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Kuukausikirje 1/2022-2023, Heinäkuu: Uusien virkailijoiden aikakausi 
 

Tämä ensimmäinen kuukausikirjeeni tulee he1 uuden kauden alussa, monestakin syystä, 
jotka selviävät vain lukemalla tämä kirje. Hieman pahoi:elen, e:ä tästä tulee pitkähkö, 
mu:a koen tässä esi:ämäni asiat tärkeiksi ja ajankohtaisiksi.  
 
Käytä siis pieni hetki aikaasi Rotaryn ajankohtaisiin asioihin.  
Klubipresiden? ja sihteeri: Jaa kirjeeni (tai linkki siihen) kaikille klubisi rotareille. 

 
Rotaryvuoden teema ja painopisteet 
 

Rotaryvuoden 2022-2023 Rotary Interna2onalin presiden2n Jennifer Jonesin teema on: 
Imagine Rotary. Jennifer keho>aa meitä, kaikkia rotareita, unelmoimaan paremmasta 
maailmasta ja aja>elemaan mitä ja miten voimme tehdä lähellä ja maailmalla sen hyväksi. 
Jenniferin mukaan ainoa rajoite on mielikuvituksemme esteet. Murretaan siis niitä.  
 
Tutustu Jenniferin teemaan, ajatuksiin ja heinäkuun vies2in tarkemmin rivien lopussa olevien 
linkkiruutujen kau>a: 

- Jenniferin Imagine puhe: Rotary Theme 2022 2023 RI President Jennifer Jones  
- Jenniferin teemapuhe teks=nä: Jennifer Jones imagines Rotary fulfilling big dreams 
- Jennifer suom tekstein: RI President 2022-23 Jennifer Jones , Theme declara=on 
- Jennifer IA2022:ssä Rotary Interna=onal Assembly Jennifer Jones Intro 
- RIP ChangeOver Shekhar to Jennifer: Rotary Interna=onal: 2022 Presiden=al Changeover 
- Jennifer, July 2022: my.rotary.org/en/news-media/office-president/presiden=al-message 

 
Rotaryvuoden painopisteet ja tavoi>eet (yksinkertaiste>una D1390 TOSU 2022-2023:sta) ovat: 

- klubien tulevaisuuden suunni>elu sekä jäsenistön sitou>aminen ja kehi>äminen; 
monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallistamisen lisääminen 

- rotary2etouden lisääminen ja päivi>äminen kaikille rotareille; Rotaryn vision, 
strategian ja tavoi>eiden sisäistäminen sekä käytännön mene>elyjen ja työkalujen 
tunteminen 

- yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehi>äminen; klubissa, klubien välillä, klubien ja 
piirin välillä sekä muiden yhteistyökumppanuuksien suuntaan 

- toiminnan palau>aminen uuteen normaaliin koronan jälkeen; nuoriso- ja 
yhteiskuntapalvelu erityisinä kohteina 

- uusien palveluideoiden löytäminen ja jakaminen; ympäristöprojek2t erityiskohteena 
- Rotarysää2ö2etouden parantaminen, paitsi lahjoi>amisen ja sää2ön merkityksen 

tunteminen, myös sen rahoitusmuotojen tunteminen ja hakumene>elyt 
- sisäisen vies2nnän keski>äminen ja tehostaminen parhaiten toimivilla kanavilla sekä 

ulkoisen vies2nnän ak2voin2 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2tWXp_NG3uE
https://www.rotary.org/en/jennifer-jones-imagines-rotary-fulfilling-big-dreams
https://www.youtube.com/watch?v=RbfnZdz0c9s
https://www.youtube.com/watch?v=hKGdE6D6oiE
https://www.youtube.com/watch?v=5HCkw_Y6cWc
https://my.rotary.org/en/news-media/office-president/presidential-message
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Kuukausiteema myös heinäkuulle: Uusien virkailijoiden aikakausi 
 

Alkaneena rotaryvuonna myös heinäkuulle on anne>u epävirallinen kuukausiteema: uusien 
virkailijoiden aikakausi. Tämä heinäkuu, jota on tavallises2 pide>y pienenä hengähdystaukona 
ak2ivisesta toiminnasta, on kuitenkin teeman mukaan tode>u olevan tärkeä ajanjakso uusissa 
vastuutehtävissä aloi>aville, kuten klubivirkailijoille ja piirin tehtäviin tuleville. Nyt on hyvä aika 
tarkentaa omaa ajatusta klubin ja piirin toiminnasta tulevana kautena. Vaikka toiminta-
suunnitelmat, ja suurelta osin myös syyskauden ohjelmat, on tehty, on sil2 väl>ämätöntä 
ajatella: mitä muuta, ja miten, voimme käytännössä tehdä toiminnan kehi>ämiseksi, miten 
vahvistamme klubeja, miten luomme uu>a toimintaa perinteitä kunnioi>aen, jne. 
 

Erityises1 aloi:avien klubivirkailijoiden, miksei myös kaikkien rotarien, kanna:aa nyt 
harjoi:aa  itsenäistä pohdintaa klubin toiminnasta, esim PETS- ja piirineuvo:elu-
aineistojen kau:a; miten toteutan kauden, miten järjestän ja kehitän yhteistyötä klubin 
sisällä ja klubien välillä, miten vahvistan klubissa monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden 
ja osallistumisen teemaa. Sama koskee 1etenkin myös piirihallinnossa jatkavia ja 
aloi:avia. Piirin toimijoiden tärkein, ja melkein ainut, tehtävä on tukea klubeja niiden 
toiminnassa ja toiminnan kehi:ämisessä. 

 
Ukraina-tuki jatkuu 
 

Meidät kaikki 24.2.2022 yllä>ynyt Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ikävällä tavalla muu>anut 
maailmaa. Se on saanut rotarit ympäri maailmaa tukemaan sodan jalkoihin jääneitä ja sieltä 
paenneita. Piirimme Suomessa ja Virossa ovat olleet tässä myös hyvin mukana. Sota näy>ää 
jatkuvan ja apua tarvitaan edelleen niin Ukrainassa kuin muuallakin. IPDG Eila haki kautensa 
lopulla kaksi Rotarysää2ön katastrofirahaston 25000 USD apurahaa. Niistä ensimmäinen: 
Lahden seudulla olevien ukrainalaisten ruoka- ja hygieniatarvikkeiden hankinnat on jo 
raportoitu ja toinen on haussa. Sen kohteena on Harkova, yhteistyössä Kharkiv New Level RK:n 
kanssa. Alustavas2 on keskusteltu jo kolmannen kohteesta. Hakemus siitä tehdään viipymä>ä 
toisen tultua hyväksytys2 raportoiduksi. 
 
IPDG Eilan 5.7.2022 päivätyssä Rotaryvuosi 2021-2022 katsauksessa on Ukrainan 
toteutuneesta tuesta tarkemmin. Katsauksessa on paljon muutakin, joka kanna>aa lukea. 

 
Katastrofirahasto on piirien vastuulla oleva tukimuoto, jossa ak2ivisena voi olla yksi hanke 
kerrallaan piiriä koh2. Rohkaisen klubeja ideoimaan ja tuomaan esiin tarpeita sen 
jatkokäytölle, niin kauan kuin sen Ukrainaa tukeva rahoituskiin2ö on käyte>ävissä; tämän 
hetken 2edon mukaan 31.12.2022 saakka. 

 
Rohkaisen klubeja myös kaikilla muilla tavoilla, yhteistyössä muiden klubien ja muiden 
järjestöjen kanssa etsimään keinoja tukea Ukrainan sodasta kärsiviä, siellä ja täällä. Tarve tulee 
jatkumaan pitkään. 
 
Kiitos tähän mennessä lahjoituksia tehneille klubeille ja rotareille. Edelleen myös piirin D1390 
2lille voi lahjoi>aa Ukrainan pakolaisille suunna>uja avustuksia: Saaja: Rotary Interna2onalin 
piiri 1390 ry, Tili: FI13 1574 3000 0157 66, Vies2: Ukraina. 
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Matrikkelin uusi muoto ja aikataulu 
 

Rotarymatrikkeli uudistuu. Matrikkelikysymys on keskustelu>anut jo jonkin aikaa niin piireissä 
kuin klubeissakin, mu>a eritoten suomalaisesta Rotarymatrikkelista vastaavan Suomen 
Rotarypalvelu ry:n hallituksessa (tässä tarkoituksella vanha nimi, asiasta lisää jäljempänä). 
 
Kun maailma muu>uu, lainsäädäntö muu>uu ja arjen työkalut muu>uvat, on tarpeen löytää 
uusia ratkaisuja. Periaa>eellinen ratkaisu painetusta matrikkelista luopumisesta teh2in jo 
keväällä 2021. Asiaa on kuitenkin pohdi>u, suuntaan jos toiseenkin. Voin keskusteluissa 
mukana olleena väi>ää, e>ä tuota aiempaa ratkaisua täsmentävä uudistus on tehty pitkän 
harkinnan jälkeen. Tämä muu>aa rotarien arkea, mu>a uskon sen muutaman vuoden 
jatkokehi>elyn jälkeen olevan palvelua parantava. 
 
Paine>ua matrikkelia ei siis tehdä kaudelle 2022-2023. Perus2etoa Rotarystä ja 
matrikkelihakemistoa vastaavat 2edot tulevat saataville kahdella tavalla. Yhteiset osat 
sisällytetään Rotary Suomessa ja Virossa (rotary.fi) -sivustolle suomen kielisinä ja ruotsin 
kielisinä (viron kielisen version järjestelyjä vielä selvitetään) sekä samaiselle sivustolle 
linkite>yinä pdf-2edostoina, jotka voi myös ladata omalle lai>eelle ja tarvi>aessa tulostaa. 
Piirien osuudet hakemistosta sisällytetään piirien verkkosivuille (D1390: rotary.fi/d1390 ), 
mu>a ne linkitetään myös rotary.fi -sivuston kau>a löyde>äväksi. Piirit vastaavat kukin omien 
2etojensa ylläpidosta. Varmimmin ajantasaiset 2edot löytyvät siis verkkosivuilta, ja niistä 
useimmiten käyte>äviin kanna>aa tehdä kirjanmerkit omien lai>eiden selaimiin. 
 
Edellä mainitut tulevat vaihei>ain saataville heinäkuun 2022 kuluessa. 

 
Klubi- ja henkilö2edot löytyvät edelleen jäsen2etojärjestelmästä (rekisteri.rotary.fi) sekä 
MyRotarystä (my.rotary.org). Klubi- ja jäsen2edot ylläpidetään vain ensin mainitun rekisterin 
kau>a, johon jokaisella klubilla on tunnus ylläpitorooliin (adm) ja jokaiselle klubin rotarille 
jae>avaksi tarkoite>u katselutunnus. Sisällön ylläpitovastuu on edelleen täysin klubeilla. 
 
Uudesta matrikkelista ja jäsen2etojärjestelmän käytöstä järjestetään kauden alussa koulutus- 
ja perehdytys2laisuuksia, joista tarkemmin elokuun kuukausikirjeessä. 

 
Rotarypalvelu – Suomen ja Viron rotarypalvelu ry. 
 

Rotarypalvelun säännöt uudistebin keväällä 2022. Merki>ävimmät muutokset koskevat 
yhdistyskokouksia, joita pidetään jatkossa kaksi kertaa vuodessa. Syyskokouksessa käsitellään 
pää>yneen kauden asiat; hyväksytään toimintakertomus ja 2linpäätös sekä päätetään kauden 
tuloksen käytöstä. Kevätkokouksessa käsitellään tulevan kauden asiat; hyväksytään 
toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee 
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 
Kevään 2022 ylimääräisessä yhdistyskokouksessa hyväksybin silloisen hallituksen esitys 
toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Ne oli valmisteltu yhdessä nyt kautensa aloi>aneen 
hallituksen kanssa, pyrkien o>amaan huomioon myös valmisteilla ollut sääntöuudistus. 
Toimintasuunnitelma sisältää uusia linjauksia Rotarypalvelun toimintaan; toimintaa on hieman 
supiste>u, jäsenmaksua alenne>u ja kokouskäytäntöjä on muute>u. Alkaneella kaudella 
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Rotarypalvelun yhteydessä toimii nuorisovaihdon monipiiriorganisaa2o sekä vies2ntä-, ICT- ja 
ympäristötoimikunnat. Muu aikaisemmin toimikun2en kau>a järjeste>y piirien välinen 
yhteistyö hoidetaan piirien nimeämien edustajien kesken vapaan yhteistyön muodossa. 
Uutena yhteistyökohteena aloi>aa jäsenyys- ja tulevaisuusryhmä. 
 
Rotarypalvelu on nimensä ja sääntöjensä mukaises2 tuki- ja palveluorganisaa2o. Sen tärkein 
tehtävä on tuo>aa klubeille ja piireille palveluja. Sillä ei ole mitään asemaa eikä päätösvaltaa 
Rotary Interna2onalin organisaa2ossa. Nyt tehtyjen muutosten sisäänajo jatkuu kauden alusta 
alkaen, muutosten vaikutuksia seurataan ja kentältä tulevia kehi>ämistarpeet otetaan 
huomioon. Seuraavan kauden toimintasuunnitelmaa valmistellaan yhdessä tulevien 
kuvernöörin kanssa (oletuksella, e>ä kevään yhdistyskokous valitsee heidät piirien ehdokkaina 
hallitukseksi). 

 
Rotarypalvelussa aikaisemmin toiminu>a pääsihteeriä ei kauden alussa valita, vaan hallitus 
jakaa pääsihteerin tehtävät keskenään sekä sihteeri Jaana Hertell-Amokranen kanssa.  Hallitus 
nimesi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi DG Marb Sjölundin (D1410), 
varapuheenjohtajaksi DG Esa Mäkisen (D1390) sekä kontrolleriksi DG Urmas Kaarlepin 
(D1420). Muut hallituksen jäsenet ovat DG Arja Saarento (D1385) ja DG Maire Huopalainen 
(D1430) Hallituksen sihteerinä toimii Jaana Hertell-Amokrane. Hallituksen kokouksissa 
varajäsenillä (DGE:t) on läsnäolo- ja puheoikeus. Hallitus kokoontuu pääasiassa Zoom-
yhteyksin. 
 
Rotarypalvelua koskevissa asioissa kanna>aa olla yhteydessä omaan piirikuvernööriin. 
Rotarytoimistossa piirejä ja klubeja palvelee Jaana Hertell-Amokrane; yhtey2edot löytyvät 
rotary.fi -sivustolta. Jaana lomailee nyt heinäkuun loppuun saakka. 

 
Piirin ja klubien Nlaisuuksien aikataulusta 
 

Piirineuvosto kokoontuu järjestäytymiskokoukseensa elokuun alussa. Kokouksessa 
vahvistetaan piirin kokous-, koulutus- ja muut aikataulut. Aikataulut julkaistaan piirin 
verkkosivuilla ja lähiajan tapahtumat myös kuukausikirjeissäni. 
 
Pidän tavoi>eena järjestää etäyhteyksin 2laisuuksia, jotka edesau>avat klubien keskinäistä 
sekä piirin ja klubien välistä vuoropuhelua sekä lisäävät rotary2etou>a ja tarjoavat 
vertaistukea rotareille. 
 
Klubien merki>ävimmät tapahtumat kanna>aa julkaista klubin verkkosivuilla tai Nostecon 
kalenterissa. Toivon, e>ä jokaisen klubin täydellinen ohjelma löytyy jommastakummasta 
avoimesta lähteestä. Piirin yhteisen kalenterinäkymän käy>ööno>oa selvitetään elokuulla ja 
sen käy>öä koskevia ohjeita seuraa myöhemmissä kirjeissäni. 
 

Alkukauden tapahtumia 
 

Kaikki rotarit eivät lepää heinäkuussa. Lempäälän RK järjestää perinteiset Kuokkalankosken 
markkinat la 16.7.2022, Asikkalan RK vetää nuo>aa ja naubi rantakalaa to 28.7.2022 ja 
Sysmän RK pitää Sah2saluunaa Uo2npäivillä la 30.7.2022.  
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Varmas2 tapahtuu paljon muutakin, mu>a nämä ovat nyt 2edossani olevia hienon ja pitkän 
perinteen tapahtumia. Lähtekää mukaan ja luokaa myös omaan klubiinne uusia kesä- ja muita 
perinteitä! 

 
D1390 käätyjenvaihto  
 

Piirin käätyjen vaihto järjestebin Tampereella 22.6.2022. Silloin vaihdebin Pyynikin RK:n ja 
Tampere-Hervannan RK:n presidenben käädyt, Tampere-itäisen alueen apulaiskuvernöörin 
käädyt sekä piirikuvernöörin käädyt Eilalta minulle. Tilaisuudesta on julkaistu tuoreeltaan 
Nikon o>amia kuvia piirin Facebookissa. 
 
Jo>a piirin kaikki rotarit pääsevät osalliseksi, jos ei hienosta tunnelmasta, niin ainakin siellä 
sanotusta, julkaisen siellä puhumani erikseen piirin verkkosivujen kuvernöörin uu2set -osassa. 

 
Kuvernöörin klubivierailut 
 

Aloitan vierailut klubeissa elokuun toisella viikolla. Tavoi>eeni niissä ovat: toteu>aa kaikki 
klubivierailut marraskuun puoliväliin mennessä, järjestää jokaisen klubin kanssa avoin 
vuorovaiku>einen 2laisuus klubin toiminnasta sekä käy>ää rii>äväs2 aikaa klubin virkailijoiden 
ja muiden rotarien kanssa (varaan kaksi tun2a!). Haluan korostaa, e>ä vierailuni ei ole 
piispantarkastus, eikä luento Rotaryn vuositeemasta tai omista ajatuksistani, vaan avoin 
keskustelu klubin onnistumisista ja haasteista. Haluan tavata mahdollisimman monta piirimme 
rotaria ja kuulla kaikkien ajatuksia Rotarystä.  
 
Klubeilta toivon etukäteen hieman sisäistä pohdintaa sekä sitä, e>ä vierailupäivänä ei klubilla 
ole muuta ohjelmaa. Huomionosoituksia ja uusien jäsenten vastaano>oja voi 2etenkin ajoi>aa 
samaan yhteyteen. Olen apulaiskuvernöörien kau>a sopinut useimmat klubivierailut ja 
toimi>anut apulaiskuvernööreille ja kaikille klubipresidenteille ehdotukset 
vierailuajankohdista. Muutamia on vielä vahvistama>a. Jos olet klubipresidenbnä epävarma 
onko vierailu vahviste>u, ota yhtey>ä alueesi apulaiskuvernööriin tai minuun, vahvistetaan 
sopiva ajankohta. Myös muista vierailuun lii>yvistä klubin toiveista ja klubin tärkeistä 
tapahtumista, joissa toivo>e minun olevan mukana, kanna>aa kertoa etukäteen. 

 
Lopuksi 
 

Ehkä löydämme jatkossa jotain uu>akin näihin kuukausikirjeisiin! 
 
Muista: Piirin toimijat ovat klubeja varten; – älä siis ihme:ele yksin, vaan ota yhtey:ä. 

 
Naubkaa kesäherkkuja, levätkää, pitäkää huolta läheisistänne, ja… -  Imagine Rotary. 

 
 

Kesäisin rotaryterveisin, 
 
DG Esa 
esa.makinen@ko2pos2.net, 040 5191 059 




