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Ajankohtaista 
 
Elokuun teemana jäsenyys 
Toimintamme tärkeimmät tavoitteet kohdistuvat jäsenyyteen, uusien jäsenten hankintaan ja nykyisten 
sitouttamiseen. Klubin suunnitelma jäsenhankinnasta on tehty ja toteuttaminen kannattaa pitää jatkuvana ja 
aktiivisena toimintana. Piirimme tavoite tällä kaudella nostaa jäsenmäärä 1430 jäseneen. 
 
Pidetään klubin ohjelma mielenkiintoisena ja monipuolisena. Kerrotaan toiminnastamme jäsenehdokkaille, 
kuunnellaan heidän odotuksia ja pyydetään mukaan tekemään hyvää unohtamatta nykyisten jäsenten 
aktiivista osallistumista. Näin saamme helposti uusia innostuneita jäseniä joukkoomme ja entistä 
monipuolisempaa toimintaa klubeihin. 
 
Piirin sivuilta Klubeille>Kuukausikirjeen liitteenä löydät oppaan Jäsenkehityksen vahvistaminen 
 
Rotarysäätiö 100 vuotta 
Toisena tärkeänä tavoitteena on Rotarysäätön 100 v huomioiminen 
toiminnassamme. Olemme toimintasuunnitelmassamme asettaneet sen 
kaikkien Suomen piirien klubien yhteiseksi tavoitteeksi. 
 
Tavoitteemme on äkkiseltään haastava, mutta klubinne osuus on 100 
USD/jäsen. Se kuinka kukin rahoittaa ko. summan, on jokaisen klubin ja 
klubilaisen päätettävissä. Osallistumisessa meidän on hyvä muistaa sääntö, 
jonka mukaan puolet (50 %) vuosirahastoon tehdyistä lahjoituksista palaa 
kolmen vuoden kuluttua piirillemme käytettäväksi sekä paikallisiin että 
kansainvälisiin projekteihin. Niinpä maksaako jokainen jäsen vaikkapa EREY -
lahjoituksena tai klubin toteuttamana projektina, josta kertyneet varat 
lahjoitetaan säätiölle. Lisäksi vaikkapa yrityksiltä tai muilta tahoilta saatu 
sponsorituotto on sallittua.  
 

 

Kaikki tehdyt lahjoitukset kartuttavat juhlavuoden 1 000 000 USD -hankettamme. Polio-, vuosi- ja pysyvä 
rahasto ovat kaikki mukana ohjelmassa. Hoitakaa lahjoitukset säätiölle sitä mukaa kuin ne kertyvät, 
keräystilannetta seurataan aktiivisesti Piirin ja koko Suomen tasolla, sekä kansainvälisesti. Tehkäämme 
yhdessä hyvää historiaa ja toteutetaan hyvää rotarytoimintaa! Lahjoitustavoitteemme on huomattu myös 
RI:ssa. Tulevan kauden RI:n presidentti (RIPE) Ian Riseley on pyytänyt mahdollisuutta tulla keväällä 
vierailulle Suomeen tutustumaan toimintaamme. 
 
Polio+ 
Tänä vuonna on ollut Pakistanissa 13 ja 
Afganistanissa 6 villin viruksen (VPV1) 
aiheuttamaa lapsihalvausta. Vastaavana aikana 
viime vuonna Pakistanissa oli 28 tapausta ja 6 
Afganistanissa. 

 
 

 
Rotarit näkyvät 
Hamina Tattoossa Rotaryteltta ja Shelterbox olivat näkyvästi esillä. Lauantaina kokoontui rotareita myös 
Reserviupseerikoulun Maneesille hetkeksi tapaamaan rotareita ja kuulemaan ajankohtaiskatsaukset 
Tattoosta, Haminasta ja puolustusvoimista (painopisteenä RUK) sekä rotarytoiminnan ajankohtaiset asiat. 
Kiitos kaikille mukana olleille. 
 
Kiitos myös Shelterboxin esittelijöille monista tapahtumista, joissa olette olleet mukana ja esitelleet samalla 
rotarytoimintaamme. 
 
Myös klubit ovat olleet aktiivisesti esillä. Heinäveden klubi hoiti kahvi- ja makkaramyyntiä Heinäveden 
kirkastusjuhlilla. Rantasalmelaiset olivat iltatoritapahtumassa ja lentokenttäjuhlassa. Rantasalmella oli myös 



                                                                                                                                                            

                                                                      

 

 

klubin jäsenen Lauri Muonan 70 vuotispäivä, Lauri ohjasi lahjavarat rotareiden hyväntekeväisyystoimintaan. 
Nämä muutamat hyvät esimerkit klubien aktiivisesta toiminnasta ja näkyvyydestä. 
 
Kuvernöörin klubivierailut 
Rotarykausi 2016 – 2017 on käynnistynyt kuvernöörin vierailuilla. Hamina-Vehkalanti, Mikkeli, Mikkeli-
Naisvuori, Ristiina, Heinävesi, Rantasalmi ja Iisalmi-Paloisvirta ovat esitelleet hyvin kauden monipuolista 
ohjelmaansa ja tavoitteita monipuolisilla klubi-ohjelmilla jäsenhankinnan, projektien, varainhankinnan ja 
vaihto-oppilastoiminnan suhteen. Kiitos kaikille klubeille miellyttävistä klubitapahtumista. Tämä näyttää 
lupaavalta. 
 
Jatkamme klubivierailuja oheisen päivitetyn ohjelman mukaisesti. Klubien omat lisäohjelmat voivat tietenkin 
vaikuttavaa myös hieman aikatauluihin. Muutamia muutoksia on myös tullut vierailuaikoihin. 
Vierailuohjelman löydät piirimme sivuilta Klubeille>Kuukausikirjeet 
 
Ajankohtaista klubeille 

 Klubin jäsentietojen pitäminen jatkuvasti ajan tasalla 

 Klubin läsnäolotietojen päivittäminen 

 Klubin nettisivujen päivitys, uudet toimihenkilöt, yhteystiedot ja ohjelma jne 

 Presidentti/sihteeri, täydennä kauden toimintasuunnitelman tavoitteet ja toteutumat My Rotaryyn 

 Onko klubinne säännöt ajan tasalla? Suomen Rotaryn sivuilta löydät mallisäännöt ja ohjeet 

sääntöjen ajantasaistamiseen 

 Elokuun Rotarydollarin kurssi on 0,90 €. 
 
Mikäli em. asioissa tarvitsette apua, ottakaa yhteyttä apulaiskuvernööriin tai minuun. 
 
Kuveronöörin 2019-2020 valintaesitykset klubeilta 
Pyydän klubeja nyt tekemään ehdotuksia tulevasta kuvernööriehdokkaasta allekirjoittaneelle 20.10.2016 
mennessä. 
 
Ajankohtaisia tapahtumia 

 26.-28.8.2016 Kansainvälinen vaihto-oppilastapahtuma EEMA 2016-konferenssi Scandic Marina 
Congress Centerissä Helsingissä.. 

 Piirin 1430 golfmestaruus kisataan tänä vuonna Kuopion Tahko New Course kentällä 10.9.2016 
klo 9.00 alkaen. Kutsu tapahtumaan löytyy piirin sivuilta.  

 Nuorisovaihtokoulutus Partaharjulla 17.9.2016, lisää tietoa Nuorisovaihtotiimiltä 

 Säätiöseminaarit Kuopiossa 1.10.2016 ja Lappeenrannassa 8.10.2016, lisätietoa tulee pian. 
 

Tämä kirje on tarkoitettu kaikille rotareille, joten pyydän välittämään sen edelleen klubin jäsenille. Kirje 
löytyy myös piirimme nettisivuilta. 
 
Hyvää ja antoisaa Rotaryvuoden jatkoa! 
 
Aimo Turunen 
DG 2016 - 2017 
Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry 
aeturunen@d1430@gmail.com 
aimo.turunen49@gmail.com 
+358400275928 
http://www.rotarypiiri1430.fi/ 
http://www.rotary.fi/ 
https://www.rotary.org/ 
Piirin Facebook-ryhmän nimi on Rotary D1430 
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