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Kuvernöörin katsaus 
COVID, COVID, COVID. Nämä kolme asiaa määrittelivät vahvasti rotaryvuotta 2020–21. Jo edellisen vuoden 
keväällä COVID-19-pandemia oli pakottanut perumaan kasvotusten pidettävän piirineuvottelun, PETSin ja 
lopulta myös piirikonferenssin. Syksy 2020 alkoi lupaavasti ja pääsin aloittamaan kuvernöörin vierailut 
klubeihin. Varovaisuussyistä osa klubeista halusi järjestää vierailut etäyhteyksin ja paikan päälle 
mentäessäkin pidettiin maskeja ja huolehdittiin turvaväleistä. Lokakuun alussa tilanne huononi uudestaan 
ja Viroon suunnitellut klubivierailuni peruuntuivat. Koko ajan meillä ja muilla oli toive siitä, että kevääseen 
mennessä pandemia on ohi ja vierailut onnistuvat viimeistään loppukeväästä. Näin ei käynyt. 

Klubit ja piirijohto tekivät kuitenkin vuoden aikana kaiken mahdollisen, että toiminta voisi jossain muodossa 
jatkua ja että poikkeusaikana toimintaa voitaisiin kehittää muulla tavalla. Useimmat klubit, piirineuvosto, 
piirin komiteat ja Suomen Rotarypalvelu siirtyi pitämään kokouksia etäyhteyksin. Piirin IT-komitea ja 
koulutuskomitea tekivät paljon töitä, että klubeilla olisi riittävä osaaminen ja it-palvelut etäkokousten 
järjestämiseen. Klubimme tekivät hienon digiloikan, josta on varmasti hyötyä jatkossa. Etäyhteyksin 
pidettävät kokoukset eivät kuitenkaan saavuta ja houkuta kaikkia. Siksi paluu kasvotusten pidettäviin 
kokouksiin on erittäin tärkeätä. Piiri valmisteli ohjeet fyysisten kokousten pitämisestä niin, että myös 
etäyhteydellä pääse osallistumaan. Toivon, että opimme pitämään kaikkia osallistujia palvelevia 
hybridikokouksia jatkossa. 

Piirimme selvisi pandemiavuodesta yllättävän vähin vaurioin. Jäsenmäärä, joka on ollut laskussa ja 
useampana vuonna, pieneni yllättävän vähän – Viron klubeissa se jopa nousi vähän. Jäsenemme ovat 
lojaaleja ja kokevat rotariuden tuovan merkitystä elämäänsä. Jäsenkehityksen tulevaisuutta varjostaa se 
tosiasia, että jäsenkuntamme on keskimäärin hyvin iäkästä. Emme saa uusia jäseniä riittävästi korvaamaan 
poistuvia jäseniä. Saamme kyllä hyvin rekrytoitua uusia jäseniä, mutta osa heistä on mukana vain lyhyen 
aikaa. Olemme vuoden aikana erityisesti jäsenyys-, koulutus- ja viestintäkomiteoissa kehitelleet ideoita ja 
hyviä käytäntöjä sekä jäsenten rekrytoimiseksi että jäsenten pitämiseksi. Vuoden onnistumisiin voi 
ehdottomasti lukea satelliittiklubin perustamisen Viroon. Myös Suomen puolelle on tulossa satelliittiklubi. 

Yksi klubi (Hesperian RK) piirissämme päätti lopettaa toimintansa, ja suurin osa sen jäsenistä siirtyi muihin 
klubeihin. Hyvinkäällä ja Järvenpäässä toimineet kaksi klubia päättivät yhdistyä. Ymmärrän hyvin nämä 
päätökset: vapaaehtoisuuteen perustuvaa yhdistystoimintaa ei voi pakolla jatkaa. Yhdistystoiminnan 
jatkamisen edellytyksenä on, että vastuutehtäviin löytyy halukkaita ja että on näkymät uusien jäsenten 
rekrytoimiseksi. Tekohengityksen sijaan meidän pitää tukea elinvoimaisia klubeja ja auttaa uusien klubien 
perustamisessa. Klubit ovat tiiviitä toveruuteen perustuvia yhteisöjä. Joskus käy niin, että klubi ja sen 
jäsenet vanhenevat samaa tahtia ja klubin hiipuminen on väistämätöntä. Kuten ihmiselläkin, klubilla voi olla 
luonnollinen elinkaari. Sen lopun pitää olla yhtä arvokas kuin ihmiselämänkin lopulla. Piirin ei pidä pakottaa 
klubeja jatkamaan toimintaansa, jos siihen ei yksinkertaisesti ole edellytyksiä. 

Viron klubit ovat hyvin monimuotoisia: arvokkaita, nuorekkaita, aktiivisia ja elinvoimaisia. Viron 
rotarytoiminta täytti 90 vuotta ja minulla oli suuri ilo osallistua Tallinnan RK:n 90-vuotisjuhlaan Laitsen 
linnassa 2.8.2020. Tarkoitukseni oli ottaa Viron rotarytoiminta ja sen juhlavuosi piirikonferenssin 
pääteemaksi, mutta pandemia vesitti tämän suunnitelman. Virolaiset rotarit valmistelivat hienon videon 
90-vuotsijuhlien kunniaksi. Arvostan suuresti Viron klubien innokkuutta ja sitoutumista Rotaryn arvoihin. 
Piirimme on tehtävä vielä paljon työtä, että voimme tarjota niin Viron kuin Suomenkin klubeille niiden 
tarvitseman hallinnollisen, viestinnällisen ja muun tuen. On tehtävä rohkeita päätöksiä! 

Rotaryorganisaatio on monimutkainen ja vaikeasti hahmotettava. Kaiken lisäksi joudumme toimimaan sekä 
Rotary Internationalin (RI) säännöstön että Suomen yhdistyslain mukaan. Tulevilta kuvernööreiltä kuluu 
paljon aikaa tämän kompleksisuuden ymmärtämiseen. Erilaisten muotovaatimusten selvittämiseen ja 
noudattamiseen menee paljon aikaa. Samanaikaisesti RI ja sen rinnalla toimiva Rotarysäätiö (TRF) ovat 
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erittäin moderneja ja edistyksellisiä organisaatioita. RI:n strategia on upea ja TRF on yksi maailman 
arvostetuimpia ja kustannustehokkaimpia säätiöitä. Aivan liian paljon aikaa käytämme kuitenkin sen 
pohtimiseen, meneekö jokin asia RI:n sääntöjen mukaan oikein. Tavoite hukkuu helposti pieniin 
yksityiskohtiin. Omia sääntöjämme on yksinkertaistettava! 

Vapaaehtoistoiminnassa onnistuminen edellyttää selkeitä tavoitteita ja toteuttajia, jotka ovat sekä 
innostuneita että sitoutuneita. Nostan kaksi esimerkkiä omasta piiriorganisaatiostamme. Koulutuskomitea 
on toiminut kaksi vuotta suunnitelmallisesti ja rohkeasti. On käynnistetty Rotary Leadership Institute (RLI) -
koulutus, jonka tuloksena olemme saaneet monia motivoituneita ja osaavia rotareita johtotehtäviin. On 
uudistettu tulevien presidenttien ja sihteerien koulutusta. On rohkaistu RI:n tarjoamien 
koulutusmahdollisuuksien käyttöön. Ja koko ajan on myös arvioitu onnistumista ja pyydetty osallistujilta 
palautetta. Koulutuskomiteamme toiminta on ollut suuri menestys! Koulutuskomitea uudisti koulutusten 
sisältöjä ja toteutustapoja. Lisäksi koulutuskomitea toteutti End Polio Now -videot ja oli mukana webinaarin 
järjestämisessä. Toinen onnistumisen osa-alue on ollut Itämerikomitean työ, joka on perustunut 
pitkäjänteiseen ja laajapohjaiseen työhön. Sen tuloksena on syntynyt koko Itämeren alueen yhteinen 
BASRAN-projekti ja -verkosto. Itämeri yhdistää klubejamme, koska kaikkien klubiemme kotipaikkojen 
vesistöt laskevat Itämereen. Itämeren suojeleminen on suuri haasteemme ja mahdollisuutemme. 

Kuvernöörikautenani olen jälleen nähnyt vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet ja rajat. Pystymme 
saamaan aikaiseksi pysyvää muutosta, kunhan innostumme itse, löydämme muita samankaltaisia ja 
jaksamme toimia hyvien päämäärien saavuttamiseksi. Rotary tarjoaa tähän erinomaiset puitteet. Olen 
nähnyt myös ne rajat. Jos jokaisella toiminnassa mukana olevalla ei ole mahdollisuutta tai motivaatiota 
tehdä hyvin omaa osuuttansa, muidenkin työ voi valua hukkaan. Vapaaehtoista ei voi vaatia samalla tavalla 
kuin työntekijää huolehtimaan vastuistaan. Tämän vuoksi ainoa tapa onnistua on, että tuleva kuvernööri 
löytää johtotiimiinsä (piirineuvosto, komiteoiden puheenjohtajat ja apulaiskuvernöörit) henkilöt, joilla on 
sekä motivaatio että mahdollisuus. Tämän lisäksi on välttämätöntä, että kuvernööri pystyy tarjoamaan 
tukensa ja kannustuksensa johtoon kuuluville heidän tehtävissään. Kuvernöörikaudellani näissä asioissa 
onnistuttiin vain osittain. 

Kiitän lämpimästi kaikkia piirimme rotareita ja yhteistyökumppaneitamme siitä, että olemme selvinneet 
vaikeasta pandemia-ajasta ja joiltain osin pystyneet vahvistamaankin toimintaamme. Meillä on kaksi vasta 
perustettua satelliittiklubiakin. Koulutuksessa olemme ottaneet suuria harppauksia. Itämerityömme on 
laajentunut piirin sisällä ja Itämeren alueen piirien väliseksi. Kiitän myös omaa klubiani – Kluuvin RK Gloets 
RK, joka huolehti DGE-vuoden tilaisuuksien järjestelyistä ja teki niiden pohjalta oppaan tuleville järjestäjille. 

Rotary International 
Rotary International -järjestön presidenttinä toimi saksalainen Holger Knaack, jonka tunnuksena oli ”Rotary 
opens opportunities” eli ”Rotary avaa mahdollisuuksia”. Kuvernööri perehdytti DGE-kaudellaan klubien 
tulevia presidenttejä ja sihteereitä RIP Holger Knaackin viesteihin ja kertasi ne esityksessään klubivierailujen 
yhteydessä. Knaackin keskeisiä viestejä olivat jäsenkunnan monimuotoisuuden lisääminen, uusien jäsenten 
valitseminen huolella ja huolen pitäminen uusien jäsenten odotuksiin vastaamisesta. Knaackin mukaan 
jokaisen klubin pitäisi järjestää vähintään kerran vuodessa strateginen kokous, jossa se pohtii 
olemassaolonsa tarkoitusta ja toteuttamista. RI:n strategiset prioriteetit tarjoavat tähän erinomaisen 
pohjan. Lisäksi Knaack painotti, että meidän tulee pitää kiinni maailman lapsille antamastamme lupauksesta 
polion hävittämiseksi. Työ on vietävä loppuun ja tarvitsemme siihen edelleen lahjoituksia. RIP Holger 
Knaack osallistui kolmeen piirissä järjestettyyn tapahtumaan videoyhteydellä. 

RI:n Northern Lights Institute järjestettiin Oulussa RID Virpi Honkalan johdolla syyskuussa 2020. Omasta 
piiristämme oli hyvä edustus sekä Suomen että Viron klubeista ja piirijohdosta. Matkustusrajoitukset 
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vähensivät osanottajia vyöhykkeiden 17 ja 18 muista piireistä. Tapahtuma oli siitä huolimatta erittäin 
onnistunut ja RIP Knaack oli videoyhteydellä mukana yhdessä osiossa. 

Strategia 
Tausta 
Rotaryvuoden alkaessa Rotarypiiri 1420 koostui Viron ja Etelä-Suomen 73 klubista ja sen klubeissa on noin 
2 560 jäsentä. Vuoden päättyessä klubeja oli 70 ja niissä jäseniä 2 536. Lisäksi Viroon oli perustettu 
satelliittiklubi. Piiri on Suomessa toimivista viidestä rotarypiiristä jäsenmäärältään suurin. Piirin alueella 
toimiva vuonna 1926 perustettu Helsingin RK oli Suomen ensimmäinen rotaryklubi. Viron ensimmäinen 
rotaryklubi on 1930 perustettu Tallinnan RK. Piiri 1420 aloitti toimintansa vuonna 1991–92, mutta sitä 
ennen tällä alueella on toiminut rotarypiiri vuodesta 1935 lähtien. Viron klubit ovat olleet osa Suomen 
rotaryorganisaatiota vuodesta 2000 alkaen. 

Piirikokous 24. lokakuuta 2020 hyväksyi piirille uuden strategian (liite 1). Uuden strategian lähtökohtina 
olivat piirin vuonna 2017 hyväksytty strategia ja Rotary Internationalin päivitetyt strategiset tavoitteet. 
Strategiaa valmisteltaessa otettiin huomioon toimintaympäristön muutokset. Yksi sellainen oli kevättalvella 
2020 käynnistynyt Covid19-pandemia, joka on vaikuttanut merkittävästi Rotary- ja muuhun 
vapaaehtoistoimintaan.  

Visio 2025 
”Tukea, inspiroida ja mahdollistaa piirin rotaryklubien menestyminen sekä toimia tehokkaana linkkinä 
kansainvälisen Rotarytoiminnan ja Rotaryklubien välissä.” (Piirin 1420 strategia 2017) 

”Kaikki piirin alueella Virossa ja Suomessa toimivat rotaryklubit ovat elinvoimaisia ja sitoutuneita Rotaryn 
tavoitteisiin.” 

RI:n strategiset prioriteetit 
Visionsa toteuttamiseksi RI on vahvistanut vuonna 2018 toimintasuunnitelman (Action plan), johon sisältyy 
neljä strategista prioriteettia. Nämä tavoitteet ohjaavat sekä piirin että klubien toimintaa. 

 Lisäämme vaikuttavuuttamme (Increase our impact) 
 Tavoitamme yhä useamman (Expand our reach) 
 Edistämme osallistujien sitoutumista (Enhance participant engagement) 
 Vahvistamme kykyämme sopeutua (Increase our ability to adapt) 

Piirin 1420 strategiset tavoitteet 
Piirin strategian tavoitteena on tukea klubeja toteuttamaan Rotary Internationalin toiminta-ajatusta ja 
tavoitteita sekä kehittää piiriä klubeja Suomessa ja Virossa palvelevana organisaationa. Piirin strategiset 
tavoitteet ovat: 

 Rotarypiiriä johdetaan tavoitteellisesti ja ihmisläheisesti 
 Rotarybrändi on vahva niin omien jäsenten, potentiaalisten jäsenten kuin sidosryhmien mielessä 
 Rotarytoimintaan on lisätty hauskuutta, innostusta ja energiaa. 
 Piirin jäsenkunta on monimuotoinen ja klubit ovat elinvoimaisia 
 Rotarypiiri ja -klubit toimivat myös digitaalisesti 
 Rotarypiirin hallinto on virtaviivaistettu 

Näistä tavoitteista kolme ensimmäistä on piirin edellisestä strategiasta ja kolme viimeistä ovat uusia. 
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Strategian toimeenpano 
Strategian hyväksymisen yhteydessä sille hyväksyttiin tavoitteita konkretisoivat onnistumisen mittarit. 
Piirikokouksen jälkeen mittareita täydennettiin vielä nuorisovaihdon osalta. Ne ovat strategian liitteinä. 
Toimeenpanon seurantaa ja tarkentamista varten perustettiin ns. strategianyrkki, joka kokoontui joulu- ja 
tammikuussa useita kertoja. Komiteat saivat tehtäväkseen suunnitella strategian toimeenpanoa omalla 
vastuualueellaan. Osana toimeenpanoa käynnistettiin piirin sääntöjen, talousohjesäännön ja piirirahaston 
sääntöjen arviointi ja niitä koskevien uudistusehdotusten valmistelu. Strategiaa toimeenpannaan 
ensisijaisesti piirin toimintasuunnitelman ja piirijohtosuunnitelman avulla. 

Organisaatio 
Rotarypiiri on organisaatio, joka toimii kahdessa eri kontekstissa, joita kumpaakin määrittelevät omat 
sääntönsä. Rotarypiiri on ensinnäkin osa Rotary International -järjestöä, jonka monimuotoinen ja laaja 
säännöstö määrittelee piirin tehtäväksi klubien vahvistamisen ja palvelemisen. RI määrittelee, milloin ja 
minkälaisia kokouksia piirin tulee rotaryvuoden aikana järjestää. Piiriä johtaa sen ehdottama ja RI:n 
tehtävään nimittämä kuvernööri, joka kokoaa avukseen johtotiimin. Toiseksi piiri on Suomen yhdistyslain 
mukaan toimiva rekisteröity yhdistys. Yhdistyslaki ja muu suomalainen lainsäädäntö asettaa tietyt selkeät 
raamit piirin toiminnalle. Periaatteessa yhdistys voitaisiin perustaa myös Viroon sen lainsäädännön 
puitteissa. Rotarypiiri 1420 ry:n organisaatiossa ja toiminnassa on otettava huomioon siis sekä RI:n säännöt 
että Suomen lainsäädäntö. 

Kahdessa maassa toimimisessa on omat haasteensa mutta se tarjoaa myös mahdollisuuksia, joita yhdessä 
maassa toimivalla piirillä ei ole. Toimintavuonna painottuivat – osin pandemiasta johtuen – enemmän 
haasteet kuin mahdollisuuksien hyödyntäminen. RI:n ohjauksessa Virosta oli purettu erillisorganisaatio ERK 
ja tarkoitus oli siirtyä samanlaisiin käytäntöihin kuin Suomen puolella. Suomen klubien palvelemisessa 
korostuu apulaiskuvernöörien rooli. Viron klubeissa kipuiltiin ERK:n aiemmin tarjoamien palveluiden 
puuttumista. Kuvernööri ei päässyt vierailemaan kuin muutamassa Viron klubissa, minkä vuoksi Viron 
klubien kuuleminen sekä yhteyden ja luottamuksen rakentaminen piirin johdon ja klubien välillä jäi 
puolitiehen. Meidän piirimme erityispiirre on on Viro-koordinaattori, joka tukee kuvernööriä Viroa 
koskevien asioiden hoitamisessa ja yhteydenpidossa Viron klubeihin. Tehtävää hoiti PP Rein Liivoja.  

Piirineuvottelussa 22.6.2020 vahvistettu piirin organisaatio on liitteenä 2. Vuoden aikana tehtävissä 
tapahtui seuraavia muutoksia: 

 Pohjoisalueen AG Ahti Kara luopui joulukuussa 2020 terveydellisten syiden takia tehtävästään ja 
hänen tilalleen nimettiin AG Eija Mattila. Mattilan tilalle Pohjois-Helsingin ja Vantaan alueen 
apulaiskuvernööriksi nimettiin Jari Porthén (Tikkurilan RK). 

 Komiteoiden toimintaan osallistui jonkin verran muitakin rotareita kuin piirineuvottelussa valitut 
jäsenet. 

Jäsenkehitys 
Rotaryvuonna 2020–2021 piirin 1420 jäsenmäärä väheni 26 jäsenellä ollen 30.6.2021 yhteensä 2 536. 
Suomen puolella piiriä jäsenmäärä väheni 41 jäsenellä, mutta Viron puolella se kasvoi 15 jäsenellä. Piirin 
klubien jäsenten ikäjakauma painottuu vanhimpiin ikäryhmiin. Seitsemänkymmentä vuotta täyttäneiden 
osuus on noin 40 prosenttia klubien jäsenistä. Naisten osuus jäsenkunnasta on 15 prosenttia. Koko 
rotarymaailmassa jäsenkunta on nuorempaa ja naisten osuus suurempi. Viron klubien jäsenet ovat keski-
iältään nuorempia.  

Suomen puolella klubeja poistui kolme, kun Hesperia RK lopetti toimintansa syksyllä ja Hyvinkäällä sekä 
Järvenpäässä kaksi klubia yhdistyivät. Rotaryvuoden lopussa klubeja oli yhteensä 70, joista Suomessa 50 ja 
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Virossa 20. Tallinn Vanalinn RK:n yhteyteen perustettiin keväällä 2021 satelliittiklubi ja Finlandia RK 
valmisteli satelliittiklubin perustamista. 

Helsingin ja Espoon Rotaract-klubien toiminta aktivoitui toimintavuoden aikana. Tiina-Maria Niemi 
Helsingin Rotaract-klubista nimettiin District Rotaract Representative-tehtävään ja valittiin Rotaract 
Finlandin presidentiksi. Hän osallistui myös Instituutin yhteydessä Oulussa järjestettyyn rotaractoreiden 
tapaamiseen ja häntä ehdotettiin RI:lle osallistujaksi International Assemblyyn Orlandossa Yhdysvalloissa. 
International Assemblya ei kuitenkaan järjestetty pandemian takia fyysisenä tapahtumana. 

Jäsenyyskomitean budjetti oli 900 euroa, josta jäi käyttämättä 321,69 euroa. Tukea annettiin Helsinkiin 
perustettavalle satelliittiklubille 206,31 euroa mainos- ja kokoustarvikkeisiin. 4H-yhteistyöhön annettiin 372 
euroa, kun koronan vuoksi palkintojenjako tehtiin verkossa. Tällä tuella ostettiin ammattiapua videon 
tuottamiseen. Rotaryvuoden lopussa jäsenyyskomitea osallistui aktiivisesti seuraavan rotaryvuoden aikana 
sosiaalisessa mediassa toteutettavan Rotaryn tunnettuuskampanjan suunnitteluun. 

Jäsenyyskomitean työhön ovat osallistuneen puheenjohtaja Jari Paulamäen lisäksi AG Raivo Hellerma 
Virosta ja vuoden aikana mukaan tullut Mikko Vuorio (Järvenpään RK). Komitea järjesti kaksi 
verkkokokousta. 

Komitean puheenjohtaja on käynyt luennoimassa/keskustelemassa jäsenhankinnasta neljässä klubissa, 
joista yhdessä fyysisesti ja muissa verkon kautta. Komitea on neuvonut klubeja, jotka ovat pohtineet 
yhdistymistä toiseen klubiin, klubin lakkauttamista tai satelliittiklubin perustamista. 

Komitean puheenjohtaja arvioi, että yhteistyössä apulaiskuvernöörien ja muiden komiteoiden kanssa ei 
päästy niin pitkälle kuin oli suunniteltu. 

Toiminta 
Piirikokous, piirineuvottelu ja piirikonferenssi 
Piirikokous järjestettiin COVID-19-pandemian vuoksi ZOOM-etäyhteydellä 24.10.2021. Kokouksessa 
hyväksyttiin edellisen rotaryvuoden tilinpäätös ja vuosikertomus. COVID-19-pandemian vuoksi oli jouduttu 
perumaan kokouksia ja tapahtumia tai järjestämään ne etäyhteyksin. Tästä koitui merkittäviä säästöjä ja 
tuloslaskelma oli 23 770,82 euroa ylijäämäinen. IPDG Tommy Weggen ja piirineuvoston ehdotuksesta 
ylijäämä lahjoitettiin Rotarysäätiön Vuosirahastoon (Annual Fund). Piirikokous valitsi kuvernöörin 
valintakomiteaksi piirineuvoston täydennettynä kahdella apulaiskuvernöörillä: AG Aune Past ja AG Teuvo 
Metsäpelto. 

Piirineuvottelu järjestettiin COVID-19-pandemian vuoksi etäyhteydellä 8.5.2021. Kokouksessa hyväksyttiin 
rotaryvuoden 2021–22 toimintasuunnitelma, talousarvio ja piirijohtosuunnitelma DGE Raine Nikanderin 
esittelystä. 

Piirikonferenssi toteutettiin virtuaalitapahtumana 15.5.2021 yhdessä piirien 1385, 1390 ja 1430 kanssa. 
Oma piirimme vastasi tapahtuman teknisestä toteutuksesta. Kaikki piirit olivat valmistelleet esittelyvideot, 
jotka näytettiin tapahtumassa. Viron rotarit olivat tehneet erityisen hienon videon 90-vuotisjuhlansa 
kunniaksi. Piirikonferenssin avauspuheenvuoron piti DG Teijo Räsänen (D1430), DG Ilkka Nikmo (D1390) 
esitteli yhden pääpuhujista eli RID Virpi Honkalan ja DG Venanzia Rizzi (D1385) haastatteli RIP Holger 
Knaackia. Muina pääpuhujina olivat Maailman Ilmatieteen Järjestö WMO:n pääsihteeri Petteri Taalas ja 
Lahden Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -projektin johtaja Milla Bruneau. Piirikokousta seurasi yli 150 
osanottajaa verkossa. Tallenne on ollut tilaisuuden jälkeen katsottavana verkossa. 
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Kuvernööri 
Kuvernööri toteutti klubivierailut osin fyysisesti ja osin verkkotilaisuuksina. Rotaryvuoden alkupuolella elo-
syyskuussa oli pandemiassa vaihe, jolloin fyysisten kokousten järjestäminen oli mahdollista. Tänä aikana 
kuvernööri ehti vierailla yhdessä Viron klubissa (RK) ja toisen Viron klubin vierailun hän teki virtuaalisesti 
(Tallinn RK). Suurin osa Viron klubeista jäi vierailematta, koska pandemiatilanteen odotettiin helpottavan 
rotaryvuoden lopussa huhti-kesäkuussa. Näin ei käynyt ja siksi kuvernööri järjesti Viron rotareille 
kesäkuussa verkkotilaisuuden, jonka osallistujamäärä jäi kuitenkin hyvin vaatimattomaksi. Kuvernööri 
järjesti vastaavan aiemmin Suomen rotaryklubien jäsenille ja osallistujia oli noin kaksikymmentä. 

Kuvernööri oli yhteydessä klubeihin kuukausittain kuukausikirjeen muodossa. Kirjeestä oli joka kuukausi 
neljä kieliversiota (suomi, viro, ruotsi ja englanti), joilla kullakin oli oma jakelulistansa. Kuukausikirjeissä 
tiedotettiin tulevista tapahtumista ja Rotaryvuoden eri teemoista, käsiteltiin toimintaa 
poikkeusolosuhteissa (etä- ja hybridikokousten järjestäminen), kannustettiin lahjoittamaan ja 
palveluprojektien käynnistämiseen, kerrottiin piirin komiteoiden työstä (esim. kansainvälinen toiminta, 
koulutus, säätiöasiat ja nuorisovaihto). Viro-koordinaattori tarkisti vironkieliset käännökset. Kuukausikirjeen 
valmistelu, käännättäminen ja käännösten tarkistaminen, taittaminen ja postittaminen (sähköisesti) vie 
kuvernööriltä aikaa 2–3 päivää kuukaudessa. 

COVID-19-pandemian vuoksi kuvernööri osallistui klubien juhlatilaisuuksiin aiempia vuosia vähemmän. 
Monet klubit siirsivät kymmenvuotis- ja muita juhliaan seuraavalle rotaryvuodelle pandemian vuoksi. 
Kuvernööri piti Herttoniemen RK:n 60-vuotisjuhlassa Kulosaaren kasinolla 10.10.2020 juhlapuheen ja 
osallistui Tallinnan RK:n 90-vuotisjuhlaan 2.8.2020 Laitsen linnassa. Kumpikin tapahtuma oli 
kuvernöörivuoden ehdottomia kohokohtia. Kuvernööri myös välitti RIP Holger Knaackin tervehdykset 50 
vuotta sitten perustetuille klubeille. 

Kuvernööri järjesti vuoden aikana useampia ZOOM-kokoontumisia apulaiskuvernööreille ja 
komiteapuheenjohtajille sekä erikseen että yhdessä. Myös piirineuvoston jäsenet osallistuivat näihin 
tapaamisiin. Käytäntö oli uusi, mutta osoittautui hyvin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. Jatkossa osa näistä 
tapaamisista on hyvä järjestää kasvotusten. 

Piirineuvosto 
Piirineuvoston jäseninä toimivat kuvernöörin (puheenjohtaja) lisäksi varakuvernööri, PDG Irmeli Viherluoto-
Lindström, IPDG Tommy Wegge, PDG Liisa Stjernberg, PDG Markku Stenvall, DGE Raine Nikander ja DGN 
Urmas Kaarlep. Piirisihteeri Kari Ehari valmisteli kokoukset yhdessä kuvernöörin kanssa ja toimi kokousten 
sihteerinä. Lisäksi piirineuvoston kokouksiin osallistuivat piirin rahastonhoitaja Risto Mäkeläinen, DT Martin 
Heinrichs, piirin viestintäkomitean puheenjohtaja Sari-Leena Lund, Viro-koordinaattori Rein Liivoja ja 
kevätkaudella DGNn Ritva Semi. Piirineuvosto kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Näistä 
ensimmäinen ja viimeinen olivat hybridikokouksia ja loput ZOOM-kokouksia. Viimeisen kokouksen 
yhteydessä oli kuvernöörin vitjojen vaihto. Tapahtuma järjestettiin Vihti-Nummelan RK:n presidentin 
vitjojenvaihtojen kanssa yhdessä. 

Piirin perinteisen työnjaon mukaisesti DGE kokosi raportit komiteoiden toiminnasta ja DGN 
apulaiskuvernöörien katsaukset omien alueidensa klubien toimintaan. Piirin rahastonhoitaja Risto 
Mäkeläinen valmisteli jokaiseen kokoukseen katsauksen piirin taloudesta. Viron asioissa piirineuvoston 
kuuli sekä Viro-koordinaattori Rein Liivojaa että DGN Urmas Kaarlepia. Suomen Rotarypalvelu ry:n asiat 
olivat myös säännöllisesti kokousten asialistalla, ja niistä kertoi IPDG Tommy Wegge, joka toimi Suomen 
Rotarypalvelu ry:n puheenjohtajana. Piirin strategia oli esillä syksyn kokouksissa ja keväällä toimeenpanoon 
liittyvissä kysymyksissä. 
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Piirineuvosto käynnisti keväällä 2021 kampanjan, jolla kannustettiin klubeja tekemään ShelterBox-
lahjoituksia. Vastaavasti piiri tuki lahjoituksen tehneitä klubeja antamalla lahjoituksen tehneelle klubille 
kaksi PHF-tunnustusta antaakseen ne rotaritoiminnassa ansioituneille henkilöille. Kampanja oli menestys: 
lahjoitusten avulla ShelterBox Finland pystyi hankkimaan 29 katastrofialueille lähetettävää monipuolisesti 
varustettua laatikkoa. Osallistuneille klubeille järjestettiin elokuussa 2021 esittelyn ShelterBoxin 
toiminnasta Afrikan kohteessa. 

Piirineuvosto tuki kolmantena vuonna peräkkäin avustuksellaan kolmen klubin ja 4H-järjestön yhteistä 
nuorille suunnattua yrittäjyysaiheista kilpailua. Pandemian vuoksi Espoossa järjestettyä kilpailun 
päätöstapahtumaa ei pystytty järjestämään aivan suunnitelmien mukaisesti. Piirineuvosto päätti tukea 
piirirahastosta Länsi-Uudenmaan rotaryklubien osallistumista omalla osastollaan Lohjalla pidetyille 
asuntomessuille. Jokainen mukana ollut klubi huolehti vuorollaan osastolla päivystämisestä, 
rotarytoiminnan esittelemisestä ja Itämeren puhtaan pitämiseen liittyvän tietouden levittämisestä. 

Apulaiskuvernöörit 
Piirin tärkein tehtävä on tukea alueensa klubeja. Tässä tehtävässä apulaiskuvernööreillä on keskeinen rooli. 
Piirillä on neljä apulaiskuvernööriä Virossa ja yhdeksän Suomessa. Apulaiskuvernöörin toimikausi on 
yleensä kolme vuotta, jona aikana apulaiskuvernööri oppii hyvin tuntemaan alueensa klubit ja niiden 
johdon. Apulaiskuvernöörin tehtävä muodostuu säännöllisistä vierailuista alueensa klubeissa, 
yhteydenpidosta klubin presidentin ja tulevan presidentin kanssa sekä presidenttien yhteistapaamisten 
järjestämisestä. Viime mainittu on tärkeä vertaistuen muoto presidenteille. Se tarjoaa myös 
mahdollisuuden yhteisten tapahtumien ja projektien suunnittelulle sekä parhaita käytäntöjä koskevan 
kokemuksen siirrolle. Apulaiskuvernöörejä tarvitaan myös silloin, kun klubi on eri syistä johtuen 
vaikeuksissa ja esimerkiksi silloin, kun se suunnittelee yhdistymistä toiseen klubin tai toiminnan 
lopettamista. 

Koulutuskomitea 
Komitea kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Se on koostunut kahdesta Viron rotarista (Aune 
Past ja Raine Eendra) ja neljästä Suomen puolen rotarista (Anne Salovaara, Heidi Kauppi-Hopia, Kauko 
Hämäläinen, Jouni Jokelainen ja Martin Heinrichs). Kari Kivinen joutui luopumaan jäsenyydestään 
ulkomaille muuton johdosta. Komitean puheenjohtajana on toiminut DT Martin Heinrichs. 

Komitean toimintasuunnitelmaa on seurattu ja toteutettu ja piirin strategiaa on tuettu. Toimintaa 
hankaloitti COVID-19-pandemian jatkuminen, mikä aiheutti isoja muutoksia valmennusten toteuttamisessa. 

Syventävä Rotaryvalmennus järjestettiin toista kertaa syksyllä. Kolmiosainen valmennus toteutettiin 
kasvokkain Hanasaaressa Espoossa. Valmennukseen osallistui 20 piirimme rotaria. Tarkoituksena oli 
runsaan kysynnän takia järjestää ylimääräinen Syventävä Rotaryvalmennus talvella, mutta se jouduttiin 
perumaan epidemiatilanteen takia. 

Komitean Heli Halla-aholta edellisenä vuona tilaama opinnäytetyö ”Rotary-ratas pyörähtää – Rotarypiirin 
1420 johtamiskoulutuksen kehittäminen” valmistui ja siitä järjestettiin keskustelutilaisuus tammikuussa. 

Piirijohdon koulutus toteutettiin uudessa formaatissa tammi-helmikuussa. Valmennuksen ensimmäinen 
osa toteutettiin niin, että apulaiskuvernöörit ja komiteapuheenjohtajat olivat omissa ryhmissään. Toinen 
osa oli yhteinen koko piirijohdolle. 

Piirin Pre-PETSit toteutettiin ensimmäistä kertaa etänä ja ne onnistuivat hyvin. Myös Viron Pre-PETS oli 
etävalmennus. Näissä hyödynnettiin ZOOM alustaa ja monia etävalmennuksen työkaluja. PETS muutettiin 
kolmiosaiseksi etävalmennukseksi niin, että ensimmäinen osuus oli arki-iltana ja kaksi viimeistä osaa 
varsinaisena PETS päivänä 8.5.  



10 
 

Komitea on vuoden aikana voimallisesti kehittänyt valmennustilaisuuksia ja aloittanut piirin rotareiden 
koulutuspolun kehittämisen. My Rotaryn rekisteröityjen määrä on noussut 30 prosenttiin jäsenistä ja sen 
Learning Centerin kursseja on katsottu jo 1 500, kun määrä vielä kaksi vuotta sitten oli 150. 

Toimintavuoden alussa toimitettiin apulaiskuvernöörien kautta klubeille komitean koostama ”Uuden 
rotarin perehtymispaketti”. Uusien rotareiden keskustelutilaisuus oli tarkoitus järjestää toukokuussa, mutta 
se siirrettiin elokuulle. 

Komitean puheenjohtaja, DT Martin Heinrichs on ollut jäsenenä SRPn koulutuskomiteassa, joka on tosin 
ollut passiivinen. Heinrichs ottaa toimintavuoden vaihduttua vastaan Rotary Leadership Instituten Suomen 
osaston puheenjohtajan tehtävät. Puheenjohtaja on osallistunut piirineuvoston kokouksiin ja piirin 
komiteapuheenjohtajien kokouksiin. 

Viestintäkomitea 
Uudelle, heinäkuussa 2020 aloittaneelle viestintäkomitealle oli esitetty muista komiteoista perusteltu huoli 
siitä, että jos uusia jäseniä ei saada mukaan ja brändiä ei uudisteta, jäsenmäärä tippuu voimakkaasti 
lähivuosina. Tästä syystä käytimme syksyllä usean kokouksen aikana runsaasti aikaa eri rotareiden ja 
viestintäalan ammattilaisten näkemysten kuulemiseen rotaribrändin kirkastamiseksi.  

Suunnittelimme viestinnän vuosikellon, mutta korona-aika toi luonnollisesti haasteita myös 
viestintäkomitean työskentelyyn. Verkkosivuja päivitimme noin kerran kuussa. Yhdeksän kertaa 
kokoontunut komitea ei päässyt kertaakaan pitämään fyysisitä kokouksia, ja hyvin alkaneet tapahtumien 
markkinointikampanjat tyssäsivät tapahtumien peruuntumisiin. 

Käytimme ajan hyväksi pohjan rakentamiseen, ja viestintäsuunnitelmaan kiteytyi kolme keihäänkärkeä, 
jotka olivat 1) piirin verkkosivujen edelleen kehittäminen, 2) konseptoitu jäsenpolku uudelle tulijalle ja sen 
jälkeen 3) vahvempi näkyvyys niin ostetun kuin ansaitun median kautta. Tämä kaikki pohjatyö 
konkretisoituu syksyllä 2021 toteutuvassa markkinointikampanjassa. 

Vuoden näkyvin tapahtuma oli osallistuminen Lohjan asuntomessuille. Kuuden läntisen Uudenmaan 
rotaryklubin jäsenet kertoivat infopisteessä mm. vesiensuojelusta. Tapahtumaa ennen SRP:n ja 
viestintäkomitean jäsenet valmensivat messutyöntekijöitä kahtena iltana mm. siitä, miten kohdata 
messukävijä mieleenpainuvasti ja innostavasti. 

IT-komitea 

Komitea tuki klubeja etäkokousten järjestämisessä, lähinnä niiden vaatiman tekniikan osalta. Komitean 
puheenjohtaja Rami Ahola osallistui Suomen Rotaryn jäsentietojärjestelmän kehittämistyöhön. Tämä työ 
liittyy olennaisena osana myös rotarymatrikkelin siirtämiseen digitaaliseen muotoon. 

Komitea oli myös tukemassa piirin koulutusten ja tilaisuuksien järjestämistä etämuotoisena. Piirin toimijoita 
koulutettiin Rotaryn IT-työkalujen käyttämisessä toiminnan tukena. Komitea tuotti ohjeistuksen klubien 
nettisivujen päivittämiseen ja piirin tiedostonjakopalvelun käyttöön. 

Käynnistettiin hanke, jossa Rotaryn yhteisiä asioita (esim. RI:n vuositeema) koskeva sisältö voitaisiin tuottaa 
ja jaella klubien nettisivuille keskitetysti, jolloin klubisivuston ylläpitäminen helpottuisi ja sivustoista tulisi 
oletettavasti tasalaatuisempia ainakin näiltä osin. 

Joidenkin käynnistettyjen hankkeiden osalta tuotoksia on odotettavissa vasta seuraavan rotaryvuoden 
aikana. Kaikkien piirin klubien kokoustietojen saaminen keskitetysti näkyville piirin nettisivuilla olevaan 
kalenteriin suunniteltiin. Tämä hanke käynnistyi, mutta eteni hyvin hitaasti, johtuen sekä meistä että 
nettisivuja toimittavasta yrityksestä. Parhaiden käytäntöjen jakaminen, erityisesti Suomen ja Viron välillä 
vaatii vielä ponnisteluja. Suomalaisten klubien välillä tieto vielä liikkuu, mutta Suomen ja Viron välillä 
kommunikaatio tuntuu olevan varsin vähäistä. 
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Säätiökomitea 

Piirin säätiökomitean tehtävä on vahvistaa The Rotary Foundationin (TRF) ja säätiökomitean toiminnan 
tunnettavuutta ja parantaa niiden julkista kuvaa osana Rotarya, tukea ja vahvistaa klubien 
projektitoimintaa (DG- ja GG-hankkeet) TRF:n suuntaviivojen mukaisesti, osallistua aktiivisesti alueiden 
presidenttien kokouksiin tiedon hankinta- ja välityskeinona, markkinoida TRF:n ja piirin 
avustusmahdollisuuksia, valvoa TRF:n ja piirin avustusten asianmukaista käyttöä, toteuttaa TRF-koulutus 
säätiöseminaarina Helsingissä ja Tallinnassa sekä vahvistaa EPN ja vuosirahaston keräystavoitteet. 

Säätiökomitea on kokoontunut rotaryvuoden aikana neljä kertaa. Komitean puheenjohtaja Markku Stenvall 
on lisäksi osallistunut piirineuvoston kokouksiin, piirijohdon koulutustilaisuuksiin, piirin 
komiteapuheenjohtajien kokouksiin, Suomen rotarypalvelun säätiötoimikunnan kokoukseen ja yhdessä 
komitean varapuheenjohtajan kanssa Rotary Instituutin säätiökoulutukseen. Lähes kaikki kokoukset on 
pidetty etänä. 

Perinteinen piirin säätiökoulutus marraskuussa jouduttiin perumaan ja toteutettiin My Rotaryn Learning 
Centeristä löytyvällä koulutusmateriaalilla. Näin esim. piiriapurahaa hakevat klubit saatiin kvalifioitua TRF:n 
ohjeiden mukaisesti. 

Klubeille lähetettiin tiedotuskirje TRF:n muuttuneista tavoista tukea klubien avustushankkeita. 
Säätiöasioista tiedotettiin myös kuvernöörin kuukausikirjeen yhteydessä 

RI:n pyynnöstä ja piirin säätiökomitea ehdotuksesta piirikuvernööri päätti lahjoittaa End Polio Now (EPN) -
keräykseen 9 600 Yhdysvaltain dollarilla (USD) District Designated Funds (DDF) -varoista. 

Keväällä 2021 piirin säätiökomitea sai seitsemän hakemusta, jotka tullaan toteuttamaan rotaryvuoden 
2021–22 aikana. Säätiöapurahoja myönnettiin klubeille yhteensä 5 400 euroa. Piiriapurahaa oli käytössä 
5 466 euroa. Vertailun vuoksi tässä esitetään vielä edellisen vuoden vastaavat tiedot. Piiri sai keväällä 2020 
kahdeksan piiriapurahahakemusta, joista kolme ei täyttänyt apurahan saannin edellytyksiä. Viisi 
hyväksyttyä projektia toteutettiin rotaryvuoden 2020–21 aikana. Apurahojen kokonaissumma oli 5050 
euroa. Piiriapurahaa oli käytettävissä 6 166 USD. 

Pasila-Fredriksbergin Global Grant (GG) -hanke opettajavaihdosta Namibiaan on ollut keskeytyksissä COVID-
19-pandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten takia. Hanketta kuitenkin jatketaan toistaiseksi 
etäopetuksena. Lovisa Rotaryklubb - Loviisan Rotaryklubin GG-hankkeen eteneminen on hidastunut 
pandemian takia, mutta tullaan kuitenkin toteuttamaan. Lisäksi piiri on osallistunut rahoituksellaan useisiin 
muiden piirien hankkeisiin. 

Yksi hakija haki avustusta Rotary Peace Center -opiskelua varten Makerere University:iin Ugandassa. 
Säätiökomitea puolsi hakemusta, mutta tietoa opiskelupaikan myöntämisestä ei kuluneen rotaryvuoden 
loppuun mennessä ole tullut. 

Polio-päivän 24.10.2020 End Polio Now (EPN)-gaalaillallinen lykättiin vuodella eteenpäin. Moni illalliskortin 
jo maksanut lahjoitti illalliskorttinsa hinnan TRF:n EPN-keräykseen. Lahjoitus oli kokonaisuudessaan 1 175 
euroa. Piirillä oli voimassa pienkeräyslupa 1.10.–31.12.2020, keräystilille tilitettiin 1.10. jälkeen yhteensä 
476 euroa. 

Poliopäivän 24.10.2020 seminaariosuus toteutettiin pandemian takia webinaarina, jonka toteutuksesta 
vastasi P Sakari Saksa (Verkkorotaryt). Kuvernööri juonsi paneelin, johon osallistuivat piirin EPN-
koordinaattori Merja Roivainen, zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti ja infektiotautien erikoislääkäri 
Jukka Lumio. Webinaarissa käsiteltiin paitsi poliota myös muita tartuntatautiuhkia (ml. COVID-19-
pandemia). Tilaisuutta markkinoitiin verkossa polioaiheisilla videoilla, jotka teki DT Martin Heinrichs 
yhdessä P Kari Tillin (Espoo Meri RK) kanssa. Haastateltavina olivat DRFC Markku Stenvall ja EPN-
koordinaattori Merja Roivainen. 
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Itämeri-foorumi 
Ympäristö- ja Itämeri-tietoisuus lisääntyivät vuoden aikana, vaikka ei päästykään juuri tapaamaan 
kasvotusten. Muutamia uusia klubeja piiristä lähti mukaan mm. leväseurantaan tai vesireppu-projektiin 
(Munkkiniemi, Lauttasaari, Vuosaari). Kolmessa muussa klubissa pidettiin vesiensuojelun ideointityöpaja, 
joista kaksi livenä (Baltic Sea ja Espoo Meri) ja yksi (Porvoo Läntinen) virtuaalisena. Lisäksi yhdessä klubissa 
(Myyrmäki) pidettiin esitys vesiensuojelusta ja klubeille mahdollisista toimintamuodoista. Foorumi oli 
aktiivisesti ja suurella panoksella edistämässä BASRANin kautta kansainvälistä toimintaa ottamalla 
päävastuun helmikuun webinaarin järjestämisestä 23.2. Webinaari oli hyvin suosittu, siihen osallistui noin 
200 rotaria Itämeren rannikkomaista. Piirin Itämerihaasteen sitoumus päivitettiin kaudelle 2019–2023.  

On myös ollut haasteita hyvien tavoitteiden, niiden toteuttamisen ja tulosten välillä. Liian usein jäädään 
suunnittelun tasolle ja käytännön toteuttajia puuttuu. Tulevana vuonna 2021–2022 päätettiinkin esim. 
jakaa vastuita ja tehtäviä tarkemmin foorumin jäsenten kesken, päivittää piirissä aktiivisten klubien ja 
niiden vesiensuojeluprojektien lista ja olla klubeihin paremmin yhteydessä sekä pitää teemakokouksia, ettei 
joka kerran yritettäisi käsitellä kaikkea mahdollista.  

Nuorisovaihtokomitea 
Toimintaamme nuorisovaihtotoiminnassa sävytti vahvasti koronapandemia. Olimme valmistelleet 
syksyn 2019 vaihtoon lähtevät, mutta jouduimme perumaan kaikki vaihdot vuodelle 2020–21. 
Tästä huolimatta komitea jatkoi työtään ja valmisteli vaihtoja tuleville vuosille. Koronapandemian 
vauhdittamana piirissä käynnistettiin digitaalisen nuorisovaihdon valmistelu. Tätä työtä jatketaan 
myös vuonna 2021–22 tavoitteenaan saada kyseinen vaihtomuoto piirissä pilotoitavaksi ainakin 
vuoden 2023–24 alusta alkaen. 

Kansainvälinen toiminta (ICC-komitea) 
Kuluneen rotarivuoden aikana komitea pyrki lisäämään sekä piirin toimihenkilöiden että klubilaisten 
tietoisuutta Rotaryn kansainvälisestä toiminnasta.  

Tässä vaiheessa vielä komitea katsoi, että ei vain pelkästään kahden maan väliset ICC sopimukset, vaan 
koko kansainvälisyyden haaste tavallaan kuului komitean toimikenttään. Kyseinen toimialuekysymys sekä 
kansainvälisyyden merkittävä rooli otettiin huomioon niin, että rotaryvuoden 2021–22 alusta alkaen 
piirissämme toimii DISC – District International Service Committee, johon sekä RFE että ICC sisällytettiin 
osina. 

Piirin kuvernöörin taholta kansainvälisyys ja sen klubilaisia koskettavat eri muodot saivat tervetullutta 
huomiota myös kuvernöörin kuukausikirjeessä.  

Kauden todella merkittävä tapahtuma oli Morimondo Abbazia klubin edustajan sekä ICC Finland-Italy Italian 
puheenjohtajan Pier-Angelo Metrangolon esitelmä Taipein konventiossa. Esitelmässä Italian ja Suomen 
rotarien yhteistyö oli tärkeässä roolissa. Tässä esitelmässä hän kertoi ystävyydestä piirimme Finlandia Hall 
klubin ja heidän klubinsa välillä. Yhteistyö johti osallistumiseen Silakkasoutuun sekä sen kautta Itämeren 
suojelemiseen, tutustutti heidät Basran-projektiin ja miten tämä innoitti heitä aloittamaan rotareiden oman 
alppijäätiköiden suojeluohjelman. 

Talous 
Rotaryvuoden tuloslaskelma on ylijäämäinen 33 976,64 euroa (23 770,82 euroa vuonna 2019–20). COVID-
19-pandemia ja siihen liittyvät viranomaisten määräämät kokoontumis- ja matkustusrajoitukset selittävät 
poikkeuksellisen positiivisen tuloksen kahtena perättäisenä vuonna. Rotaryvuonna 2020–21 seuraavia 
tapahtumia ei järjestetty kasvotusten: piirikokous, EPN-gaala, piirineuvottelu, piirikonferenssi ja PETS. 
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Budjetissa oli varauduttu näihin liittyviin menoihin samoin kuin piirineuvoston ja komiteoiden 
kokouskuluihin. Kansainväliset vierailut jäivät toteutumatta ja kahtena vuonna peräkkäin Rotary 
Convention järjestettiin vain virtuaalisena tapahtumana. 

Kuvernöörin allokaattiin oli varattu RI:n tekemän tarkistuksen jälkeen 15 797 euroa. Kuvernööri käytti 
allokaattia vuoden aikana 7 122 euroa ja lopputilityksessä RI:lle palautettiin 8 675 euroa. Allokaattia 
koskevat määräykset muuttuivat alkuvuodesta 2021 ja uudet ohjeet koskivat myös istuvia kuvernöörejä 
loppukauden osalta. Samanaikaisesti RI ilmoitti, että allokaattia ei saa käyttää loppukaudella 
klubivierailuista aiheutuviin kuluihin. 

Edellisen vuoden ylijäämän piirikokous päätti lahjoittaa kokonaisuudessaan TRF:n Vuosirahastoon. Toisena 
vuonna peräkkäin ei liene tarkoituksenmukaista lahjoittaa klubien maksamia jäsenmaksutuottoja TRF:lle, 
koska varoja ei ole alun perin kerätty tähän tarkoitukseen. Piirin oma pääoma koostuu edellisten tilikausien 
ylijäämästä 7 484 euroa ja 33 224 euron suuruisesta piirirahastosta. Nyt tilikauden ylijäämä vahvistaa omaa 
pääomaa 33 976,64 eurolla ja oma pääoma on tilikauden päättyessä 74 684,14 euroa. Piirirahasto on ollut 
vähällä käytöllä, eikä sen kokoa ole tarpeen tässä vaiheessa lisätä. 

Taloudenhoidosta ja kirjanpidosta vastasi Jaana Hertell-Amokrane Suomen Rotarypalvelu ry:n toimistosta. 
Piirin rahastonhoitaja Risto Mäkeläinen tuki kuvernööriä talousarvion valmistelussa ja raportoi 
talousasioista piirineuvoston kokouksissa. 

Yhteistyö 
Rotarypiiri 1420 ry on jäsenenä Suomen Rotarypalvelu ry:ssä, joka tuottaa viidelle rotarypiirille 
taloudenhoitoon, kirjanpitoon, jäsenrekisteriin ja eräisiin muihin toimintoihin liittyviä palveluita. Piirin 
edustajana SRP:n hallituksessa oli DG Sakari Karjalainen ja lisäksi IPDG Tommy Wegge toimi hallituksen 
puheenjohtajana. PDG Irmeli Viherluoto-Lindström toimi piirimme yhdistyskokousedustajana. Hallitus 
valmisteli strategisia linjauksia ja sääntömuutoksia. Hallitus päätti myös luopua painettuna tuotetusta 
Rotarymatrikkelista. EU:n tietosuoja-asetus ja sen tulkinnat johtivat siihen, että jatkossa matrikkelista ei 
löydy kaikkien rotarien yhteystietoja. Monipiiriorganisaationa toimivan nuorisovaihdon toiminta keskittyi 
varsinaisen vaihtotoiminnan sijasta erilaisiin tulevia vaihtoja valmisteleviin töihin ja koulutuksiin. 

SRP:n pääsihteeri Harry Hedman, piirimme entinen kuvernööri, menehtyi äkillisesti keväällä 2021. Hänet oli 
valittu jatkamaan vielä yksi vuosi pääsihteerinä, mutta kesken oleva työ katkesi. Piirimme esitti monen 
muun rotaritahon rinnalla surunvalittelunsa Hedmanin läheisille. Hallituksen puheenjohtaja Tommy Wegge 
hoiti pääsihteerin tehtävää oman toimensa ohella vuoden loppuun, jonka jälkeen uutena pääsihteerinä 
aloitti PDG Pentti Aspila. 

Kunkin vuoden kuvernöörien keskinäinen yhteistyö on perinteisesti tiivistä. Tänä vuonna yhteistyötä tehtiin 
erityisesti Itämeri-hanke BASRANin puitteissa ja yhteisen virtuaalisen piirikonferenssin järjestelyissä. Myös 
tulevat kuvernöörit pitivät tiiviisti yhteyttä ja esiintyivät yhtenä ryhmänä tehdessään ehdotuksia SRP:n 
toiminnan ja organisaation kehittämiseksi. 


