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Ajankohtaista
Uusi rotarykausi 2016 – 2017 on alkanut. Onkin aika tarkastella hieman tulevaa kautta ja tekemisiä. 

Ensinnäkin suuret kiitokset IPDG Ari Jussilalle rotarykaudesta 2015 – 2016 ja menestystä tulevan kauden 
suuriin haasteisiin säätiöasioiden merkeissä yhdessä kaikkien klubilaisten kanssa.

Alkaneen kauden toiminnan tärkeimmät tavoitteet kohdistuvat jäsenyyteen, uusien jäsenten hankintaan ja 
nykyisten sitouttamiseen, joten pidetään klubin ohjelma mielenkiintoisena ja monipuolisena.

Toisena tavoitteena on Rotarysäätön 100 v huomioiminen 
toiminnassamme. Olemme toimintasuunnitelmassamme asettaneet 
sen kaikkien piirien yhteiseksi tavoitteeksi.

Kaikki tehdyt lahjoitukset kartuttavat juhlavuoden 1 000 000 USD 
-hankettamme. Polio-, vuosi- ja pysyvä rahasto ovat kaikki tietenkin 
mukana ohjelmassa. Tehkäämme yhdessä hyvää historiaa.

Vuoden 2016 – 2017 teema ”Rotary palvelee ihmiskuntaa”
Me rotarit voimme olla ylpeitä niistä projekteista, joita olemme tehneet. Osa niistä on pieniä paikallisia 
projekteja, osa maailmanlaajuisia, joista hyvänä esimerkkinä EndPolio Now. Jokaisen rotarin ja klubin tulisi 
miettiä, miten parhaiten toteuttaa hienoa rotaryaatetta. 

Vuoden teemasta tekoihin painopisteinä RI:n presidentti korostaa
1. Rotary on houkutteleva uusille jäsenille ja sitouttaa nykyisiä jäseniä
2. Lahjoitukset omalle säätiölle
3. Apua tarvitsevien auttaminen
4. Uusien sukupolvien kiinnostuksen herättäminen
5. Rotaryn julkisuuskuvan parantaminen

Otamme myös huomioon
Edellä mainitut asiat tulevat esille klubivierailujen hallituksen kokouksissa. Lisäksi kannattaa muistaa oman 
piirimme teema ELÄ –  KOE – NÄY:  

ELÄ - Elämme rotarytoiminnan perusarvojen mukaisesti: 
Palvelu, toveruus, moninaisuus, rehellisyys ja johtajuus. Tunnettavuus, hyväntekeminen ja nuoret 
sukupolvet

KOE - Tekemisen kautta. Ollaan esimerkillisiä ja aktiivisia. Pidetään huolta nykyisistä jäsenistä, hankimme 
aktiivisesti uusia. Klubikokoukset ovat monipuolisia, kiinnostavia, ohjelmat ajankohtaisia ja jäseniä 
kehittäviä. Hyväntekeväisyys on klubin toiminta-alueella unohtamatta ajankohtaisia valtakunnallisia tai 
maailmanlaajuisia tarpeita piirin säätiötoiminnan ja RI:n kautta. Vaihto-oppilastoimintamme

NÄY - Pidetään klubikokouksia eri paikoissa. Verkostoidumme, lisätään yhteyksiä muihin organisaatioihin ja
tehdään niiden kanssa yhteistyötä. Kerromme toiminnastamme tuttaville, lehdistölle, medialle.

Kuvernöörin klubivierailut
Klubivierailumme alkavat heti elokuun alussa. Ohessa aikataulu vierailuista ja muista tapahtumista 
syyskaudelle. Muutamia muutoksia on tullut aiemmin lähetettyyn aikatauluun, toivottavasti lähes tällä 
suunnitelmalla voimme viedä vierailut läpi. Klubien omat lisäohjelmat tietenkin vaikuttavat myös hieman 
aikatauluihin.



                                                                                                                                                           
                                                                     

Klubivierailujen ohjelma
Klubivierailut viedään läpi kahdessa osassa, ensin kokoonnumme klubin hallituksen kanssa, varataan aikaa
noin tunti ja sitten varsinainen klubikokous.

Klubien hallituksen kanssa tarkastelemme seuraavia asioita:
 Klubin ajankohtaiset kuulumiset
 Klubin viikko-ohjelma kaudella 2016 – 2017
 Klubin toimintasuunnitelma (toimintasuunnitelma on oltava laadittu ennen kokousta ja tiedot viety 

myös My Rotaryyn)
 Klubin jäsentilanne
 Klubin talous
 Klubin projektit
 Klubin lahjoitustilanne (Polio Plus ja Säätiö)
 Nuorisovaihtotilanne
 Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen ja julkisuuskuva
 Muut klubin asiat

Ohjeistusta klubeille
 Nyt on aika päivittää klubin tiedot PRH yhdistysrekisteriin ajan tasalle (www.prh.fi)
 Klubin nettisivujen päivitys, uudet toimihenkilöt, yhteystiedot ja ohjelma jne
 Presidentti/sihteeri laita klubin toimintasuunnitelma Rotary Club Centraliin viimeistään heinäkuun 

loppuun mennessä, kts. klubivierailut.
 Klubit saavat RI:n maksun ensimmäisen erän laskun, joka tulee maksaa heinäkuussa. Lasku 

laaditaan jäsentietojen mukaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että pidätte tiedot ajan tasalla Suomen 
Rotaryn järjestelmässä. Jos tiedot ovat virheelliset, tulee virheellinen lasku.

 Heinäkuun Rotarydollarin kurssi on 0,90 €.
 Klubin toimintaan liittyvää ohjeistusta löytyy Suomen Rotary -suojatuilta sivuilta ja ”PrePETSissä 

jaetuista kasseista”. 

Ajankohtaisia tapahtumia
 6.8.2016 Rotarit erikoisvieraina Hamina Tattoo 2016 -tapahtumassa.
 26.-28.8.2016 Kansainvälinen vaihto-oppilastapahtuma EEMA2016-konferenssi Scandic Marina 

Congress Centerissä Helsingissä..
 Piirin 1430 golfmestaruus kisataan tänäkin vuonna Kuopion Tahkon Old Course kentällä 

10.9.2016 klo 9.00 alkaen. Liitteenä on kutsu tapahtumaan. 

Tämä kirje on tarkoitettu kaikille rotareille, joten pyydän välittämään sen edelleen klubin jäsenille!

Hyvää ja antoisaa rotaryvuotta 2016 – 2017!
Rotaryterveisin

Aimo Turunen
DG 2016 - 2017
Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry
a  imo.turunen49@gmail.com
aeturunen@d1430@gmail.com
+358400275928
http://www.rotarypiiri1430.fi  /
http://www.rotary.fi/
https://www.rotary.org/
Käy liittymässä myös piirin Facebook-ryhmään, jonka nimi on Rotary D1430
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