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Joensuu, 20.4.2020
Hyvät rotarysisaret ja veljet.
Koronaviruksen tartunta ja kuolleitten määrä on maapallolla laajentunut merkittävästi
edellisen kuvernöörikirjeen jälkeen, myös Suomessa, mutta myös valonpilkahduksia on
näkyvissä. Nyt näyttää siltä, että useimmissa Euroopan maissa viruksen aiheuttamien
tartuntojen määrä on laskusuunnassa ja monia ihmisten rajoittavia toimia on aloitettu
purkamaan. Tällä hetkellä mietitään sitä, voisiko koulut avata ensin peruskoulun
alaluokkalaisille. Kevään riemujuhla, vappu jää tänä vuonna hoidettavaksi virtuaalisesti tai
rauhallisesti kotioloissa viettäen ilman ihmisten välisiä riemuja. Nauttikaamme luonnossa
esiintyvistä linnuista ja eläimistä tai kukintansa aloittaneista kasveista.
On kovin mielenkiintoista seurata asiantuntijoiden pohdiskelua siitä, miksi lapset ja nuoret
eivät ole niin herkästi koronavirukselle altistuvia tai ylipäätään koronaviruksen levittäjiä kuin
aikuiset ihmiset. Maamme vanhuusväestö ja riskiryhmiin kuuluvat henkilöt esiintyvät
kuolleisuustilastojen kärjessä kaikissa maissa. Kuolleisuustilastoissa ei ole rekisteröityinä
lapsia tai nuoria kuin poikkeustapauksissa. Tämä lääketieteellinen pohdiskelu ja aikanaan
valmistuvat tutkimukset antavat uutta tietoa virukselle altistuneista henkilöistä ja erityisesti
lasten ja nuorten erilaisesta vastustuskyvystä tämän viruksen suhteen.
Maaliskuun kuukausikirjeessä kirjoitin lyhyesti sikainfluenssasta, mikä aiheutti ongelmia
maassamme runsas 10 vuotta sitten. Tällöin koronaviruksesta poiketen sikainfluenssavirus
levisi eniten lasten ja nuorten keskuudessa ja paljon vähemmän vanhusväestön keskuudessa.
Tämä todistaa ainakin sen, että virukset ovat erittäin muuntelevia ja monille virustyypeille
altistuu eri syistä eri-ikäisiä ihmisiä. Miksi lapsilla ja nuorilla on parempi vastustuskyky
koronaviruksen infektoitumiseen kuin vanhemmalla väestöllä? Siinä tutkijoille miettimistä ja
tutkittavaa.
Otan vielä yhden asian esille. Miten yhteisiin perhejuhliin ystävien kesken kannattaa
kuluvana vuonna varautua? Joulun vieton suunnitteluun ja sen järjestämiseen suhtaudun
positiivisesti. Juhannus taitaa mennä annettujen rajoitusten merkeissä ja vappu järjestyy
kotona tippaleipiä syöden tai ulkona omia aktiviteetteja noudattaen.

Piirimme rotaritoiminnasta
Monenlaisia kyselyjä on tullut klubitoiminnan tiimoilta viime viikkoina. Tässä PP Sakari
Niemisen Kuopio-Kallaveden rotariklubista esittämiä kysymyksiä:
1) Onko tarjolla suosituksia klubeille kevätkokousten suhteen? Siirretäänkö syksyyn vai
yritetäänkö pitää nettipalaverina, jos teknisesti toteutettavissa? Vastaus: Tämän kevään PETS
on siis peruttu ja se järjestetään kevät- ja syyskokousta yhdistäen 17.-18.10.2020 Kuopion
Scandicissa.
2) Onko RI:lta tai kansallisesti mietitty, miten voidaan poikkeusoloissa toteuttaa
käätyjenvaihto - tätä tuskin tehdään virtuaalisesti? Jatkaako nykyinen presidentti toimessaan
siihen asti, kun yli 10 hengen kokoontumiset sallitaan? Vastaus: Käätyjenvaihtoa ja niiden
pitämistä ei ole mainittu RI:n säännöstössä vaan se on paikallinen tapa, jota noudatetaan
erityisesti Pohjoismaissa ja Italiassa. Itse olen sitä mieltä, että se on oikein hyvä perinteinen
tapa ja sitä kannattaa vaalia. Vitjojen vaihtoon liittyy yhteenkuuluvuuden tunne ja
virtuaalisesti sitä on vaikea saavuttaa.
Tuleva presidentti on toivottavasti valittu piirimme jokaiseen klubiin ja kirjattu Suomen
tietokantaan, josta tieto on siirtynyt RI:n tietokantaan. Näin ollen hänestä tulee
automaattisesti uusi presidentti 1.7.2020 alkaen ja tällöin klubin presidentti siis astuu
toimeensa ilman vitjojakin, mutta vitjojen vaihdon voi järjestää yhteisenä tilaisuutena
syksyllä ulkona presidentin mökillä puitten kellastuvien lehtien pudotessa maahan tai klubin
viikkotilaisuuden yhteydessä sisätilassa.

3) Mihin päivämäärään mennessä toimitetaan päivitykset jäsentietojärjestelmään, jotta ehtivät
tulevan kauden matrikkeliin? Rotaritoimistosta Ulla vastaa näin: Viime vuonna tiedot
matrikkelia varten piti olla jo 13.5.2019 mennessä, kuten nykyisessä matrikkelissa sivulla 5
mainitaan. Kahden piirin 1380 ja 1400 yhdistyminen piiriksi 1385 aiheuttaa sen, että pääsen
ottamaan tiedot matrikkelia varten Suomen Rotarin (SR) jäsentietojärjestelmästä vasta
1.7.2020, joten siihen mennessä tehdyt muutokset ehtivät painettuun matrikkeliin. Tosin
päivitykset jäsenistön kohdalle kannattaa tehdä aina kun muutoksia tulee, silloin tiedot ovat
ajantasaiset.
Rotaryvuoden aikana tulee muutoksia jäsenten tietoihin ja joskus myös toimihenkilöihin,
joten tästä syystä on tärkeää tehdä päivitykset SR:n jäsentietojärjestelmään heti muutoksen
tapahtuessa. Sieltä saa ja näkee ajantasaiset tiedot. Otan myös osoitteet aina
jäsentietojärjestelmästä lähettäessäni klubeihin tiedotteita.
Rotarytoiminnasta piirissämme
Klubikokouksia voi järjestää nettikokouksina ainakin Zoom ja Teams-ympäristöissä, sillä
fyysiset kokoukset ovat kiellettyjä. Nettikokouksien järjestäminen toki vaatii presidentiltä tai
ATK-vastaavalta aimo annoksen aktiviteettia ja osaamista, mutta piirissämme on hyviä
kokemuksia nettikokousten järjestämisestä muutamissa piirimme klubeissa.

Piirihallitus piti kokouksen internetissä onnistuneesti Zoom- alustalla 20.4.2020. Ohessa
hallituksen päätöksiä tiedoksenne jokaiseen klubiin.
PETS ja nykytilanne: Piirihallitus on jo aiemmin päättänyt peruuttaa PETSkoulutustapahtuman tänä keväänä. PETS-aineisto on koottu ja jaettu suoraan tuleville klubien
toimihenkilöille. Piirihallitus päätti siirtää piirin syysseminaarin (suunniteltu 17.10.2020)
Mikkelistä Kuopioon. Syysseminaarin yhteyteen sisällytetään myös yhdistyksen sääntöjen
mukaisen kevätkokouksen (piirineuvottelu) asiakokonaisuudet ja PETS-aineiston keskeiset
osat. Syysseminaarin ohjelma laaditaan erikseen ja tilaisuus toteutetaan 1 - 2 päiväisenä
tapahtumana.
Piirikonferenssi ja piirikuvernöörin tehtävien vaihto
Kolin kansallispuisto oli minulle tärkeä kohde työelämässä usean vuoden ajan ja on toki
vieläkin. Koronaviruksesta huolimatta elättelen vielä toiveita, että piirikonferenssi voitaisiin
pitää kesäkuun lopussa suunnitellun ohjelman mukaisesti Hotelli Kolilla, Luontokeskus
Ukossa ja Kolin kansallispuistossa. Tällä hetkellä tilanne näyttää kuitenkin huonolta, sillä
hotellien ja ravintoloitten aukaisemisen ajankohdasta ei tiedetä mitään.
Piirikuvernöörin tehtävien ja käätyjen vaihto on suunniteltu tapahtuvaksi 29.6.2020
Kuopiossa. Mikäli piirikonferenssi toteutetaan kesäkuun lopulla Kolilla, niin sen yhteydessä
toteutetaan myös kuvernöörin tehtävien ja käätyjen vaihto. Piirikonferenssi Kolilla ja
kuvernöörin tehtävien vaihto päätetään seuraavassa hallituksen internetkokouksessa
20.5.2020 Zoom-alustalla.
Kesä- ja leirivaihdot, kesäleirit ja vuosivaihdot
Koronaviruksen takia vaihto-oppilaiden matka Pietariin, EuroTour sekä OB oppilaiden ja
heidän vanhempiensa koulutustilaisuus on peruttu. Useat maat sekä rotarypiirit ovat
peruuttaneet kesä- ja leirivaihtoon suunnatut tapahtumat. Hakemukset jäävät voimaan
kaudelle 2021-2022.
Koronaviruksen takia Juvan, Rantasalmen ja Savonlinnan Rotaryklubien yhteinen kesäleiri
perutaan ja se toteutetaan kaudella 2021-2022. Tämä kesäleirin toteutuminen eteni hyvin ja
sitä oli hoitamassa aktiivinen rotariporukka edellä mainituista kolmesta klubista, jotka
ansaitsevat tässä kuukausikirjeessä erilliskiitoksen. Perustyö kesäleirin järjestämiseksi on jo
olemassa ensi kesää varten.
Kuvernööriehdokas kaudelle 2022-2023
Uusia ehdokkaita kartoitetaan toukokuun loppuun asti, jonka jälkeen Rotarypiirin 1430
valintakomitea valitsee kuvernööriehdokkaan kaudelle 2022- 2023. Kuvernööriehdokas
ilmoitetaan RI:lle kesäkuun loppuun mennessä. Kirjalliset hakemukset minulle 1.5.2020
mennessä.
Saimaa-Itämeri hanke
Rotaripiiri keskittyy ensisijaisesti Saimaan vesistöalueeseen, mutta olemme mukana myös
Itämeri-hankkeessa. Piirimme klubeista noin 10 klubia on ilmoittanut aktiviteettinsa Saimaahankkeeseen ja myös klubinsa yhdyshenkilön nimen, mikä on osoitus hankkeeseen
panostamisesta. Piirihallitus päätti panostaa asiaan piirin omana hankkeena painopisteen
ollessa Saimaan vesistö ja alkuvaiheessa keskitytään Saimaan suojeluun.

Lopuksi
Haluan muistuttaa, että vastuullinen rotari ei jätä yksin läheisiään tai yli 70-vuotiaita
rotariystäviään. Puhelimella tai internetin välityksellä monet asiat hoituvat ja tarvittaessa
voitte myös auttaa ystäviänne mm. käymällä kaupassa tai auttamalla jokapäiväisissä
arkiaskareissa, kunhan muistamme etäisyysvaatimukset ja perushygienian.
Meille suomalaisille luonto on jokaisen lähellä ja metsään tai suoympäristöön kannattaa nyt
mennä nauttimaan kevään tulosta. Järven ovat vapautuneet jääpeitteestä ja monet
muuttolinnut ovat palanneet tutuille pesimäpaikoilleen metsiin ja järvien rannoille.
Linnunpönttöjen puhdistus on nyt tärkeä tehtävä, sillä tiaiset ovat aloittaneet pesinnän ja
kirjosiepot ovat muuttamassa maahamme ja etsivät pesäpönttöjä. Liikunta ja fyysisten
suoritteiden tekeminen on tarpeellista, varsinkin jos tekee etänä istumatöitä kotona tai vapaaajan asunnolla. Koronaviruksen aiheuttamista ongelmista huolimatta toivon jokaiselle
piirimme rotarille ja heidän läheisilleen hyvää kevään aikaa.

Kuvernööri puhdisti ja tuunasi 18 linnunpönttöä vapaa-ajan asunnolla huhtikuun
alkupuolella. Viisitoista pönttöä oli asuttu ja niissä oli viime vuonna pesineet tali- ja
sinitiainen sekä kirjosieppo. Kuva: Marja Salo.
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