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Hollolassa 2.3.2022 à päivitetty 4.3.2022 Rotarysäätiön osalta 
à päivitetty 7.3.2022 ShelterBox, yhteistyö Ruotsin rotareiden kanssa, piirirahaston käyttö 
à lisätty 7.3.2022 Rotarypiiri 2232 ja Global Grant GG2236472 piirissä 1462 
 
Hyvät rotarit, 
 
Viime päivien järkyttävät tapahtumat Ukrainassa ovat saaneet auttamishalun heräämään laajasti 
paitsi meillä rotareilla, myös läheisillämme. Tähän kirjeeseen olen koonnut käytettävissäni olevaa 
käytännön tietoa nimenomaan rotariverkostoon liittyvistä avun kanavointimahdollisuuksista. 
 
Olen jakanut viime viikosta alkaen piirimme Facebook-ryhmässä linkkejä ja vinkkejä 
auttamismahdollisuuksiin. Kaikki eivät tietenkään sitä käytä, joten kokoan tähän yhteenvetoa 
tilanteesta rotaryn näkökulmasta sellaisena, kuin tämän päivän (2.–7.3.2022) tiedot ovat. Tilanne 
kuitenkin muuttuu päivittäin ja jatkossakin lisäilen varteenotettavia vinkkejä ja linkkejä piirin 
facebook- ryhmään https://www.facebook.com/groups/141634195903528 
Toivon, että klubien sisällä jaksettaisiin sitäkin tietoa jakaa myös niille, jotka eivät facebookia 
käytä. 
 
Rotarysäätiö 
Rotary International (RI) on valmistellut nopealla aikataululla kanavan, jonka kautta apua voidaan 
toimittaa perille nimenomaan Ukrainan hätään. Tähän käytetään Rotarysäätiön Disaster Response 
Fundia. Puolan, Romanian, Unkarin ja Slovakian rotarit auttavat aktiivisesti Ukrainasta pakenevia 
ihmisiä ja ottavat pakolaisia vastaan rajoilla. Rotarysäätiön Disaster Response Fundiin 30.4.2022 
mennessä lahjoitetut varat kohdennetaan juuri näihin auttamistoimiin (disaster response 
grant), joilla voidaan antaa vesi-, ruoka-, lääke- tai vaateapua tai tarjota suojaa kotinsa 
menettäneille.  
Oman säätiömme käyttö tässäkin tilanteessa on erittäin suositeltavaa. Lahjoituksesi Rotarysäätiön 
Disaster Response Fundiin juuri nyt auttaa siis nimenomaan Ukrainan humanitäärisen katastrofin 
hoidossa luotettavasti ja varmasti. 
Rotarysäätiöhän on hyötysuhteeltaan erittäin tehokas avun kanavoija: säätiölle kertyneistä varoista 
91 % käytetään avustuksiin ja toimintaan. Hallintoon ja varojen hankintaan käytetään 9 %. 
Rotarysäätiö on vuodesta toiseen luokiteltu yhdeksi maailman parhaista säätiöistä kansainvälisen 
raportin mukaan. 

Tässä vielä ohje rotarysäätiölahjoituksen tekemiseen: 
https://my.rotary.org/en/ 
Kirjaudu My Rotaryyn oheisesta linkistä. Käyttäjätunnuksesi on se sähköpostiosoite, mikä on 
jäsenrekisterissä. Salasana on se, minkä olet itse valinnut, kun olet tilisi My Rotaryssa aktivoinut. 
Jos et vielä ole kirjautunut My Rotaryyn, tee se nyt ja luo itsellesi tunnus juuri tuon jäsenrekisterissä 
olevan sähköpostiosoitteesi avulla. 
Kun olet kirjautunut My Rotaryyn, sivun yläreunassa näkyy DONATE -nappula. Siitä klikkaamalla 
pääset lahjoittamaan ja valitsemaan rahaston, mitä kautta haluat ohjata lahjoituksesi eteenpäin. 
 



 
Huomioithan, että vain kirjautuneen käyttäjän lahjoitus huomioidaan PHF-pisteitä laskettaessa ja 
klubin yhteenlasketuissa lahjoituksissa. 
Lahjoittaa siis voi kirjautumattakin, eli myös muut kuin rotarit voivat lahjoittaa tuon My Rotaryn 
DONATE-painikkeen tai rotary.org -sivujen kautta. Tätäkin tietoa kannattaa levittää, koska tuo 
’hyötysuhteemme’ tosiaan on noin hieno! 
 
ShelterBox 
ShelterBox -tiimi on jo paikalla. Nopeinta ja ajantasaisinta tietoa saat ShelterBox Tuki ry:n 
Facebookista. Sieltä löytyy mm. tuore video aiheeseen liittyen.    
https://www.facebook.com/search/top?q=shelterbox%20tuki%20ry 
 
ShelterBoxin avustusmahdollisuudet kasvavat nopeimmin tilisiirrolla: 
Lahjoituksen saaja: ShelterBox tuki ry 
Tili: FI53 5612 1120 4127 93 
BIC: OKOYFIHH 
 
ShelterBoxille voi lahjoittaa tai luoda lahjoituskampanjan myös Facebookin LAHJOITA-napin 
kautta. Tässäkään kanavassa ei ole ylimääräisiä kuluja, mutta rahan päätyminen ShelterBoxille 
kestää pidempään. 
 
Rotaract 
Rotaract on ryhtynyt toimeen tarjoamalla kanavan majoitusapuun. 
https://rotaracteurope.eu/united-for-peace/ 
 
Yhteistyö ruotsalaisten rotarypiirien kanssa 
Ruotsin rotarypiirit ovat perustaneet hankkeen, jonka kautta tuki menee UNICEFin ja UNHCR:n 
auttamistyöhön Ukrainan tilanteessa. Yhteistyökumppanina on ruotsalainen Akelius-säätiö, joka on 
luvannut tuplata rotareiden maaliskuun aikana tekemät lahjoitukset. Kun lahjoitat 10 euroa, siitä 
tuleekin 20 euroa Akelius-säätiön tuella. Myös suomalaiset voivat lahjoittaa tähän hankkeeseen.  
Lisätietoa Akelius -säätiöstä: https://akelius.com/en/akelius/about 
 
Tämän hankkeen tavoitteena on kerätä 20 miljoonaa kruunua. Ensimmäisen 4 päivän aikana kertyi 
1,3 miljoonaa, joista jo ensimmäinen miljoona on maksettu UNHCR:lle ja UNICEFille. Myös 
Suomesta on jo lähtenyt lahjoituksia tänne! 
 
Lahjoituksen voi tehdä suomalaiselta tililtä suoraan ruotsalaiselle tilille näillä tiedoilla: 
Saaja: Insamlingsstiftelsen Rotary Hjälper 
Saajan osoite: 
c/o Catharina Gyllenhammar, Gisslarbo 61, SE-731 15 Kolsva, Sweden 
Pankki: 
IBAN: SE21 9500 0099 6042 0900 2973  
BIC: NDEASESS 
Nordea Bank Abp, filial I Sverige 
Smålandsgatan 17, SE-105 71 Stockholm, Sweden 
 
Kirjoita viestiin: Ukraina, nimesi ja piirin numero (D1390) 
Esimerkki: Ukraina, Eila Parviainen, D1390 



 
 
Rotarypiiri 2232 Ukrainassa 
PETSissä 5.3. Tampereella PDG Mikko Hörkkö nosti esiin Ukrainan rotarypiirin 2232 
avunpyynnön. Tämä pyyntö on Mikolle erityisen läheinen, sillä hänellä on sikäläisiä rotareita 
henkilökohtaisina ystävinä. 
Koko Ukraina kuuluu samaan rotarypiiriin 2232. Piiri on muodostanut komitean, joka koordinoi 
rotareiden humanitaarista apua Ukrainan alueella. Myös me suomalaiset voimme tehdä suoran 
lahjoituksen kyseisen rotarypiirin tilille, jolloin taloudellinen tukemme on muutaman pankkipäivän 
kuluttua piirin käytettävissä. Kertyneet varat käytetään tarvikehankintoihin. 
 
Lahjoituksen voi tehdä suomalaiselta tililtä suoraan ruotsalaiselle tilille näillä tiedoilla: 
Saaja: PA RI DISTRICT 2232 
Saajan osoite: 04050, Ukraine, Kiev city, Gercena str 
Pankki: 
IBAN: UA173808050000000026002771409 
SWIFT: AVALUAUK 
Raiffeisen Bank Joint Stock Company 
9 Leskov Street, 01011 Kiev, Ukraina, Kiev 
 
Global Grant GG #2236472 “Psychological help for families of Ukrainian refugees” 
Rotarypiiri 1462 Liettuassa on tehnyt aloitteen Global Grantista ja hakee siihen nyt ulkomaisia 
kumppaneita. Tarkoituksena on tarjota humanitaarista apua myös psyykkisiin ongelmiin, joista 
sotaa paenneet kärsivät senkin jälkeen, kun akuutti tilanne rauhoittuu. Apu toteutetaan liettualaisen 
’Oma lääkäri’ -alustan https://manodaktaras.lt kautta. Seuraavien 3-4 kuukauden aikana on tarkoitus 
tarjota 10.000–40.000 henkilökohtaista tai etäkonsultaatiota Liettuaan paenneille. Tavoitteena on 
kerätä 300.000 euroa. 
Piirineuvosto päättää mahdollisesta piirin DDF-varojen käytöstä tähän tarkoitukseen, mutta myös 
klubeilla on mahdollisuus osallistua tämän Global Grantin rahoitukseen. Jos klubisi on kiinnostunut 
asiasta tässä yhteystiedot: (Vygintas Grinis on 2014 perustetun piirin ensimmäinen kuvernööri.) 
 
Dr. Vygintas Grinis 
RI D1462 PDG 2014/15, Kaunas RC 
Ph. +37069991942 
Vygintas.grinis@ktu.lt  
 
Piirirahasto  
Piirineuvottelu myönsi lauantaina 5.3. piirineuvostolle valtuuden käyttää piirirahaston varoja 
Ukrainan tilanteesta johtuvaan humanitaariseen apuun enintään 10.000 euroa. Piirineuvosto päättää 
tämän summan käytöstä erikseen ja tiedottaa siitä klubeja. 
 
Piiri 1390  
Halutessasi voit ohjata tukesi/klubisi tuen maksettavaksi eteenpäin myös piirin kautta. 
Saaja: Rotary Internationalin piiri 1390 ry 
Tili: FI13 1574 3000 0157 66 
Viesti: Ukraina 
Kertyneet varat jaetaan piirineuvoston päätöksellä eri kanaviin. 
 



 
 
Tapoja on siis monia. Ja niitä tulee vielä tarjolle lisää. Valitse tapa, joka sopii sinulle/klubillesi 
parhaiten. Kaikki apu on tarpeen. 
 
Haluan vielä lopuksi muistuttaa ylitystavoitteesta, joka on voimassa kuluvan rotaryvuoden loppuun. 
Eli ylitä klubisi viime rotaryvuoden yhteenlaskettu lahjoitussumma säätiölle vähintään 10 
prosentilla niin piiri osoittaa yhden ylimääräisen PHF-tunnustuksen klubin nimeämälle 
henkilölle. Tämän PHF-tunnustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että klubin yhteenlaskettu 
lahjoitussumma Rotarysäätiön eri rahastoihin on vähintään 500 USD. 
Myös Disaster Response Fundiin tehdyt lahjoitukset kartuttavat tätä summaa! 
 
Aurinkoista mieltä raskaiden uutisten keskellä! 
 
Toivottelee kuvernööri Eila 
 
Eila Parviainen * DG D1390 Finland * +358 (0)40 536 5166 * rotary.eila@gmail.com 
 


