Kuvernöörin kuukausikirje
toukokuu 2019
Irmeli Viherluoto-Lindström

Toukokuu on Rotaryn nuorisovaihdon kuukausi.
Piirikonferenssissa saimme jälleen kuulla, miten
lyhyessa ajassa nuoret voivat oppia uutta, vierasta kieltä. Monet vaihtarit pärjäävät jo arjen
tilanteista suomen kielellä.

Hyvät rotarisiskot ja veljet,
vielä on jäljellä yksi kuudennes kuluvaa rotaryvuotta. Vajaassa kahdessa kuukaudessa ehtii hyvin inspiroida seuraajaansa. Rotarytoiminta ei
ole vuodesta toiseen poukkoilevaa toimintaa, jossa joka vuosi keksitään
uusi pyörä, mutta se ei ole myöskään paikallaan junnaamista vaan
jatkuvaa suunnitelmallista toimintaa. Kuvernöörikierrokseni klubeissa
on osoittanut, että lähes kaikista klubeista löytyy innostusta ja ideoita.
Kysymys kuuluukin haluammeko me aidosti hyödyntää kaikkia tarjolla
olevia voimavaroja? En osoita tätä kysymystä vain klubeille vaan myös
piirimme 1420 toimihenkilöille. Olemmeko me valmiita panostamaan siihen, mihin olemme lupautuneet vai piiloudummeko kiireiden ja vapaaehtoisuudenverhon taakse?

Pasilan rotaryklubin Gobal grant -hanke
Markki Ahtisaari -koulussa Namibiassa on
erinomainen esimerkki siitä, mihin innostus
ja ideointi voi rotaryklubissa johtaa. Viime
kesänä kaksi suomalaista opettajaa vietti
kesälomaansa Namibiassa tutustuen paikalliseen koulumaailmaan Martti Ahtisaari -koulussa. Toukokuussa saimme sieltä Anmiren ja
Justinen tänne tapaamaan rotaryklubja, jotka
ovat lahjoittaneet varoja opettajanvaihtoprojektiin.

Lähes kaikki kauteni merkittävimmät tapahtumat ovat takanapäin. Jäljellä on vielä muutama vuosijuhla, kaksi virallista piirineuvoston kokousta ja Suomen Rotarypalvelun hallituksen kokous. Tätä kirjoittaessani on
jäljellä enää Viljandin rotaryklubiin Viroossa suuntautuva klubivierailu.
Klubivierailut ovat olleet kuvernöörikauteni parasta antia. Lisäksi olemme saaneet osallistua yhdessä puolisoni Markuksen kanssa klubien
vuosi- ja charterjuhliin niin kotimaassa kuin Virossakin. Olemme saaneet ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua Rotaryyn sen kaikissa eri
muodoissa.
Aivan pian, 1.–5.6.2019, rotarit ympäri maailman kokoontuvat Hampuriin Rotary Internationalin Konventioon. Tapahtumaan on ilmoittautunut
yli 25 000 rotaria, partneria, rotaractoria ja luennoitsijaa. Konvention yhteydessä järjestetään House of Friendship (HoF), jossa piirillämme on
yhdessä piirin 1410 kanssa oma näyttelytila. Näyttelyn aiheeksi olemme
valinneet Save the Baltic Sea. Tämän ainutkertaisen tapahtuman tavoitteena on innostaa Itämeren ympärysvaltioiden ja koko valuma-alueen
rotareita muodostamaan yhdessä Baltic Sea Action Network -verkosto.
Tulkaapa joukolla tutustumaan näyttelytilaamme Booth 4429. Tarto
Toome Rotary Clubilla on oma osastonsa Booth 3812, jossa esitellään
klubin elokuussa pidettävää tennisturnausta.

Sokerina pohjalla on Silakkasoutuklubien järjestämä kirkkovenesoutu
maanantaina 3.6.2019 Hampurin Alsterjärvellä! Lisää informaatiota
osoitteesta www.silakkasoutu.fi.
Piirikonferenssimme pidettiin Majvikissa 13.4.2019. Kiitokset palautteiden perusteella onnistuneesta seminaarista kuuluvat Piirikonferenssin
juontajalle Hannele Weggelle ja kaikille luennoitsijoille, jotka olivat uhranneet ison osan lauantaipäivästään jakaakseen näkemyksiään Rotaryn rauhaan tähtäävistä toimenpiteistä ja yleensäkin tietoa ja näkemyksiä
rauhasta – sodasta / sodasta – rauhasta tämän päivän kansainvälisillä
areenoilla. Erityiset kiitokset Rotary Peace Fellow Päivi Nikanderille
upeasti toteutetusta paneelista, ja onnea Rotary Peace Symposiumiin
Hampurissa 29.5-1.6.2019, jonne Päivi on saanut kutsun puhujaksi.
Piirikonferenssipäivän päätteeksi tarjosin halukkaille konferenssiin osallistuneille klubeille mahdollisuuden ostaa PHF-tunnustuksia 500 euron
hintaan. Tarjous oli voimassa vain vajaat kaksi viikkoa. Kertyneet varat
5 500 euroa piirimme 1420 lahjoittaa The Rotary Foundationille käytettäväksi rauhan edistämiseen ja konfliktien ehkäisemiseen.

Piirisihteerimme Olli Manninen sai Suomen
Rotaryn ansiomerkin pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstään piirimme hyväksi.

Piirikonferenssin iltajuhlassa jaettiin kaksi tunnustusta. Suomen Rotaryn ansiomerkki ojennettiin piirin 1420 pitkäaikaiselle piirisihteerille Olli
Mannisille ja PHF-tunnustus Marika Aspilalle. Olli Manninen sai hyvin ansaitun tunnustuksen työstään piirisihteerinä, johon hänet valittiin
aikoinaan lennosta kesken kauden. Olli on hoitanut tehtäviään ammattitaidolla ja tukenut minua kuvernööritehtävässäni tavalla, joka on ylittänyt
kaikki odotukseni. Kuvernöörinä halusin palkita Marika Aspilan ansiokkaasta työstä piirimme Viestintäkomitean puheenjohtajana, mutta aivan
erityisesti halusin kiittää Marikaa siitä tuesta, mitä hän on antanut minulle
vaikkapa tämän kuukausikirjeen visuaalisena toteuttajana tai Piirin 1420
koti- ja Facebook -sivujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä.
Rotary Internationalin sääntövaltuuskunta COL kokoontui Chicagossa
14.18.4.2019. Rotary Internationalin sääntövaltuuskunta eli parlamentti
(CoL, Council on Legislation) kokoontuu kolmen vuoden välein uudistamaan järjestön säännöt. Sääntömuutosesityksiä voivat tehdä mm. klubit,
piirit ja Rotary Internationalin Board of Directors. Valtuuskuntaan kuuluu
äänivaltaisina jäseninä yksi edustaja kustakin rotarypiiristä. Meidän piiriämme edusti PDG Mikael Kietz Tammisaaren klubista.

TULEVIA PIIRIN TAPAHTUMIA
1.- 5.6.2019
Rotary International Konventio,
Hampuri
23.- 31.08.2019
Tartu Toome RC
15th Rotary tennis World Championship (ITFR) Tarto (http://itfr2019.ee)
Tarkempaa tietoa tapahtumista
piirimme kotisivuilta www.d1420.
rotary.fi

Kauniainen-Grankulla Rotary Clubini kunniajäsen Martti Kiikka osallistuu toista kertaa vaativaan ja jännittävään vanhojen museoautojen
Peking-Pariisi -ralliin 1.6.-7.7.2019 Volvo 544:lla vuosimallia 1962, jossa
on myös rotarytunnukset ”The Wheels Rotate for World Peace”. Matti
ajaa numerolla 59 ja kerää varoja Koulutus Elämään Säätiölle tavoitteena edistää lasten ja nuorten terveitä elämäntapoja ja tehdä ehkäisevää
päihdetyötä (www.koulutuselamaan.fi). Rallin varrella rotareilla ja muilla
kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua noin110 museoautoon. Perjantaina 28.6 autot ovat Hyvinkään Sveitsissä klo 18.00-20.00 sekä vastaavasti 29.6.2019 Tallinnassa kello 18.30 (paikka vielä avoin). Nähtävissä
on todella ainutkertaisia osittain jopa yli sata vuotiaita autoja! Hyvinkään
tapahtumassa rotarit voivat kutsua mukaan myös vieraita rallimakkaralle.
Rallin etenemistä vois seurata ositteessa: endurorally.com ja Koulutus
Elämään säätiön sivuilla sekä Piirin 1420 kotisivujen kautta.
Aurinkoista kesän odotusta,
Irmeli

