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KUUKAUSIKIRJE TOUKOKUU 2016
Toukokuu on nuorisopalvelun kuukausi
Rotaryn nuorisotoiminta tapahtuu joko suoraan klubien organisoimina
(Nuorisovaihto, RYLA-toiminta) tai erillisissä organisaatioissa (Interact,
Rotaract), joilla on jokin rotaryklubi kummiklubina. Erityisesti vuosivaihto
on piirissämme loistavalla tasolla. Kiitos tästä kuuluu klubeillemme, jotka
pitävät asiaa tärkeänä. Lisäksi useat piirimme klubit tukevat nuoria
monin eri tavoin. Erityisesti Matkalippu tulevaisuuteen tavoittaa reilut
2500 nuorta piirimme alueella. Rotaryn nuorisotoiminta toimii samojen
eettisten periaatteiden mukaisesti kuin rotaryliike yleensäkin. Siksi on
syytä tehostaa tätä toimintaa jo meidän rotariemme oman tulevaisuuden
turvaamiseksi. Nuorissa on tulevaisuutemme.
Piirikonferenssista
Piirikonferenssi onnistui suunnitelmien mukaisesti ja erinomaisten
esitysten lisäksi siellä palkittiin ansioituneita rotareita sekä klubeja.

Vaihto-oppilaat
piirikonferenssissa

Konferenssissa jaettiin Suomen Rotaryn myöntämä I-luokan ansiomerkki
pitkäaikaisesti ja poikkeuksellisen ansiokkaasti toimineelle PDG, DRFCC
Aarno Karille. Lisäksi EREY-kilpuilun voittajaklubien esittäminä PHF:n
saivat Outokummun Pentti Lappalainen sekä Kuopio-Veljmiesklubin
Jouko Tuomisto ja Kirsi Vähäkangas. Piirimme luovutti PHF:t
toimintansa päättäville apulaiskuvernööreille Hamina-Vehkalahti klubin
Airi Laurilalle, Savonlinnan rotaryklubin Pekka Huovilalle ja
Leppävirran klubin Pentti Huopaiselle sekä piirikonferenssin järjestelyt
loistavasti junailleelle Kuopion Huomenklubin Petri Satulille.
Kouvolan alueen klubit voittivat Suomen parhaan rotaryverkkosivujen
palkinnon ja klubit saivat kunniakirjat sekä kiertopalkinnon. Vuosittain
jaettavan Hyvän tuulen haarikan ansiokkaasta tiedottamisesta sai
Kuusankosken rotaryklubi ja huomattavisti rotaryansioista
myönnettävän Vierivä kivi -kiertopalkinnon sai Kuopion Huomenklubi.
Lämpimät onnittelut kaikille palkituille vielä kerran.
Ajankohtaista
Arvoisat presidentit anna tukesi ensi rotaryvuoden presidentille. Täytä
MyRotaryssa klubisi toiminta ja saavutukset, jotta seuraajasi pystyy
helpommin laittamaan omat tavoitteensa tulevalle kaudelle.
Tärkeää
Council on Legislation (COL) käyttää päätösvaltaa Rotary Internationalin
ja rotaryklubien järjestysmuotojen ja varsinaisten sääntöjen muutoksista
ja kehittämisestä. Kolmen vuoden välein pidettävissä kokouksissa
äänivaltaa käyttävät piirien edustajat. Esityksiä sääntömuutoksiksi
COL:lle ja ponsiksi RI:n hallitukselle tekevät klubit, piirit ja RI:n hallitus.
Viime kuussa pidetty COL oli päätöksien merkittävyyden suhteen
edistyksellinen ja sisälsi paljon muutoksia, jotka liittyvät klubien
toimintaan. Päätökset tulevat voimaan 1.7.2016 ja antavat klubeille
suuren vallan päättää kokouksistaan ja jäsenyydestä. Jatkossa klubit
voivat kokoontua niin halutessaan kahdesti kuussa. Myös hallitusten
päätösten avoimuudesta on uudet ohjeet. Tiivistelmä päätöksistä on
tämän kuukausikirjeen liitteenä.
Rotarydollari on toukokuussa 0,88 €
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