus Pajulahdessa. 
Konferenssiosuuden jälkeen on mahdollisuus harrastaa liikuntaa tai saunoa ennen iltajuhlaa Governor´s Ball:ia 
Sunnuntaina piirikonferenssi jatkuu päättyen yhteisen lounaaseen. 
 
Aikataulu 
 
Pe 22.4.2022 
Suomen Rotarien puisto, Lahti 
Olosuhteiden salliessa puiden istutustalkoot uudistuvassa Rotarien puistossa. (Lisätietoja myöhemmin keväällä) 
Vapaa pääsy 
 
klo 18.00 Get-together, Pajulahti 
Kutsuvieraille ja VIP-lipun lunastaneille 
 
La 23.4.2022 
KLo 9–10 Rotary-torin, House of Friendship, rakentaminen kauppakeskus Karisma 
Klo 10–13 House of Friendship, kauppakeskus Karisma (Kauppiaankatu 2, 15160 Lahti) 
 
Siirtyminen Liikuntakeskus Pajulahteen (Pajulahdentie 167, 15560 Nastola) 
Klo 13 alkaen Iltapäiväkahvit 
Klo 14.30 Konferenssi 
Klo 16.00 Lauantain konferenssiosuus päättyy 
Liikunta- ja saunomismahdollisuus 
Klo 18.30 Governor's Ball 
 
Su 24.4.2022 
Klo 9.30 Konferenssin sunnuntain avaus 
Klo 13.00 Lounas 
Turvallista kotimatkaa! 



 

 

 
 
Hinnat 
 
VIP-paketti pe–su 22.–24.4.2022 
240 € /hlö 
Pakettiin kuuluu perjantain illallinen, lauantain lounas kauppakeskus Karismassa, piirikonferenssin 
osallistumismaksu, Governor's Ball, lauantain iltapäiväkahvi ja sunnuntain lounas.  
 
Konferenssipaketti la–su 23.–24.4.2022 
120€ /hlö 14.2. asti  
ja sen jälkeen 140€ /hlö 31.3. asti.  
Pakettiin kuuluu piirikonferenssin osallistumismaksu, Governor's Ball, lauantain iltapäiväkahvi ja sunnuntain 
lounas. 
 
Seminaaripaketti 23.–24.4.2022 
Hinta 75€ /hlö 14.2. asti ja sen jälkeen 90€ /hlö 31.3. asti.  
Pakettiin kuluu piirikonferenssin osallistumismaksu, lauantain iltapäiväkahvi ja sunnuntain lounas. 
 
Governor's Ball 23.4.2022  
75 € /hlö. Hintaan kuuluu lauantain iltajuhla. 
 
Piirikonferenssin osallistumismaksu maksetaan  
tilille FI53 3131 3001 2091 62 (RC Lahti-Wesijärvi). Viestikenttään Piirikonffa ja osallistujan/osallistujien nimet. 
Early Bird-hinta Konferenssipaketista ja Seminaaripaketista on voimassa Ystävänpäivään 14.2.2022 mennessä 
ilmoittautuneille ja osallistumismaksunsa maksaneille. Piirikonferenssin viimeinen ilmoittautumis- ja 
osallistumismaksun eräpäivä on 31.3.2022. 
 
Tarvittavat hotellihuonevaraukset jokaisen tulee tehdä suoraan Liikuntakeskus Pajulahdesta Riina Karhulta 
(riina.karhu@pajulahti.com, puh. 044 7755 202) 
Järjestäjät ovat varanneet Pajulahdesta kiintiön huoneita, joita voi varata tunnuksella Rotary piirikonferenssi. 
Kiintiö on varattuna 22.2.2022 asti. Majoituksen hinta on 2hh 65 €/hlö/vrk ja 1hh 95 €/vrk. Majoitukseen sisältyy 
aamiainen.  
 
Lisätietoja piirikonferenssin käytännön järjestelyistä Satu Tuomikoskelta (satu.tuomikoski.rotary@gmail.com, 
puh 0400 610 742) 
 
PIIRIKONFERENSSIIN ILMOITTAUTUMINEN TÄSTÄ LINKISTÄ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0VuZEapVc_UOR6diTzOPl8b5SEA8XGceIlNBdARiJflMvmg/viewfor
m?usp=sf_link 
 


