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TERVETULOA PIIRIKONFERENSSIIN LAHTEEN 23.–24.4.2022 
 
 
 
PALVELU ON ILOMME! 
 
Rotarypiiri 1390 piirikonferenssi järjestetään huhtikuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna Liikuntakeskus Pajulahdessa 
Lahdessa.  
Perjantaina on piirikonferenssin etkot ja olosuhteiden salliessa (jos kevät tulee ajoissa) istutamme puita Suomen Rotarien 
puistossa Lahden Mukkulassa. 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 pidetään Rotary-tori, House of Friendship, jossa on esillä erilaisia 
rotareiden toteuttamia palveluprojekteja. Tällä tapahtumalla haluamme tehdä Rotaryn ja toimintamme näkyväksi kaikille 
ohikulkijoille. House of Friendship on avoin kaikille kauppakeskus Karismassa vieraileville.  
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. 
 
Joitakin poimintoja konferenssin ohjelmasta: 

• Salpausselkä Geopark – veden muovaama maisema, toiminnanjohtaja Kati Komulainen Salpausselät edustavat 
Suomen kansainvälisesti tunnetuinta geologista perintöä ja ovat näyttävimmillään Lahden seudulla. 
Ensimmäiseltä Salpausselältä Etelä-Päijänteelle ulottuva, kuudesta päijäthämäläisestä kunnasta koostuva 
Salpausselkä Geopark on pian UNESCO Global Geopark -kohde. 

• Rotarians for Mental Health, kuvernööri Lena Liljenhed Ekman, D2360 Ruotsista 
Rotary Action Group for Mental Health on nopeasti kasvava aktiivisten rotareiden ryhmä. Lena avaa meille ovia 
tähän maailmaan. 

• Rotary Internationalin hallituksen jäsen RID Virpi Honkala tarjoilee meille ajankohtaisia kuulumisia 
rotarymaailmasta. Saamme katsauksen mm. siihen, miten eri tavoin Rotary on mukana Ukrainan humanitaarisen 
tilanteen hoidossa. 

• Koordinaattori RC Erik Stenströmiltä kuulemme tiukkaa asiaa jäsenyydestä ja klubien kehittämisestä. Missä on 
Rotaryn tulevaisuus? 

Lisää puhujia julkistamme, kun saamme heiltä vahvistuksia osallistumisesta. 
 
Luonnollisesti tilaisuuteen kuuluu myös palkitsemisia ja iloista yhdessä oloa. Governors Ballin rytmeistä vastaa 11 
jäseninen The Patents, joten tanssikengät kannattaa myös kiillottaa ;) 
 
Toivon, että myös sinä seuralaisinesi liittyisit seuraamme. Mitä enemmän meitä on, sitä korkeammalle tunnelma nousee. 
Ohessa viikonlopun aikataulu, hinnat ja ilmoittautumisohje. 
 
Sydämellisesti tervetuloa Lahteen, Salpausselän maisemiin! 
 
Eila 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Aikataulu 
 
Pe 22.4.2022 
Suomen Rotarien puisto, Lahti 
Olosuhteiden salliessa puiden istutustalkoot uudistuvassa Rotarien puistossa. Vapaa pääsy 
 
klo 18.00 Get-together, Pajulahti 
Kutsuvieraille ja VIP-lipun lunastaneille 
 
La 23.4.2022 
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 
140 € /hlö  
Pakettiin kuuluu piirikonferenssin osallistumismaksu, Governor's Ball, lauantain iltapäiväkahvi ja sunnuntain lounas. 
 
Seminaaripaketti 23.–24.4.2022 
Hinta 90 € /hlö  
Pakettiin kuluu piirikonferenssin osallistumismaksu, lauantain iltapäiväkahvi ja sunnuntain lounas. 
 
Governor's Ball 23.4.2022  
75 €. Pakettiin kuuluu lauantain iltajuhla. 
 
Piirikonferenssin osallistumismaksu maksetaan  
tilille FI53 3131 3001 2091 62 (RC Lahti-Wesijärvi). Viestikenttään Piirikonffa ja osallistujan/osallistujien nimet. 
Piirikonferenssin viimeinen ilmoittautumis- ja osallistumismaksun eräpäivä on 31.3.2022. 
 
ILMOITTAUTUMINEN tämän linkin kautta: 
https://forms.gle/LsxjRneifghNyYFF7 
 
Tarvittavat hotellihuonevaraukset jokaisen tulee tehdä suoraan Liikuntakeskus Pajulahdesta Riina Karhulta 
(riina.karhu@pajulahti.com, puh. 044 7755 202) 
Piirikonferenssin järjestelyorganisaatio on varannut Pajulahdesta kiintiön huoneita, joita voi varata tunnuksella Rotary 
piirikonferenssi edelleen niin kauan kuin huoneita riittää. Huonevarausten suhteen kannattaa olla nopeasti liikkeellä eli 
lähettää sähköpostia Riinalle. 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) 


