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KUVERNÖÖRIN KUUKAUSIKIRJE 11 – Toukokuu 2009

Arvoisat presidentit ja sihteerit, hyvät rotarit!

Elämme kasvavan valon ja vihreyden aikaa. Vuoden kierto on meille suunnaton rikkaus. Se
pysähdyttää vuosi vuoden jälkeen ainakin neljästi uuden aikakauden alkuun ja pakottaa ottamaan
esille Vivaldin Four Seasons vanhana lp-versiona, jossa kevään äänien taustalla rahisevat
menneiden vuosien kokemukset ja myös koettelemukset. Monelle meistä juuri tämä aika on
riemullisinta ilon, valon, uuden elämän ja kasvun hurmosta, josta ei millään meinaa saada
kyllikseen. Joillekin kevään valo ja voima on rankka kokemus. Muuan tuttavaperheen isä on
havainnut, että hänellä on itsensä kanssa kaikkein rankinta aina jäitten lähdön aikaan. Moni elämä
päättyy ennen aikojaan juuri keväällä. Näistäkin meillä monella on elämän varrelta kokemuksia.
Niin liki toisiaan kulkevat elämässä valo ja varjo, ilo ja suru, alku ja loppu. Mutta aina niin kaunis
on maa ja korkea taivas, kuten lapsikuoro lauloi meille piirikonferenssin piirijuhlan alussa.

Rotaryvuoden kierrossa elämme piirikonferenssin jälkeistä aikaa. En tiedä, miten siitä teitä kaikkia
kiittäisin. Te mukana olleitten suuri joukko olitte koko viikonlopun niin läsnä, niin läsnä. Te olitte
ja elitte niin vahvasti mukana kaikessa, että se tunnelma ylitti huikeimmatkin odotukseni ja
Interluxin odotukset. Sen läsnä olemisen kokemuksen toivoisi tulevina vuosina aina vain
suuremmalle joukolle rivirotareita. Läsnäolostahan puhuimme useimmilla klubivierailuillani: mitä
läsnä olo tarkoittaa, olemmeko läsnä, kun olemme paikalla vai läsnä silloinkin, kun emme ole
paikalla. Tämä kysymys koskettaa koko elämäämme. Olemmeko läsnä omassa elämässämme, läsnä
lähimpiemme elämässä.

Piirikonferenssi oli alusta loppuun oman klubini Interluxin käsialaa. Jokainen klubissa toimiva
jäsen oli mukana täysin sydämin ja tunteja laskematta. Klubini unelma oli myös saada RI:n
presidentin virallinen edustaja nimenomaan Italiasta ja senhän D.K.Lee pyynnöstäni toteutti. Past
Director Raffaele Pallotta d´Acquapendente – meidän Lassemme edeltäjä RI:n hallituksessa - toi
juhlaamme napolilaisen ilon, valon ja spontaanin temperamentin. Hänellä on huikea ura sekä
siviilissä että rotarina, ja ennen kaikkea sydän paikallaan. Puheidensa lisäksi hän jätti vahvan
kokemuksen siitä, kuinka samanlaisia ovat suomalaiset ja italialaisista juuri napolilaiset. Varjoa
juhlaan toi ihastuttavan rouva Mariolinan kova kuume koko vierailun ajan. Sen verran hän jaksoi
perjantai-iltana seurustella, että ehdimme todeta säteilyn ja huumorin puolisoitten pitkässä
keskinäisessä suhteessa. Sen säteilyn olisin mieluusti jakanut teidän kaikkien kanssa.

Lämpimät kiitokset juhlaesitelmöitsijöille Jouko Tuomistolle ja Lea Pulkkiselle vuoden
pääteemojen: lasten unelmien ja ilmaston muutoksen syvällisistä analyyseistä. Molemmat löytyvät
piirin sivuilta www.rotary.fi/1390 – käykää ihmeessä katsomassa! Ilmasto- ja
ympäristökysymyksiin meillä jokaisella on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa eri rooleissamme.
Toivon, että jatkamme teemaa seuraavallakin kaudella niin klubeissa kuin yksityiselämässäkin.
Materiaalia löytyy SR:n sivuilta. Lea Pulkkisen vuosikymmenten pitkittäistutkimuksen tuloksista
me rotarit voisimme tarttua erityisesti yhteen: suomalaisperheiden yhteisiin ruokahetkiin. Siinä

http://www.rotary.fi/1390
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italialaiset ovat meille mallimaa: siellä on parhaiten koko Euroopassa huolehdittu siitä, että perheet
säännöllisesti ruokailevat yhdessä. Rotareina me olemme aina pitäneet yhteistä ruokailua kaiken
ytimenä. Tätä jaloa aatetta voisimme lähteä yhdessä markkinoimaan lapsiperheille. Pulkkiselta
kuulimme, kuinka monet ja syvät vaikutukset perheen yhteisillä ruokailuilla on lapsen kehitykselle.

Haluan kiittää myös kaikkia piirikonferenssin tervehdysten esittäjiä. Samoin kiitän paneelin
puheenjohtajaa Veli-Matti Heinijokea ja kaikkia paneeliin osallistuneita pöydän molemmilla puolin.
Keskustelu antoi monenlaista ajattelemisen aihetta siinä määrin, että siitä on toivottu perinnettä.
Yksi mieluisa johtopäätös oli se, kuinka rotaryssa ihmisen kalenteri-ikä täysin menettää
merkityksensä. Iästä riippumatta ratkaisevaa on se, "hurraako päässä". Myös australialaisen GSE-
ryhmän ohjelma oli hieno ja toivomusteni mukainen. Samoin Vaihto-oppilaiden esittäytyminen ja
toivomani yhteislaulu suomalaisen kantelettaren johdolla oli vaikuttava. Kiitos kaikille nuorten
ohjelmasta ja hyvinvoinnista vastanneille. Seuralaisten omaa ohjelmaa en ymmärrettävistä syistä
nähnyt, mutta salainen agenttini Martti todisti, että ohjelma oli vallan erinomainen.

Australialainen GSE-ryhmä on ollut tyytyväinen vierailuunsa ja kiitospalautetta on tullut vielä
kotiin palattuakin. Kiitos kaikille isäntäklubeille ja GSE-tiimille. Oma upea ryhmämme on Sami
Sorvalin johdolla parhaillaan Australiassa, josta on tullut iloista ja innostunutta palautetta.

Jäsenyydestä on puhuttu ja siitä haluan vieläkin muistuttaa. Onhan muistitikut otettu käyttöön ja
ryhdytty toimiin yhdessä nykyisten ja tulevien virkailijoiden kesken? Jäsenlisäys on vielä pikkuisen
miinuksen puolella, mutta uskon, että se on 30.6. mennessä selvää plussaa. PHF:ä klubeissa on
hankittu kiitettävästi, mutta vielä ehtii ja kannattaa pistää muutama hakemus vireille. Tulevaan
kauteen ja syksyyn orientoidumme liitteenä olevan TRF-seminaarikutsukirjeen verran: sopikaa jo
nyt ketkä kaikki osallistuvat.
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