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Ajankohtaista
Syyskuun rotaryteema: Peruskoulutus sekä luku- ja kirjoitustaito
Syyskuun rotaryteema on Peruskoulutus sekä luku- ja kirjoitustaito. Lukutaito mahdollistaa nuoren
kehittymisen, kouluttautumisen. Luku- ja kirjoitustaito on myös avain aktiiviseen toimintaan yhteiskunnassa
ja omien oikeuksien puolustamiseen. Rotary pyrkii tukemaan lasten peruskoulutusta sekä luku- ja
kirjoitustaidon saavuttamista kaikkialla, missä lasten koulutuksen järjestäminen on ongelmallista.
Vielä tänään arviolta 61 miljoonaa lasta ei koskaan pääse kouluun. Noin 120 miljoonaa lasta on vailla
alkeisopetusta, suurin osa heistä on tyttöjä. Joka viides aikuinen ihminen maailmassa on lukutaidoton,
heistä aikuisia ja nuoria on yhteensä yli 774 miljoonaa, valtaosa köyhimpien kehitysmaiden naisista ei osaa
lukea eikä kirjoittaa. Maailmassa on 122 miljoonaa 15 - 24-vuotiasta nuorta, jotka eivät osaa lukea tai
kirjoittaa. Heistä kaksi kolmasosaa on tyttöjä ja naisia.
(Lähde: Suomen YK-liitto)
Nuorisovaihtoasiat ovat jälleen ajankohtaisia
Vaihto-oppilaiden valinta tulevalle kaudelle on nyt ajankohtainen asia. Meillä on hyviä vaihtoehtoja nuorille,
kuten kesä-, leiri- ja vuosivaihto. Kaikki edellä mainitut vaihtoehdot kannattaa muistaa markkinoinnissa ja
muistattehan, että kesä- ja leirivaihto ovat edullisia vaihtoehtoja myös klubille. Lisää nuorisovaihdon uusilta
nettisivuilta osoitteesta http://rye.fi ja Nuorisovaihtokoulutuksessa.
Miljoonan dollarin keräys Rotarysäätiölle on nyt käynnissä - Tällä toimintakaudella juhlimme sekä
Suomen että Rotarysäätiön 100-vuotisjuhlaa
Meillä suomalaisilla rotareilla on nyt mahdollisuus tehdä historiaa ja onnitella säätiötä keräämällä yhteensä
miljoona dollaria. Hankkeemme on mittava, ja se edellyttää meitä kaikkia osallistumaan. Tavoite on
kuitenkin jaettu osiin: rotarit, rotaryklubit ja toimintaan mukaan kutsuttavat partneriyritykset kantavat kaikki
kortensa yhteiseen kekoon. Lähdetään kaikki mukaan mahdollistamaan Rotaryn tekemä hyvä työ myös
jatkossa!
RI:n presidentti Arch Klumphin perustamasta säätiöstä on vuosien saatossa tullut yksi aikamme
merkittävimmistä hyväntekijöistä, jonka toiminta on luokiteltu maailmanlaajuisesti varmaksi ja luotettavaksi.
Säätiönsä kautta Rotary taistelee niin sairauksia kuin köyhyyttä vastaan sekä edistää koulutusta, rauhaa ja
taloudellista kehitystä ympäri maailman.
Toiveena on, että jokainen rotari Suomen jokaisessa klubissa katsoisi rotarysäätiömme mittaamattoman
arvokkaan työn vähintään 30 euron arvoiseksi – tästä kertyy 300 000 - ja toivottavasti lisäksi paljon
keskustelua arvokkaasta työstämme. Varoja voidaan kartuttaa klubitasolla lisäksi myös esim. järjestämällä
tapahtumia ja omia varainkeruuhankkeita. Näillä saadaan klubeihin samalla mukavaa toimintaa ja
myönteistä julkisuutta ja kartuttaa samalla jokaisen jäsenen osalta 100 USD EREY -hanketta.
Piirien rotarysäätiöiden puheenjohtajat ovat lähettäneet mm. klubien presidenteille keräystä koskevan
sähköpostin ja pp -esityksen, jota kannattaa hyödyntää keräystarkoituksessa mm. klubikokouksissa.
Polio+
Vietämme 24.10. maailman poliopäivää. Toivon klubien huomioivan teeman klubikokouksissa ja
tapahtumissa.
Syksyn säätiöseminaarit
Syksyn säätiöseminaarit ovat 1.10 Kuopiossa Hotelli Atlaksessa ja 8.10 Lappeenrannassa Maasotakoulun
Esikunnassa. Ohjelma on lähetetty klubeille ja löytyy myös piirimme sivuilta. Mikäli klubi aikoo hakea piiriltä
apurahaa, klubista on osallistuttava säätiökoulutukseen. Ilmoittautukaa joko suoraan ajuxx@dnainternet.net
tai piirimme nettisivuilla www.rotarypiiri1430.fi kohdassa Tapahtumat. Klubille maksuttoman tilaisuuden
kahvi- ja ruokavahvuuden määrittämiseksi Ari tarvitsee ilmoittautumiset 28.9.2016 mennessä.

Kuvernöörin 2019 - 2020 valintaesitykset klubeilta
Pyydän klubeja tekemään ehdotukset kuvernööriehdokkaasta allekirjoittaneelle 20.10.2016 mennessä.
Kuvernöörin kelpoisuusehdot, valintamenettely ym. tiedot löytyvät Rotaryn käsikirjasta.
Klubeista löytyy varmasti hyviä ehdokkaita tulevaksi kuvernööriksi, joilla on intoa ja halua käyttää aikaansa
hyvän asian puolesta.
Rotarit näkyvät
Rotarit ovat mukavan ahkerasti olleet näkyvillä piirissämme. Olette esitelleet klubienne toimintaa,
osallistuneet hyvän tekemiseen ja Shelterbox on ollut myös erittäin ahkerasti esillä. Kiitos kaikille mukana
olleille.
Kuvernöörin klubivierailut
Rotarykauden kuvernöörin vierailut ovat käynnissä. Siilinjärvi, Kiuruvesi, Iisalmi, Karhula, KotkaRuotsinsalmi, Lappeenranta, Lappeenranta-Leiri ja Lauritsala, Pieksämäki-Veturi, Juva ja Warkaus ovat
esitelleet kauden monipuolista ohjelmaansa ja tavoitteita klubi-ohjelmilla jäsenhankinnan, projektien,
varainhankinnan ja vaihto-oppilastoiminnan suhteen. Kiitos klubeille miellyttävistä klubitapaamisista. Tästä
on hyvä jatkaa eteenpäin.
Jatkamme klubivierailuja päivitetyn ohjelman mukaisesti. Klubien omat lisäohjelmat voivat tietenkin
vaikuttavaa myös hieman aikatauluihin. Muutamia muutoksia on myös tullut vierailuaikoihin.
Vierailuohjelman löydät piirimme sivuilta Klubeille>Kuukausikirjeet ja vierailun yhteydessä keskustelen
hallituksen kanssa elokuun kuukausikirjeessä mainituista asioista ja klubikokouksessa esittelen rotaryn
ajankohtaisia asioita.
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
 Rotarytuotteita löydät mm. seuraavilta suomalaisilta toimittajilta: http://www.teratrade.net/
www.topmanual.fi/ ja http://kultamitali.fi/tuotteet/rotaryindex.html
 Klubin hallituksen tietojen muutokset yhdistysrekisteriin. Onko klubinne säännöt ajan tasalla?
Suomen Rotaryn sivuilta löydät mallisäännöt ja ohjeet sääntöjen ajantasaistamiseen
 Syyskuun Rotarydollarin kurssi on 0,90 €.
Mikäli em. asioissa tarvitsette apua, ottakaa yhteyttä apulaiskuvernööriin tai minuun.
Ajankohtaisia tapahtumia
 Säätiöseminaarit ovat Kuopiossa 1.10.2016 ja Lappeenrannassa 8.10.2016
 Piirin vuosikokous Mikkelissä 29.10.2016
Tämä kirje on tarkoitettu kaikille rotareille, joten pyydän välittämään sen edelleen klubin jäsenille. Kirje
löytyy myös piirimme nettisivuilta.
Toivotan teille kaikille antoisia klubitapaamisia!
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