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D1390 
IPDG Eila Parviainen 
 
Hollolassa 5.7.2022  
 
 
Hyvät rotarit, 
 
Rotaryvuosi 2021–2022 on nyt takana ja on aika koota vuoden saavutuksiamme yhteen. 
Saavutimme vuoden aikana paljon. 
 
Tästä vuodesta tuli piirimme lahjoitusten kasvun vuosi. Viime vuoden aikana piirimme rotarit ja 
klubit lahjoittivat omalle rotarysäätiöllemme yhteensä 64.077 USD eli lähes yhtä paljon kuin 
Suomi100-juhlavuoden yhteydessä kaudella 2017–2018. Se on huikea suoritus! Ohessa vielä My 
Rotarysta poimittua historiatietoa piirimme yhteenlasketuista lahjoituksista rotarysäätiölle: 
2021–2022 $64.077 
2020–2021 $46.746 
2019–2020 $29.357 
2018–2019 $42.606 
2017–2018 $66.608 
 
Helmikuussa julistin säätiölahjoituksiin pienen porkkanan: jokainen vähintään 10 prosentilla 
säätiölahjoituksiaan kasvattanut klubi sai nimetä yhden henkilön, jolle piirin puolesta osoitetaan 
PHF. Peräti 21 klubia onnistui tässä tavoitteessa: 

Asikkala 
Hämeenlinna Verkatehdas 
Jyväskylä-Laajavuori 
Jyväskylä-Tourula 
Kangasala 
Lahti 
Lahti-Laune 
Lahti-Salpausselkä 
Lahti-Wesijärvi 
Laukaa 
Lempäälä 
Muurame 
Pyynikki 
Sysmä 
Tammer Nova 
Tampere-Hervanta 
Tampere-Jussinkylä 
Tampere-Kissanmaa 
Tampere-Lielahti 
Valkeakoski-Tohka 
Vanajavesi (Hämeenlinna) 

 
Säätiölahjoitusten kasvu on piirillemme iloinen asia, koska se tarkoittaa sitä, että kolmen vuoden 
kuluttua puolet vuosirahastoon lahjoitetuista varoista tulee takaisin piirimme käyttöön.  
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Palautuneesta summasta puolet voidaan jakaa piiriapurahoina klubien omiin projekteihin ja toinen 
puoli on käytettävissä piirin osoittamiin maailmanlaajuisiin apurahoihin (Global Grant) tai 
poliolahjoituksiin. 
 
Tässä yhteydessä on vielä kerran koottava myös Ukrainan pakolaisten auttamiseen tähtäävä 
toimintamme kevään aikana. 
 
Rotarysäätiön katastrofirahaston kautta Ukrainan tilanteen aiheuttamiin avuntarpeisiin kerättiin 
yli 15 miljoonaa USD. Tätä rahaa säätiö jakaa hankkeisiin, joilla ukrainalaisia autetaan 
selviytymään vallitsevasta tilanteesta ja sen seurauksista. 
Tätä rahaa on saatu myös Suomeen. Rotarysäätiön katastrofirahasto (Disaster Response Fund) 
myönsi piirillemme maksimisumman $25.000 käytettäväksi Ukrainan pakolaisten ruoka- ja 
hygienia-apuun Lahdessa. Raha on jo käytetty ja raportoitu. Nyt on vireillä jo toinen Disaster 
Response Fundin apurahaprojekti: $25.000 ruokaan ja hygieniaan, jonka toimitamme suoraan 
Harkovaan yhteistyössä Kharkiv New Level rotaryklubin kanssa. 
Toukokuisen kirjeeni myötä saimme kokoon liki 7000 euroa, joilla kyettiin nopeasti hankkimaan 
ruokaa ja hygieniaa Lahteen saapuneille Ukrainan pakolaisille. Monella muullakin paikkakunnalla 
on kerätty rahaa tai tarvikkeita pakolaisten auttamiseksi. Pienkeräyksiä on järjestetty ja niitä on 
edelleen vireillä. 
 
Heti sodan alettua rotarit ympäri maailmaa alkoivat tarjota apuaan puolalaisten ja ukrainalaisten 
rotareiden kautta. Sotaa paenneille ukrainalaisille on tarjottu ruokaa, suojaa, vaatteita ja lääkkeitä. 
Myös ambulansseja, pelastusajoneuvoja ja pelastushenkilökunnan varusteita on toimitettu ja tarjottu 
kuljetuksia Suomeen. Sairaaloita varustettu ja paljon muuta. 

 
Esimerkiksi yhteistyössä liettualaisten rotareiden kanssa käynnistyi juuri hanke, jossa tarjotaan 
humanitaarista apua psyykkisiin ongelmiin, joista sotaa paenneet kärsivät. Apu toteutetaan 
liettualaisen ’Oma lääkäri’ -alustan kautta. Seuraavien 3–4 kuukauden aikana on tarkoitus tarjota 
10.000–40.000 henkilökohtaista tai etäkonsultaatiota Liettuaan paenneille ukrainalaisille.  
Piirimme on tukenut tätä hanketta $5000 summalla piirin DDF-varoista. (District Designated Fund) 
 
Piirirahastosta osoitettiin 5000 € Puolan rotarypiirille D2231 Ukrainan pakolaisten apuun ja toinen 
5000 € ohjattiin yhteistyöhön Ruotsin rotarypiirien kanssa – se keräys tuotti maaliskuussa yhteensä 
1,6 miljoonaa euroa. Koko summa ohjattiin UNICEFin ja UNHCR:n kautta Ukrainan pakolaisten 
apuun. 
 
Lisäksi monet klubit ja yksittäiset rotarit ovat tukeneet ShelterBoxin auttamistyötä tai lahjoittaneet 
suoraan Ukrainan rotarypiirille tai klubeille. 
 
Muita Global Grant-kohteita 
Piirikonferenssin osallistujat pääsivät valitsemaan huhtikuussa yhden kohteen, jota tuetaan 
piirimme DDF-varoista. Kohteeksi valikoitui Tumaini Academy Keniassa. Kyseessä on tyttöjen 
aseman vahvistaminen, kun sisäoppilaitokseen hankitaan valokennoja sähkön tuottamiseksi, 
asuntolaan vuoteita, luokkiin pöytiä ja tuoleja ja varustetaan koulun keittiö. 
Hankkeen budjetti $33,542 ja piirin DDF-tuki $2,671. 
Piirikonferenssissa ja syksyn kuvernöörikirjeessäni esitin kattavan yhteenvedon käynnissä olevista 
Global Grant -hankkeista, joten en niitä enää erittele. 
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Palveluverkko 
Lahjoitukset ja säätiön tuella tapahtuva toiminta ovat vain osa siitä laajasta projektikattauksesta, 
mitä klubeissa tehdään. Siksi kevään aikana koottiin ns. palveluverkko erilaisista klubien 
projekteista. A4-kokoiset projektiesittelyt on laminoitu ja yhdistetty verkoksi, jota voi ripustaa esille 
erilaisissa tilaisuuksissa, kun halutaan esitellä monipuolista toimintaamme. Verkko on lainattavissa 
piiriltä klubien tilaisuuksiin. Postitus onnistuu helposti. 
 
HUOMIONOSOITUKSIA  
 
Piirikonferenssissa 23.4.2022 luovutettiin kahdeksan Paul Harris Fellow-tunnustusta: 
PDG Mikko Hörkkö, Tampere-Hervannan rotaryklubi ansioista piirihallinnon tukena, P Aimo 
Mäkinen, Virtain rotaryklubi, ansioista klubin sukupolvenvaihdoksen toteuttajana, P Pasi Puroaho, 
Nastolan rotaryklubi ja P Satu Tuomikoski, Lahti-Wesijärvi rotaryklubi ansioista piirikonferenssin 
järjestelyissä sekä Rtn Launo Tuura, Heinolan rotaryklubi ansioistaan klubin sihteerinä, joka on 
kannatellut klubin toimintaa vaikeiden aikojen yli. Rtn Milla Bruneau, Lahden rotaryklubi, 
ansioistaan rotaryn hengen mukaisessa työssä erityisesti Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden 
yhteydessä, Rtn Juha Rostedt, Lahti-Wellamo rotaryklubi, ansioistaan pitkäaikaisena ja aktiivisena 
esitelmöitsijänä ja sillanrakentajana rotaryn ja kunnallisen vaikuttamisen välillä sekä AG Jorma 
Laine, Orimattilan rotaryklubi, ansioistaan apulaiskuvernöörinä. 
 
100% PHF-klubi 
Lahti-Wesijärvi rotaryklubi saavutti 100% PHF-klubin statuksen ja sen kunniaksi klubille 
luovutettiin asianmukainen lippu piirikonferenssissa. Piirissämme on nyt kaksi 100 % PHF-klubia, 
kun Petäjäveden rotaryklubi on tämän tunnustuksen saanut jo kaudella 2019–2020. 
 
Significant Service Award 
Pihtiputaan rotaryklubille myönnettiin Significant Service Award ansioistaan Heinäjoen 
luontoalueella tehdystä työstä. 
Heinäjoen alueen arvokas luontoalue Putaanvirran molemmin puolin oli vaikeasti saavutettavissa, 
kun siltoja ja kävelyreittejä ei ollut. Niinpä Pihtiputaan rotarit tarttuivat toimeen yhdessä Heinäjoen 
Luonto -yhdistyksen kanssa. Siltoja, pitkospuita, nuotiopaikkoja, lintutorneja ja vaikka mitä on 
vuosien varrella rakennettu – vanhimmasta päästä pitkospuita on jo jouduttu uusimaankin. 
Hanketta on pidetty vahvasti esillä julkisuudessa.  
Työ alkoi 2007, jolloin nyt jo edesmenneen Martti Koljosen johdolla rakennettiin ensimmäinen 
reittiosuus. Reitistä on laajentunut ja sitä on kunnostettu vuosittain. Rotarit jatkavat työtä syksyyn 
2023 asti, jonka jälkeen reitistö siirtyy Pihtiputaan kunnan ylläpitoon. 
 
Suomen Rotaryn ansiomerkki 
Rtn Raija Hänninen, Asikkalan rotaryklubi, vastaanotti Suomen Rotarypalvelun myöntämän 
ansiomerkin erityisesti ansioistaan nuorisovaihdon pitkäaikaisena vaikuttajana. Raijan ansioita: 
nuorisovaihdon monipiirin jäsen 2015–2021 tehtävänään Euroopan kirjeenvaihto, Eurotourin 
matkanjohtaja 8 kertaa, OB-oppilaiden saattomatkalla valvojana USAssa, Brasiliassa ja 
Argentiinassa, Lahden InnerWheel -klubin perustaja ja presidentti sekä InnerWheelin piirivastaava 
ja InnerWheelin kansallisen neuvoston pj. 
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Suomen Rotaryn ensimmäisen luokan ansiomerkki 
PDG Timo Hänninen, Asikkalan rotaryklubi, vastaanotti Suomen Rotarypalvelun myöntämän 
ensimmäisen luokan ansiomerkin erityisesti ansioistaan nuorisovaihdon pitkäaikaisena vaikuttajana.  
PDG Timo Hänninen on palvellut rotaryn nuorisovaihdossa erityisen pitkän ja ansiokkaan jakson. 
Piirin 1390 DYECC vv. 2012–2020 ja nuorisovaihdon monipiirin sihteeri 2013–2021. Lisäksi 
yhdessä puolisonsa kanssa isäntäperheenä 12 vuosivaihto-oppilaalle ja useille leirivaihdon 
oppilaille sekä EuroTourin matkanjohtajana 7 kertaa. 
 
Pesänrakentaja 
Pesänrakentaja-palkinto luovutettiin tällä kertaa Virtain rotaryklubille. Klubi ansaitsi sen 
merkittävästä uudistumisestaan. Klubiin saatiin kauden aikana kahdeksan jäsenen nettolisäys, kun 
klubin jäsenmäärä kasvoi 17 à25. Lisäksi klubi teki rohkean sukupolvenvaihdoksen: kaikki klubin 
tehtävät kaksoismiehitettiin kaudelle 2022–2023 työpareina, joissa on aina vanha jäsen ja uusi jäsen 
yhteistyössä. Päätösvalta tulevaisuuden toiminnasta annettiin uusille jäsenille vanhojen jäsenten 
täydellä tuella. 
 
Ei-rotareiden PHF:t 
Lisäksi kevään aikana luovutettiin PHF seitsemälle henkilölle, jotka eivät ole rotareita, mutta ovat 
paikallisten rotareiden silmissä tehneet arvokasta, rotaryhenkistä työtä alueellaan. PHF:t luovutettiin 
niitä esittäneiden klubien toimesta. 
 
SINILEVÄ JA VESIREPUT 
Rotareiden sinileväseuranta aloitettiin sisävesillä viime kesänä ja se jatkuu nyt. Seuratkaahan 
tilannetta Järvi-Meriwikistä ja tulkaa mukaan entistä laajemmalla joukolla vuoden kuluttua, sillä 
tämä jos mikä on helppoa ja hyödyllistä rotarytyötä. 
Myös vesireppuja on klubien kautta toimitettu runsaasti kouluihin, partiolaisille ja muille nuorten 
ryhmille. Olen kuullut, että klubit eivät kuitenkaan ole muistaneet hakea heille kuuluvia 
palautuksia vesirepun tai sen täydennysosan hinnasta. Kuvernöörikirjeessäni 1.11.2021 oli 
ohjeet palautuksen hakemiseen. Kannattaa pistää toimeksi, sillä kyllä tuolle palautusrahallekin 
varmaan käyttöä klubissa löytyy. 
 
PIIRIAPURAHAT 2022–2023 KAUDEN HANKKEISIIN 
On myönnetty seuraavasti: 

• Mänttä, Pro Käkijärvi-hanke, 2.500 USD 
• Tammer Nova, Hyvän mielen päivä, 2.300 USD 
• Ylöjärvi, Keijärvi-kierros, 500 USD 

Piirineuvottelun myöntämä 6000 euron lisärahoitus piiriapurahoihin jäi nyt käyttämättä, koska 
hakemuksia oli niin vähän. Piirineuvoston päätöksellä tuo raha julistetaan haettavaksi alkusyksyllä 
2022. Rahaa voi hakea klubien hankkeisiin piiriapurahaa vastaavilla periaatteilla ja nimenomaan 
kauden 2022–2023 aikana toteutettaviin hankkeisiin. Tähän hakuun ja ohjeisiin palataan tarkemmin 
alkusyksystä DG Esa Mäkisen johdolla. 
 
NUORISOVAIHTO KÄYNNISTYY VIHDOIN 
Kaudella 2021–2022 nuorisovaihto oli pysähdyksissä koronapandemian vuoksi, mutta nyt toiminta 
alkaa uudelleen viritä. Tänä syksynä on lähdössä vuosivaihtoon 103 viime syksynä valittua  
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suomalaista nuorta, meidän piiristämme 20. Kesävaihtoja toteutuu 49, meidän piiristä 10. 
Leirivaihtoon on lähtenyt tänä kesänä 17 nuorta. Suomessa järjestetään tämän kesän aikana kolme 
leiriä: Pietarsaaressa, Raisiossa ja Savonlinnassa. 
Tavoitteena on lisätä vaihtomäärät kaudella 2023–2024 vuosivaihdossa 130:een, kesävaihdossa 
60:een ja leirivaihdossa 40:een ja saada järjestymään Suomessa neljä IB-leiriä. Voisiko sinun 
klubisi järjestää niistä yhden? Ota heti alkusyksystä yhteyttä monipiirin puheenjohtajaan 
Antti Salmiseen, sitä kautta asia etenee ja saat mahdollisuuden monipiirin kautta tarjolla 
olevaan taloudelliseen tukeen. 
Vuoden kuluttua lähtevien vaihto-oppilaiden haastattelut ovat jo alkusyksystä 2022, joten heti 
elokuussa kannattaa tehdä klubissa päätös mukaan lähdöstä.  
 
JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS 
Mitään edellä kuvatuista asioista ei saada aikaiseksi, ellei meillä ole aktiivisia jäseniä. Kuten 
muistatte, tavoitteena oli, että kaudella 2021–2022 jäsenmäärä piirissämme ei enää laske. Aivan 
siihen ei ikävä kyllä päästy. Kausi aloitettiin 1496 jäsenen voimin ja nyt uuden kauden alkaessa 
jäseniä on 1464. Muutos on kuitenkin merkittävä: 
Jäsenmäärä 1.7.2017 1943 
 1.7.2018 1860 (-83) 
 1.7.2019 1756 (-104) 
 1.7.2020 1655 (-101) 
 1.7.2021 1496 (-159) 
 1.7.2022 1464 (-32) 
Kauden suurin menetys tapahtui 30.6.2022, kun Nokian rotaryklubi (17 jäsentä) lopetti toimintansa. 
Piirissämme tehtiin kauden aikana paljon töitä jäsenkehityksen ja klubien uudistumisen eteen. Se 
tuotti myös tulosta, sillä peräti 19 klubia piirissämme saavutti nettokasvua jäsenmäärässä: 

Asikkala +5 
Karstula +1 
Keuruu +2 
Lahti-Wellamo +1 
Laukaa +1 
Lempäälä +2 
Nastola +2 
Jyväskylä-Päijänne +3 
Pirkkala +3 
Tampere-Lielahti +1 
Viitasaari +1 
Virrat +8 
Petäjävesi +2 
Tampere-Hervanta +1 
Lahti-Laune +1 
Orivesi +4 
Tampere-Jussinkylä +2 
Tammer Nova +4 
Lahti-Wesijärvi +2 

Lisäksi seitsemän klubia säilytti jäsenmääränsä ennallaan. 
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Paljon tehtiin, paljon jäi tekemättä. Jatketaan tästä lomien jälkeen. Itse jatkan työtäni alkaneella 
kaudella jäsenyyskomitean ja poliokomitean vetäjänä, joten tulen jatkossakin auttamaan klubeja 
parhaani mukaan jäsenkehitysasioissa ja mielelläni tulen kertomaan myös polion vastaisesta työstä. 
 
Äärettömän iso kiitos jokaiselle, joka teki viime kaudella töitä rotaryn puolesta klubeissa, piirissä, 
piirien välisessä yhteistyössä tai vyöhyketasolla. Yhdessä nämäkin asiat tehdään! 
 
…🎵 …on pitkä kuuma kesä 
 ja mä aion elää sen 
  pitkä kuuma kesä 
   sen sain, se mullisti mun maailmain… 🎶 
 
Sopivasti kuumaa ja rentouttavaa kesää teille kaikille – ja KIITOS! 
 
Toivottelee  IPDG Eila 
 
Eila Parviainen * DG 2021–2022 D1390 Finland * +358 (0)40 536 5166 * rotary.eila@gmail.com 
 
 


