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Joulukuun rotaryteema: Sairauksien ehkäisyn ja hoidon kuukausi 
 
Anna hyvä joululahja 
EREY -lahjoitus on erinomainen ja ajankohtainen lahja Rotarysäätiön kautta apua tarvitseville. 
Lahjoituksilla voimme ehkäistä sairauksia ja hoitaa apua tarvitsevia. Lahjoittamalla saat hyvää mieltä 
itsellesi, samalla se on lahja sekä Rotarysäätiölle ja Suomelle, täyttäväthän molemmat 100 vuotta. 
Lahjoittamalla ja saavuttaessasi 1000 USD, voit saada PHF:n itsellesi tai lahjoittaa tunnustuksen 
haluamallesi henkilölle. 
 
Kuvernöörin klubivierailut 
Olemme toteuttaneet klubivierailut kaikissa alueemme Rotaryklubeissa. Lämpimät kiitoksemme antoisista 
klubitapaamisista ja vieraanvaraisuudesta klubivierailujen aikana.  
 
On hienoa todeta monien klubien  

 suunnitelmallinen toiminta 

 monipuolinen toiminta niin viikkokokouksissa kuin hyvän tekemisessä paikallisesti ja 
maailmanlaajuisesti  

 näkyminen  

 hyvä Rotaryhenki 

 aktiivinen työ nuorten kanssa 

 myönteinen suhtautuminen hyvän tekemiseen Rotarysäätiön kautta 

 asettamanne jäsenmäärätavoite piirin klubien osalta on yhteensä 135. Toivon kaikkien klubien 
onnistuvan hoitamaan myös tämänkin tavoitteen omalta osaltaan tunnollisesti kauden aikana. Kuten 
tavoitteesta on sanottu, sen on oltava sellainen että tuntuu. Tämäkin tavoite tuntuu ja jos 
säätiölahjoitukset ja jäsenmääräkehitys toteutuvat, on keväällä JUHLAN PAIKKA. 

 
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 

 Joulukuun Rotarydollarin kurssi on 0,90 €. Kurssikehitys 
 
Mikäli em. asioissa tarvitsette apua, ottakaa yhteyttä apulaiskuvernööriin tai minuun. 
 
Tulevia tapahtumia 

 Valtakunnallinen Rotary Säätiöseminaari TRF ja satavuotisjuhla Seinäjoella 4.-5.2.2017. 
Tapahtumapaikkoina ovat Törnävä-Sali 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. 
 

http://www.teratrade.net/
http://www.topmanual.fi/
http://www.topmanual.fi/
http://kultamitali.fi/tuotteet/rotaryindex.html
https://www.rotary.org/myrotary/en/exchange-rates


                                                                                                                                                            

                                                                      

 

 

 

 

 
Kiitämme teitä kaikkia antoisasta syyskaudesta  

ja toivotamme teille Oikein hyvää Rotaryvuotta 2017! 
 

Rotaryterveisin 

Aimo ja Ellen Turunen 
DG 2016 – 2017 

Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry 


