
Rotarien tekemiä hankkeita  

lähellä ja kaukana:

• EndPolioNow-kampanja polion 
hävittämiseksi maailmasta

• Nuorisovaihtotyömme kauttaa 
tuhannet nuoret ovat hankkineet 
vahvoja valmiuksia elämäänsä.

- projekteja on sadoittain

• Kaivoja, kouluja, pulpetteja, 
wc-tiloja, busseja, tietokoneita, 
oppikirjoja ja liikuntavarusteita 
kouluihin Intiassa ja Afrikassa

- kotimaan projekteja:

• Tays aistihuoneprojekti

• Kerhoja nuorille, työpaikkoja 
nuorille (Godfather-hanke), Nuoret 
naiset johtamisuralle –kurssi, 
johtamisseminaareja kouluissa

• Puhtaampi Itämeri –hanke

• Nukkekoteja neuvoloihin, 
pyörätuoleja vanhuksille

• Lääkäripankki

Ota yhteyttä: The Rotary Foundation /Rotarysäätiökomitean puheenjohtajat

1420 PDG Harry Hedman harry.hedman@elisanet.fi 1380 PDG Antti Salminen antti.salminen@qnet.fi

1400 IPDG Martti Lepojärvi martti.lepojarvi@fimnet.fi 1410 PDG Matias Röyttä matroy@utu.fi

1430 IPDG Ari Jussila ajuxx@dnainternet.net 1390 PDG Matti Poikolainen matti.poikolainen.rotary@gmail.com

Rotary International luokitettiin viime 
vuonna maailman viidenneksi merkittä-
vimmäksi yksityiseksi hyväntekeväisyysjär-
jestöksi mittarina työ ihmiskunnan hyväksi.

Charity Navigator, suurin ja 
arvostetuin itsenäisten hyvän-
tekeväisyysjärjestöjen arvioi-
ja, on antanut säätiöllemme 
4 tähteä vuodesta toiseen. 
Ensimmäisen sadan vuoden 
aikana säätiömme on tukenut 
rotarien tekemää avustustyötä 
3 miljardilla dollarilla.

Tunnetuin avustuskohteemme on ollut jo 
vuodesta 1985 alkaen työ polion hävittä-
miseksi maailmasta. Vuonna 1985 polioon 
sairastui 350 000 lasta. Tänä vuonna on to-
dettu 8 tapausta. Olemme hyvin lähellä ta-
voitettamme.

Antamalla apunne säätiöllemme tuette työ-
tämme niiden ihmisten hyväksi, jotka apua 
eniten tarvitsevat. 

Kiitos tuestanne.

ROTARYSÄÄTIÖ 100 TRF
1917-2017

Suomi itsenäistyi vuonna 1917 heiveröi-
senä ja voimakkaasti kahtiajakautuneena. 
Elanto saatiin alkeellisilla välineillä koval-
la työllä maanviljelyksestä tai ihmisvoi-
malla tehdystä tehdastyöstä. Pohjolan vaa-

tivissa olosuhteissa energia 
kului selviämiseen raskaasta 
talvesta. Mikään ei ollut it-
sestäänselvää.

Sata vuotta itsenäisyyttä on 
luonut perustan nykyiselle 
hyvinvointiyhteiskunnallem-

me. Jo itsenäisyyden alkuajoista ymmär-
rettiin koulutuksen merkitys kansakunnan 
menestystekijänä. Suomalainen sisu on 
kuljettanut meitä läpi kohtalokkaiden aiko-
jen. Vaikeudet ovat kasvattaneet kansakun-
tamme yhdeksi. Kansakunnaksi kansakun-
tien joukkoon.

Nyt voimme katsoa ylpeänä historiaamme 
ja ojentaa auttavan kätemme ihmisille, jot-
ka ovat aloittamassa oman historiansa ra-
kentamista turvalliseksi ja vakaaksi.

Suomi näyttää voimansa.

SUOMI 100 FINLAND
1917-2017

Rotary is Doing Good in the World

Yhteyshenkilönne: ___________________________________

Puhelinnumero: ____________________________________

Rotaryklubi: _______________________________________

Kutsu
Hyvät yrittäjät ja 

yritysjohtajat.

Kutsumme teidät ja 
yrityksenne mukaan 

kampanjaamme parempien 
elinolojen puolesta. 

Apunne menee luotettavasti 
valitsemaanne tarkoitukseen.

Lappeenrannan Rk:n Latuprojekti

Sinäkö olet puuttuva pala?

Tule mukaan toimintaamme!



Rauhantyö 
ja konfliktien
hallinta

Faktat puhuvat 
työmme tärkeydestä.

Terveydenhoito 
ja sairauksien
ehkäisy

Puhdas vesi 
ja sanitaatio

Äidin ja lapsen 
terveys

Lukutaito 
ja koulutus

Taloudellinen 
kehitystyö

Rotarysäätiön ihmiskunnan hyväksi 
tekemä työ keskitetään kuudelle 
tärkeälle painopistealueelle.

1 000 000,00
Sodan kauhut tuovat 
sodan uhrit keskuu-
teemme. Sadattuhan-
net viattomat, aseet-
tomat siviilit ja lapset 
maksavat kriisit myös 
hengellään. Epäluulos-
ta versoo epätoivo.

750 miljoonaa ihmis-
tä elää arkeaan ilman 
puhdasta vettä. 3000 lasta kuolee päivittäin 
epäpuhtaasta vedestä johtuviin sairauksiin. Ro-
tarit tekevät työtä tilanteen korjaamiseksi kai-
killa mantereilla.

Usein vesi on haettava kauempaa ja kauempaa. 
Vanhimmat lapset eivät voi käydä kouluaan, 
koska vedenhakuun menee koko päivä.

2.7 miljoonaa lasta kuolee vuosittain ensimmäi-
sen elinkuukauden aikana ja samanverran lap-
sia syntyy kuolleina. Äidit tarvitsivat ohjeistusta 

ja seurantaa raskau-
den aikana ja kun-
nolliset olosuhteet 
synnytyksiin. 

20 % maailman yli 14 
vuotiaista on luku-
taidottomia. Afrikas-
sa lukutaidottomuus 
on yli 40 %, Afrikan 
naisten luku on vielä 
suurempi—50 %.

Ensimmäinen Rotarysäätiölahjoitus vuonna 1917 oli 26,5 USD. Tänä 
juhlavuonna jokainen suomalainen rotari lahjoittaa henkilökohtaisesti 
vähintään 30 EUR vuosirahastoomme tai Polio-rahastoomme.

Juhlavuonna jokainen klubi tekee ainakin yhden varankeräysprojektin 
— isommat klubit 1500 EUR, pienemmät klubit vähintään 500 EUR.

Juhlavuonna haemme toimintamme tukemisesta kiinnostuneita 
yrityksiä mukaan auttamaan: 500—1000 yritystä. Pienille yrityksille 
tarjoamme tilaisuuden tulla mukaan pienelläkin panoksella. Vastaavasti 
lupaamme viedä yhteistyöyritysten viestiä jäsenkunnallemme. Piirien 
tilaisuuksiin valmistamme roll-up-materiaalia, Facebook– ja kotisivuilla 
markkinoimme yritysten tuotteita ja palveluja.

ROTARIT TEMPAISEVAT JUHLAVUODEN KUNNIAKSI.
KERÄÄMME ROTARYPIIREISSÄ

1380, 1390, 1400, 1410, 1420 ja 1430

1 000 000 $ OMALLE SÄÄTIÖLLEMME.
The Rotary Foundation ohjaa apumme juuri sinne 

minne me itse toivomme ja projekteillamme ohjaamme.

Keräysaika on 1.7.2016–30.6.2017 !

Välitavoite Atlantan kongressi 10.-14-6. 2017
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TEEMME YHDESSÄ HYVÄÄ HISTORIAA.

Näin me sen teemme!


