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Marraskuun rotaryteema: Rotarysäätiön kuukausi
Miljoonan dollarin keräys Rotarysäätiölle on nyt käynnissä - Tällä toimintakaudella juhlimme sekä
Suomen että Rotarysäätiön 100-vuotisjuhlaa
Rotarysäätiömme auttaa meitä tekemään hyvää niin maailmalla kuin paikallisesti omassa lähipiirissämme.
Kuluvalla kaudella Rotarysäätiö täyttää 100 vuotta. Keskeisimpiä asioita ovat asian juhlistaminen, säätiön
toiminnan tärkeyden tuonti esille jäsenistölle ja yleisölle sekä varojen kerääminen. Meillä suomalaisilla
rotareilla on nyt mahdollisuus tehdä historiaa ja onnitella säätiötä ja Suomea keräämällä yhteensä miljoona
dollaria. Muistattehan, että lahjoittamamme varat ovat meillä käytettävissä kaudella 2019-2020.
Nyt kaikki joukolla tekemään hyvää Rotarysäätiön kautta. Ykköstavoite on polion hävittäminen maailmasta.
Olemmehan todella lähellä tuota historiallista yhteistä tavoitetta. Säätiöasioista löydät lisätietoa Suomen
Rotaryn suojatuilta sivuilta>Rotarysäätiö ja piirimme sivuilta Rotarysäätiö, sekä syksyn Säätiöseminaarien
aineistot Piirimme suojatuilta sivuilta>Säätiöseminaari 2016. Toivomme, että klubeissa pidetään
säätiöasioihin liittyvä klubikokous ja klubit tilittävät kertyneet lahjoitukset Rotarysäätiöllle.
Rotarysäätiömme on arvostettu maailmalla, käy tutustumassa AFPNET.org sivuilla juuri ilmestyneeseen
uutiseen: Säätiömme on valittu vuoden 2016 säätiöksi kaikista maailman säätiöistä.
Haastekampanja piirin 1430 rotaryklubeille vuosirahaston kartuttamiseksi 2016-2017
Lahjoitustavat:
• RI:n kotisivujen palvelun kautta omin tunnuksin
• Lahjoitukset klubin tilin tai Rotaryn piiri 1430 EREY-tilin kautta
• Lahjoittajilla omat PHF-pisteet
Raportointi:
• Kampanjan eteneminen raportoidaan 31.12.2016.
• Klubi, jonka jäsenistöstä suurin osuus on hoitanut EREY-haasteen helmikuun loppuun
mennessä, palkitaan ilmaisella piirikonferenssilla majoituskuluineen yhdelle rotarille avec.
• Kolmelle parhaalle piiri siirtää yhden PHF-tunnustuksen
• 31.12.2016 johdossa oleva klubi saa yhden PHF-tunnustuksen
EREY -lahjoitukset onnistuvat näppärästi My Rotaryn kautta. Lahjoituksen voitte hoitaa halutessanne
myös piirin tilin kautta.
Lahjoituksiin liittyvän ohjeistuksen löydät Rotarypiirin sivuilta>Rotarysäätiö
Lääkäripankista terveiset “Healt Tanzania. Capacity building for health care sector in Tanzania”
Lääkäripankin uuden hankkeen fokuksessa ovat odottavat äidit, vastasyntyneet, lapset, vammaisuudessa
ehkäisy ja kuntoutus.
Naistentautien ja synnytyksen erikoislääkäri Liisa Raatemaa, kätilö Marja-Liisa Rossi, lastenlääkärineurologi Ulla-Maija Ritanen ja toimintaterapeutti Irma Tarvainen jatkavat hankkeen sisällön rakentamista
yhdessä paikallisten kanssa. Seuraa Lääkäripankki kiittää ja tiedottaa, lääkärin blogia Tansaniasta
Piirin vuosikokous (piirikokous)
Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry:n Vuosikokous pidettiin 29.10.2016 Mikkelissä. Kiitos kaikille
osallistujille. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat.
Kuvernööriksi kaudelle 2019-2020 valittiin PAG Kauko Salo Joensuun eteläisestä klubista. Onnea ja
menestystä Kaukolle tuleviin haasteisiin.

Kokouksen päätteeksi DRFCC 1390, Matti Poikolainen, esitteli Suomen Rotarypiirinen säätiön 100 vuotishanketta, kts tarkemmin Piirin suojatuilta sivuilta>Piirikokous 2016-2017 aineistot. AG Virve Eronen
esitteli nuorisovaihdon hakuprosessia, kts. nuorisovaihdon aineistot Piirin suojatuilta sivuilta
Jäsenille>Nuorisovaihtokoulutuksen materiaali.
COL-edustajamme ja hänen varahenkilönsä valinta kaudelle 2017–2020.
COL, Council on Legislation, on Rotaryn ”parlamentti”, jossa päätetään mm. RI:n sääntöjen muutoksista,
jäsenmaksuista jne. Piirimme vahvistaa tulevan maaliskuun piirineuvottelussa COL-edustajamme ja hänen
varahenkilönsä valinnan kaudelle 2017–2020. Edustajan tulee olla mm. palvellut kuvernööri, PDG. Pyydän
tekemään ehdotuksia 15.12. mennessä DG:lle, jolta saa myös lisätietoja.
Klubien henkilövalinnat kaudelle 2017-2018
Klubien henkilövalinnat seuraavalle kaudelle alkavat olla klubeissa selvillä. Onnea ja menestystä myös
tulevan kauden toimijoille! Nyt on hyvä aika valmistella samalla myös tulevan kauden suunnittelua.
Muistattehan päivittää jäsentietojärjestelmään uudet valinnat 15.12.2016 mennessä.
Kuvernöörin klubivierailut
Rotarykauden kuvernöörin vierailut ovat edelleen käynnissä. Viimeiset klubivierailut ovat menossa, jonka
jälkeen on klubivierailujen yhteenvedon aika.
Rotarit näkyvät
Olemme liittäneet piirin sivuille erinomaisen esimerkin klubin näkyvyydestä. Kiuruveden klubi on hankkinut
varoja projekteihin, samalla saanut mahtavasti näkyvyyttä. Lue lisää piirin sivuilta Klubeille>Lehtileikkeitä.
Toimittakaa teidän omia julkaistuja juttuja PDF-tiedostona meille kaikille tiedoksi.
Ajankohtaista klubeille
 Klubin 2017-2018 toimihenkilötietojen päivittäminen 15.12.2016 mennessä
 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: TeraTrade Top Manual Oy/
Rotarymyynti ja Kultamitali-Rotarytuotteet
 Klubin hallituksen tietojen muutokset on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. Onko klubinne säännöt ajan
tasalla? Suomen Rotaryn sivuilta löydät mallisäännöt ja ohjeet sääntöjen ajantasaistamiseen
 Marraskuun Rotarydollarin kurssi on 0,90 €.
Mikäli em. asioissa tarvitsette apua, ottakaa yhteyttä apulaiskuvernööriin tai minuun.
Tulevia tapahtumia
 Valtakunnallinen säätiöseminaari TRF Seinäjoella 4.-5.2.2017. Tapahtumapaikkoina ovat TörnäväSali ja Hotelli Sorsanpesä.
 PrePETS Kuopiossa 18.2.2017, Savonlinnassa 25.2.1017 ja Kouvolassa 4.3.2017
 PETS ja Piirineuvottelu 25.3.2017 Kouvolassa
 Piirikonferenssi 20.5.2017 Kiteellä
 Rotary International Convention on Atlantassa USA:ssa 10.–14.6.2017. Suomen Rotaryn sivuilta
löydät matkatarjouksia.
Tämä kirje on tarkoitettu kaikille rotareille. Kirje löytyy myös Piirimme nettisivuilta>Klubeille.
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