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TERVETULOA: 
 
Lämpimäs; tervetuloa Rotarypiirin 1390 viralliseen käätyjen vaihto;laisuuteen. Rotary merkitsee 
säännöllises; tapahtuvaa rotaa;ota vastuutehtävissä. Kun rotaryvuosi taas kohta vaihtuu, on aika siirtää 
vastuita uusille tekijöille ja aseDaa uusien vastuiden symboleina käädyt painamaan uusia har;oita. Vaikka 
käätyjä kannetaan vain suhteellisen harvoina päivinä rotaryvuoden aikana, on vastuu jokapäiväinen. Ja vaikka 
vastuu tehtävien ja niiden symbolien kauDa henkilöityykin, kullekin vuorollaan, vastuu ei kuitenkaan ole 
kenelläkään yksin, vaan vastuu Rotarystä on meillä kaikilla, jokaisella rotarilla. Arvojemme toveruuden 
nimissä, haluan uskoa ja luoDaa apuunne ja tukeenne kaikille tänään vastuun symboleja vastaan oDaville 
rotareille. Toivotan teille kaikille oikein raDoisaa iltaa Rotaryhengessä. Lämpimäs; tervetuloa, rotarit ja avecit, 
kohoDakaamme malja Rotarylle! 
 
KÄÄTYJEN KANSSA: 
 
Mielikuvitus on supervoima. Näin otsikoi futuris; PerDu Pölönen yhden kymmenestä Pirkanmaan lukiolaisten 
kanssa keväällä 2022 tekemistään tulevaisuusvideoista. 
 
Rotary on 115 vuo;as palvelujärjestö. Tuleva rotaryvuosi on historiallinen Rotary Interna;onalin kannalta. 
Naiset ovat voineet olla Rotaryn jäseniä vuodesta 1987 alkaen, siis 35 vuoDa. Nyt ensimmäistä kertaa RI:n 
presiden;ksi on nimiteDy nainen, kanadalainen Jennifer Jones, Ontariosta Windsor-Roseland Rotary Clubista. 
Hän on lämmin, muDa määrä;etoinen ja tavoiDeellinen johtaja. 
 
Jenniferin rotaryvuoden teema on Imagine Rotary. Hän kehoDaa meitä käyDämään tuota supervoimaa. 
Meillä kaikilla on se käytössä. Usein sitä kahlitsevat totutut tavat, oma mukava elämä, oma 
mukavuusalueemme.  
 
Tulevaisuus rakennetaan mielikuvituksella. Keksinnöt, isot ja pienet, syntyvät mielikuvituksessa, usein 
yhdistelemällä jotain vanhaa johonkin uuteen. Uusi idea voi syntyä laiskuudesta, alun perin hullulta 
tuntuvasta ajatuksesta tai todellisesta tarpeesta muuDaa jotain totuDua. 
 
Rotaryn perustaja Paul Harris puhui Rotary Conven;ossa 1933: ”Rotary on avoin kaikkien elämänalojen 
edustajille, kaikkien maiden ja kaikkien uskontojen edustajille… tässä piilee Rotaryn nerokkuus ja hohto. 
Rotarit eroavat monessa suhteessa toisistaan, kahdessa asiassa he ovat täydellisessä sopusoinnussa…”  
Paul Harris tarkoiDanee tuossa yhteisiä arvojamme ja palveluhaluamme. 
 
Perinteet ovat tärkeitä. Niiden varaan on hyvä turvata. Universaalit Rotaryn arvomme säilyvät, vaikka niiden 
tulkinnat ovat hieman erilaisia ajasta ja kulDuurista riippuen. 
 
Maailma muuDuu. Halusimme tai emme, me muutamme maailmaa ja muutumme sen mukana. Kyllä ennen 
oli paremmin – tuo tuDu lause lipsahtaa helpos;, ainakin ajatuksiimme. MuDa oliko todella? Tietenkin 
kohtaamme myös asioita, jotka tuntuivat helpommilta tehdä vanhalla tavalla, koska olimme siihen toDuneet. 
 
Maailma muuDuu lähellä ja kaukana. Maailman muuDuessa myös Rotaryn on muutuDava. Uudet teknologiat 
ja tutkimus luovat uuDa. Hyvinvoin;val;o Suomi on toDa, vaikka ei varmas; kaikille. Keskimäärin, niin väärin 
kuin niin onkin sanoa, meillä on hyvin kehiDyneet koulutus, sosiaali-ja terveydenhuolto, liikenneolosuhteet ja 
ajopelit, vapaa-ajan vieDomahdollisuudet, kevyemmät työt kuin 50, 100 tai 200 vuoDa siDen. Kaikkialla 
maailmassa ei näin ole. Rehellisyyden nimissä on ;etenkin myönneDävä, eDä me emme voi muuDaa kaikkea, 
muDa voimme varmas; tehdä, lähellä ja kaukana, pieniä tekoja paremman maailman hyväksi.  
 



Toivon hartaas;, eDä piirimme jokainen klubi tarDuu haasteeseen ja toteuDaa näitä pieniä askelia, jokaisella 
Rotaryn palveluväylällä: klubi- ja amma_palvelun lisäksi myös nuoriso-, yhteiskunta- ja kansainvälisen 
palvelun alueella sekä uusimman palvelulinjan rauhantyön osalla. Jokaisen pienet teot riiDävät. 
 
Rotaryn arvot, visio, strategia, monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallistaminen sekä ennen kaikkea 
moDomme: Palvelu itsekkyyden edelle. Ne kaikki antavat meille vahvan ohjenuoran, jota seuraamalla 
voimme kokea merkityksellisyyDä pienistä tai isommista teoistamme, joilla kokonaisuutena on suurta 
vaikuDavuuDa paremman maailman hyväksi. 
 
Näihin ajatuksiin palaan alkusyksyn klubivierailujen yhteydessä. Nyt ei ole aika saarnata niistä. 
 
Kuvernööri Eila, kiitän Sinua vahvasta esimerkistä, suuresta tuesta ja avusta, pehmeästä muDa 
määrä;etoisesta johtamisesta sekä lämpimästä ystävyydestä, jota olet piirissämme kuluneena rotaryvuonna 
ahkeras; jakanut. Siitä ovat saaneet nau_a klubit, klubivirkailijat, piirihallinto, piirineuvosto sekä minä 
seuraajanasi. Kiitän Eila Sinua täydestä sydämestäni, ja uskon eDä näihin kiitoksiin yhtyvät kaikki piirimme 
rotarit. Olen hyvin iloinen, kun olet lähellä tulevanakin vuonna. ToivoDavas; aamuvastaanoDosi on edelleen 
avoinna 06 alkaen. 
 
Varakuvernööri Mikko ansaitsee myös minun kiitokseni. Mikko, asiantuntemuksesi, esimerkkisi ja 
taustajohtamisesi on tullut ja tulee varmas; tarpeeseen kuvernöörivuoteni aikana. Vaikka sain sinun 
kuvernöörivuotesi aikana jo pientä tuntumaa Rotarystä klubin takana, olen nyt, ehkä silloin syDyneen kipinän 
vuoksi, monien yhteensaDumien seurauksena ja vähän itsekin ihmetellen, tässä ja ;edän, eDä sinun vuotesi 
aikana kokemani oli vain pintaraapaisuja. Simo, Anssi ja Markku… tulevat apulaiskuvernöörit, koko 
piirihallinto ja klubipresiden;t ja kaikki rotarit… 
 
Lähdetään kaikki yhdessä koh; uuDa rotaryvuoDa, arvojamme ja perinteitämme kunnioiDaen, ja uuDa 
ak;ivises; etsien. Tehdään ajatuksistamme ja unelmistamme toDa – Imagine Rotary! 
 
PÄÄTÖSSANAT: 
 
Kiitos Teille kaikille, kun tuliDe vieDämään tätä ikimuistoista hetkeä kanssamme. 
 
Nyt on pieni hetki aikaa hengähtää, ennen tulevan rotaryvuoden ak;ivista alkua. Älkää kuitenkaan antako 
mielikuvituksenne levätä. Supervoiman on syytä antaa myllertää. Kauniina ja leppoisina kesäpäivinä, missä 
siDen niitä vietäDekin, voi ajatuksiin tulla hyviä ideoita, jotka ansaitsevat jatkokehiDelyä he; kun taas 
palaamme rotary-yhteisömme pariin. 
 
Viimeiset kiitokseni sääs;n tänne loppuun. Suuret kiitokset Petelle ja Timolle tämän ;laisuuden järjestelyistä, 
Nikolle tulevista kuvanmuistoista ja Herwood Brosille hienosta viihteestä. Oma klubini kokonaisuudessaan 
ansaitsee kiitokseni tuestanne, muDa samalla saaDe myös haasteen, tarvitsen edelleen tulevan vuoden 
aikana tukeanne, jota uskallan tähän mennessä koetun perusteella luoDavaises; toivoa. 
 
Ei, en unohtanut tärkeintä. Puolisoni Päivi on osoiDanut erinomaista rotaryhenkeä, niin tämän ;laisuuden 
valmisteluissa, tsempparina ja varaven@ilinä, kun olen kotona tehnyt lukemaDomia tunteja valmisteluja 
tulevaa kauDa varten. Hän on myös osoiDanut pitkämielisyyDä, kun olen keskiDynyt, välillä varmas; liikaakin, 
vain rotaryasioihin. Päivin ideasta syntynyt ja Päivin ahkeras; hoitama poliokirppis on myös ollut hieno uusi 
avaus, josta kuuleDe vielä syksyllä lisää. Suuri kiitos, Päivi!  
 
Niin Tampere-Hervannan rk:lle kuin piirihallinnon toimijoille ja Päiville lupaan paljon hommia myös tulevan 
kauden aikana. Kokemani perusteella luotan teidän kaikkien vahvaan tukeen, josta myös kiitokset jo 
etukäteen. AjaDelin, eDä näin etukäteen kiiDelemällä, eDe kehtaa jäDää minua oman onneni varaan. 
 
Toivotan teille kaikille oikein hyvää ja rentouDavaa kesää; antakaa supervoimanne laukata villis; 
kesälaitumilla - Imagine Rotary! 


