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Ajankohtaista 
 
Lokakuun rotaryteema: Talouskehityksen ja yhteiskunnallisen kehittämisen kuukausi 
Taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen kysymyksiä on vaikea erottaa toisistaan. Talous on väline, 
jonka avulla tuotetaan ja turvataan ihmisille hyvinvointia. Kehityksen eri ongelma-alueet ovat kietoutuneet 
toistensa syy-seuraussuhteiksi. Taloudelliseen kestävään kehitykseen kuuluu sekä ekologinen että 
sosiaalinen vastuullisuus. Esimerkiksi ympäristöongelmiin liittyvät olennaisesti väestöongelmat. Ne taa ovat 
yhteydessä köyhyyteen, joka on taas maailmanlaajuisesti yhteydessä moneen muuhun kehitykseen 
liittyvään ongelmaan. 
 
Meidän Rotareiden eettiset periaatteet luovat pohjan toiminnallemme. Näiden periaatteiden mukaisesti 
toimintamme tulee tukea tasapainoista yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä maailmanlaajuisesti. 
Onhan tämä teema on myös yksi Rotarysäätiön toiminnan viidestä painopistealueesta. 
 
Piirin vuosikokous (piirikokous) 

Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry:n Vuosikokous (piirikokous) pidetään lauantaina 29.10.2016 
kello 13.00 Sokos Hotelli Vaakunassa, Porrassalmenkatu 9, Mikkelissä. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen 9 §:n mukaiset sekä muut piirineuvoston esittämät asiat. Vuosikokouksen jälkeen 
ajankohtaista Rotaryasiaa. Kutsu on lähetetty klubeille, lisäksi kutsu, valtakirja ja ilmoittautuminen 
löytyvät myös piirimme sivuilta. 
 
Kuvernöörin 2019 - 2020 valintaesitykset klubeilta 
Edelleen 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. Klubien presidenteille ja sihteereille on ehdotuksista lähetetty ohjeet. 
 
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. 
 
EREY -lahjoitukset onnistuvat näppärästi My Rotaryn kautta. Lahjoituksen voitte hoitaa halutessanne myös 
piirin tilin kautta. Ohjeet löydät Piirimme Rotarysäätiösivuilta. 
 
Polio+ 
Vietämme 24.10. maailman poliopäivää. Toivon klubien huomioivan teeman klubikokouksissa ja 
tapahtumissa.  
 
Syksyn säätiöseminaarit 
Säätiöseminaarit on pidetty. Olemme saaneet arvokasta tietoa säätiöasioista ja päivän aineiston löydät 
piirimme suojatuilta sivuilta. Aineistoa kannattaa hyödyntää klubikokouksissa. 
 
 
Kuvernöörin klubivierailut 
Rotarykauden kuvernöörin vierailut ovat edelleen käynnissä. Tähän mennessä kaikkiaan 30 klubia ovat 
esitelleet kauden monipuolista ohjelmaansa ja tavoitteita klubiohjelmilla jäsenhankinnan, projektien, 
varainhankinnan ja vaihto-oppilastoiminnan suhteen. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. 
 
Jatkamme klubivierailuja päivitetyn ohjelman mukaisesti. Klubien omat lisäohjelmat voivat tietenkin 
vaikuttavaa myös hieman aikatauluihin.  

http://www.rotarypiiri1430.fi/2015/12/07/lahjoituksiin-ja-projekteihin-liittyvat-ohjeet/


                                                                                                                                                            

                                                                      

 

 

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 on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. Onko klubinne säännöt ajan 
tasalla? Suomen Rotaryn sivuilta löydät mallisäännöt ja ohjeet sääntöjen ajantasaistamiseen 

 Lokakuun Rotarydollarin kurssi on 0,90 €. 
 
Mikäli em. asioissa tarvitsette apua, ottakaa yhteyttä apulaiskuvernööriin tai minuun. 
 
Ajankohtaisia tapahtumia 

 Piirin vuosikokous (piirikokous) pidetään lauantaina 29.10.2016 kello 13.00 Sokos Hotelli 
Vaakunassa, Porrassalmenkatu 9, Mikkelissä. 

 
Tämä kirje on tarkoitettu kaikille rotareille, joten pyydän välittämään sen edelleen klubin jäsenille. Kirje 
löytyy myös piirimme nettisivuilta. 
 
Toivotan teille kaikille antoisia klubitapaamisia! 
 
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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