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Tiistai, 30.7.20198. 

Hyvät rotarysisaret ja veljet Kotkasta Iisalmeen. Savonlinnan kaupungin, Savonrannassa, 

Savonselän rannalla istun ja ihmettelen, kuka syö katiskasta särkien päät ja verkosta syötiin 

viime viikolla lahnan pää. Ei liene saimaannorppa kumminkaan, kun sitä ei ole tänä vuonna 

näillä vesillä näkynyt. Epäilen isokoskeloa.  

Ilmasto muuttuu 

Kaksi päivää sitten terassilla istuen tuli hiki, lämpömittari näytti lukemia + 30,1 C-astetta, nyt 

mittarissa + 10.0 astetta, laskua kohtalaisesti, 20 astetta! Ilmasto muuttuu ja äärevät 

lämpötilat lisääntyvät ja varsinkin pohjoisilla alueilla muutokset ovat suuria. Jäävuoret ja 

ikirouta sulavat. Eteläisillä alueilla merenpinta nousee ja on vain ajan kysymys, milloin 

merenpinnan tason saaret hukkuvat meren aaltoihin.  

Heinäkuuta ei ole teemoitettu rotarykuukaudeksi. Minulle tämä kuukausi on ilmaston 

muutoksen kuukausi ja rotaryvuoteni kuvernöörikausi alkoi miettimällä maailman nykytilaa. 

Sotia ja laivojen kaappauksia, demokratia ei juurru Venäjällä, ebola-virus (aiheuttaa vakavan 

verenvuotokuumeen) on vahvistanut otettaan Kongon demokraattisessa tasavallassa. 

Suurin huoleni liittyy kuitenkin ilman ja vesien saastumiseen ja suureen muutokseen näissä 

elementeissä. Ilman ja vesien saastuminen on haitallista ihmisen terveydelle ja ympäristölle. 

Kun saastuminen on ympäristön pilaantumista ja pääasiassa ihmisen tekemiä, ihmisen 

toiminnassa on tapahduttava muutoksia. Ihmisen hyvyyteen tässä asiassa olen vielä pitkään 

pessimistinen, mutta ihminen luonnon päällepäsmärinä tekee päätöksiä sitten, kun on pakko 

tai kun on liian myöhäistä.  

Saimaa-hanke 

Savonselkä on Saimaan vesistöalueen pohjoisia vesiä. Kalaisa ja puhdaskin, jossa 

saimaannorppa vierailee ja levittäytyy pesimisen myötä kohti pohjoista. Jos hyvin käy, 

muutamien vuosin päästä saimaannorppia asustelee Joensuun liepeillä, Pyhäselän 

rantamilla. Muovipusseja, eikä muutakaan mikromuovijätettä vielä yleisesti löydy Saimaan 

vesistöstä ja sen rannoilta, mutta tässä kohtaa pitää muistaa, että vesistöjen puhtaus riippuu 

meistä jokaisesta. Piirissämme olemme päättäneet perustaa SAIMAA-hankkeen vuosille 

2019-2022. Emme vaadi suuria tekoja, vaan sellaisia tekoja, jotka muuttavat 

ajatusmaailmaamme niin, että otamme ympäristöstämme aikaisempaa suurempaa vastuuta, 

esim. jätteitten kierrättämisessä tai roskaamisen vähentämisessä. Rotarit voivat tehdä mm. 

soraikkoja saimaanlohelle tai kolaamalla talvipesiä saimaannorpalle.  

Piirin kevätkokouksessa 24.4.2019 otin tämän hankkeen esille ja vuorollaan, neljän vuoden 

ajan tulevat piirimme kuvernöörit ovat vetovastuussa. Saimaa-hanke voi hyvin jatkua vuoden 



2022 jälkeenkin, sillä Saimaa on rotarypiirimme profiiliin hyvin sopiva hanke. Jokainen rotari 

voi kesän aikana pohdiskella, minkälaisia tekoja voisin tehdä ympäristön hyväksi. 

Kuvernöörin vierailukierroksilla klubeissa voimme keskustella konkreettisista toimista, joita 

voisimme tehdä lähivuosien aikana. 

IPDG Vesa ja AG Ellen 

Haluan tässä kuukausikirjeessä kiittää sinua veli Vesa hyvin hoidetusta piirimme 

kuvernöörikaudesta. Vaimosi Taru oli hienosti tukemassa toimintaasi monin tavoin. Totean 

vielä, että Vesa on opastanut minua monessa rotaryasiassa ja antanut vinkkejä, miten 

rotaryasioita hoidetaan. Oma rotarypanokseni vuoden 2018 aikana oli piirissämme varsin 

puutteellinen, sillä intensiivisesti paneuduin tieteellisten julkaisujen kirjoittamiseen. 

Maatalous- ja metsätieteen tohtorin väitöskirja valmistui ja väitös oli Itä-Suomen yliopistossa 

Joensuussa 20.6.2019 viimeisenä työpäivänäni Luonnonvarakeskuksessa. Kiitos myös AG 

Ellen Turuselle monista hyödyllisistä sähköpostin liitetiedoista, joita olen sinulta saanut.  

 

 

Kuva 1. Olen saanut DG Vesa Martikkalalta piirikuvernöörin käädyt Suomen ja Euroopan 

Unionin mantereen itäisimmässä pisteessä Ilomantsin Virmajärvellä, Rotarypaalulla 

15.6.2019. Kuvassa järven takana oleva lähimetsä kuuluu Venäjälle. Kuva: Martti Riekki. 

San Diego, Kalifornia, USA ja Hampuri, Saksa 

Tammikuussa 2019 tapasin tuomari Mark Daniel Maloneyn San Diegossa kansainvälisessä 

rotarykokouksessa ja myöhemmin kesäkuussa Hampurin kansainvälisessä konventiossa. 

Hän on ollut kuukauden Rotary Internationalin presidentti eli rotaryorganisaation 

korkeimmassa toimessa. Mark on mukavan tuntuinen, lupsakka mies, jolla on kyky tuottaa 

puhetta selväsanaisesti. Maloneyn teema rotaryvuodelle 2019-2020 on: Rotary connects 

the world. ”Rotary yhdistää maailman solmimalla yhteyksiä, joiden avulla lahjakkaat, 



ymmärtäväiset ja epäitsekkäät ihmiset lyöttäytyvät yhteen ja tekevät merkityksellisiä asioita 

Rotaryn palvelutoiminnan avulla.” 

 

 

 

Kuva 2.   Presidentti Mark Maloney kertoo Hampurin kansainvälisessä konventiossa, miten 

rotarit voivat yhdistää maailman. Kuva: Kauko Salo. 

Lopuksi 

Seuraavissa kuvernöörikirjeissä kirjoitan enemmän piirimme rotaryorganisaation keskeisistä 

teemoista, joissa jokainen rotari voi olla mukana: I am a proud rotary member. 

Joitakin päivämääriä voitte laittaa jo nyt allakkaan tai tallentaa päivämäärät älypuhelimen 

kalenteriin:  

Piirikuvernöörin haku rotaryvuodelle 2022-2023 alkaa 15.7.2019. Ehdokkaan kriteereinä 

oltava mm: 7 vuotta rotarina ja presidenttikausi käytynä ennen ehdokkuutta. Odotan 

hakemuksia. 

Nuorisovaihtokoulutus 13.-15.9.2019 Partaharjulla IB- ja Rebound-oppilaille. 

14.9.2019 klubien nuorisovaihtoasiamiesten koulutuspäivä Partaharjulla. 

Ilmoittautumisohjeet tulevat myöhemmin. 

Rotarysäätiöseminaarit: 19.10.2019, Kuopio ja 9.11.2019 Lappeenranta. 

Piirin 1430 syyskokous ja piirin johtoseminaari syyskokouksen yhteydessä 26.10.2019 

Mikkelissä.  

PETS (President Elect Training Seminar) ja piirin kevätkokous 21.-22.3.2020 Kuopiossa. 



Klubien presidentit, sihteerit ja nuorisovaihtotiimien vetäjät sekä AG:t koulutetaan 

PETSin yhteydessä Kuopiossa 21.-22.3.2020. 

Piirikonferensi 16.-17.5.2020, Hotelli Koli, Kolin kansallispuisto, Lieksa. 

Mukavia kesäpäiviä teille jokaiselle. 

T: Kauko 

 

 

Kuva 3. Kirjallisia kesätöitä ja tuloksia. Kuva: Kauko Salo. 

 

 


