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Tammikuun rotaryteema: Ammattipalvelun kuukausi 
Rotaryt ovat eri ammattialojen edustajia. Toimintaamme kuvaa hyvin piirimme teema ELÄ - KOE - NÄY.  
Elämme rotarytoiminnan perusarvojen mukaisesti – Koetaan rotarius tekemisen kautta – Näymme 
verkostoitumalla ja kerromme toiminnastamme tuttaville, lehdistölle, medialle. Katso myös teemaan liittyvä 
juttu ammattipalvelusta SR:n sivuilta. 
 
Warkauden Rotaryklubi ry 70 vuotta 
Warkauden Rotaryklubi järjesti 70-vuotisjuhlat 21.1.2017 Ravintoa Kaks Ruusussa. Haluamme välittää 
klubin presidentti Pirkko Vaskon pitämän juhlapuheen teille kaikille – käy lukemassa. Kiitoksemme hienosta 
tilaisuudesta ja menestyksekkäitä tulevia Rotaryvuosia klubille. Lisäämme illan tapahtumista aineistoa piirin 
sivuille myöhemmin. 
 
Jäsentilanne 
Piirimme jäsentilanne on nyt 1370. Klubit ilmoittivat jäsentavoitteekseen 30.6.2017 lisää yhteensä 135 uutta 
jäsentä. Muistathan, että tärkeää ei ole pelkästään uusien jäsenten hankinta, vaan myös jo olevien 
jäsenten pitäminen mukana klubissa. Pidetään klubin toiminta elävänä ja vain tapaamalla ja kysymällä 
uusia jäseniä saamme myönteistä kehitystä aikaan. Hyvät klubilaiset - Nyt tuumasta toimeen, mikä olikaan 
klubisi nettolisäystavoite kaudelle? 
 
Rotarysäätiö 100 vuotta - Suomi 100 vuotta haaste 
Viime keväänä klubien edustajat kevätkokouksessa lupautuivat osallistumaan 1.000 000 USD 
haasteeseen. Kuvernöörin klubivierailulla asia on myös ollut esillä. Lupaamienne säätiölahjoitusten tilitys on 
toteutunut nihkeästi. Piirimme säätiökomitean puheenjohtaja Ari Jussila onkin lähettänyt kyselyn klubeille 
kuinka klubit aikovat osuutensa hoitaa.  
 
Säätiö tarjoaa jokaiselle rotarille mahdollisuuden ja luotettavan kanavan olla mukana muuttamassa 
ihmisten elämää lähellä ja kaukana.  
 
1 000 000 $ on lahja 100-vuotiaan Suomen rotareilta 100-vuotiaalle Rotarysäätiölle ihmiskunnan 
hyväksi. 
 
Yhteinen tavoitteemme on, että klubit lahjoittavat polioon 19 euroa/jäsen ja lisäksi tekevät ja hankkivat 
yrityksiltä vuosirahastolahjoituksia. Tavoitteena on, että yksittäiset rotarit lahjoittavat vähintään 30 euroa ja 
yrityksiltä kerätään lahjoituksena loput, jotta saadaan kokoon 100 USD/jäsen. Lahjoita nyt! 
 
Piirin sivuilla löydät keräyslomakkeen ja esitteen (jaettu klubeille) yrityksiltä hankittavaa rahalahjoitusta 
varten. Toivomme mahdollisimman monen klubin hoitavan osuutensa mahdollisimman pian.  
 
Muistattehan lisäksi piirimme EREY -haasteen hyvine palkintoineen. Haaste on voimassa helmikuun 2017 
loppuun asti. Vuoden vaihtuessa Pieksämäki-Veturi oli hoitanut haasteen parhaiten. Onnittelut ja kiitokset 
Pieksämäki-Veturi Rotaryklubille hienosta toiminnasta!  Jokaisella jäsenellä ja klubilla on vielä mahdollisuus 
onnistua ja samalla onnitella itsenäistä 100 vuotiasta Suomea. 
 
Piirin apurahojen hakuaika 28.2.2017 saakka 
Onko klubillanne tehty hyvän tekemisen suunnitelmia kaudelle 2017 - 2018, jotka kaipaisivat piirin 
apurahaa? Ohjeet ja lomakkeet löydät piirimme sivuilta Rotarysäätiö Lahjoituksiin ja projekteihin liittyvät 
ohjeet. Jaossa tulevalle kaudelle on 7.234 USD. 
 
 
PrePETS 2017 koulutukset lähestyvät – ilmoittautuminen avattu 
DGE Osmo Siira kumppaneineen järjestävät PrePETS 2017 koulutukset kolmella paikkakunnalla 
seuraavasti: 

http://www.rotary.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=770:tammikuu-on-ammattipalvelun-kuukausi&catid=121&Itemid=408&lang=fi
http://www.rotarypiiri1430.fi/wp-content/uploads/2017/01/Warkauden-Rotaryklubi-70-vuotta-juhlapuhe-Vasko-21012017.pdf
http://www.rotarypiiri1430.fi/wp-content/uploads/2017/01/Milliker%C3%A4yslomake-Rotarys%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6-1.pdf
http://www.rotarypiiri1430.fi/wp-content/uploads/2017/01/1-000-000-esite-7.4.2016.pdf
http://www.rotarypiiri1430.fi/2015/12/07/lahjoituksiin-ja-projekteihin-liittyvat-ohjeet/
http://www.rotarypiiri1430.fi/2015/12/07/lahjoituksiin-ja-projekteihin-liittyvat-ohjeet/


                                                                                                                                                            

                                                                      

 

 Kuopiossa 18.2.2017, Hotelli IsoValkeinen, Majaniementie 2, Kuopio 
 Savonlinnassa 25.2.2017, Ravintola Paviljonki, Rajalahdenkatu 4, Savonlinna 
 Kouvolassa 4.3.2017, Sokos Hotel Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, Kouvola 

 
Koulutus on pakollinen tulevan rotaryvuoden presidenteille ja sihteereille. 
Ohjelman ja ilmoittautumisen löydät piirin sivuilta. Koulutuksista on ilmoitettu myös s-postilla tulevan 
kauden presidenteille ja sihteereille. 
 
Lake Saimaa summer camp 2017 
Piirin 1430 nuorisovaihdon kesäleiri järjestetään IMATRALLA 22.7.-5.8.2017. Perhejakso on 22.7-29.7. ja 
leirijakso 29.7.-5.8. Leirille tulee n. 15 nuorta eri puolilta maailmaa, pääosin Euroopasta, mutta osanottajia 
odotetaan kauempaakin. Nuoret viettävät ensimmäisen viikon rotarien järjestämissä isäntäperheissä ja 
toisen viikon yhdessä Imatran Kylpylässä ja Saimaalla monipuolisten ohjelmapalvelujen äärellä. Katso lisää 
piirimme sivuilta. 
 
Kauden 2017 - 2018 teema on julkaistu San Diegossa 
Rotary President-elect Ian Riseley on julkaissut teeman kaudelle 2017 - 2018. Rotary: Making A 
Difference. Teemasta ja sisällöstä tarkemmin lähiaikoina. 
 
My Rotary 
Oletko huomannut, että My Rotary on uudistunut. Kannattaa käydä tutustumassa. 
 
Tärkeää asiaa tietosuojasta 
Uusi EU tasoinen tietosuoja-asetus edellyttää organisaatioiden tarkistavan tietosuojakäytäntöjensä 
lainmukaisuuden 25.5.2018 mennessä. Rotary-järjestön jäsenrekisteri sisältää sellaisia henkilötietoja, 
joiden käsittelyä uusi asetus koskee. Suurin osa tietojenkäsittelystä tapahtuu Suomen Rotaryn 
jäsentietojärjestelmässä, jossa asiat ovat jo kunnossa. 
 
Klubit voivat toimia tuohon järjestelmään tukeutuen ilman omia henkilörekistereitä. Jos klubi kuitenkin 
ylläpitää omia jäsenrekistereitään SR:n tietojärjestelmän ulkopuolella, esimerkiksi paperilla tai klubin omilla 
verkkosivuilla, tulee klubin em. pvm. mennessä joko tehdä asetuksen vaatimat selvitykset ja suunnitelmat, 
tai mieluummin luopua omista rekisteristä kokonaan ja siirtyä käyttämään pelkästään SR:n rekisteriä. 
 
Liitteenä SR:n matrikkelin tietosuojaohje ja jäsenehdotuslomake, joka sisältää henkilön suostumuksen 
henkilötietojen rekisteröintiin. Suosittelen, että jokainen klubi varmistaa, että tämä lomakeversio on 
käytössä jäsenhankinnassa (vanhoissa versioissa ei ole välttämättä suostumuslausetta). Katso myös 
Suomen rotaryn jäsenrekisterin rekisteriseloste. 
 
Avoin haku Käännöstoimikunnan jäseneksi 
Suomen Rotary hakee jäseniä Käännöstoimikuntaan. Lisää tietoa löydät Suomen Rotaryn sivuilta. Jos olet 
kiinnostunut mielenkiintoisesta näköalapaikasta. Laita viestiä eteenpäin.  
 
Tärkeitä ajankohtaisia tehtäviä klubeille 

 Klubin 2017 - 2018 kaikkien toimihenkilötietojen tarkistaminen ja päivittäminen mahdollisimman 
pian, klubeilta puuttuu esim. nuorisovaihdosta vastaava ja säätiöasiamies yms. 

 Klubin jäsentietojen pitäminen jatkuvasti ajan tasalla. Tulevan kauden matrikkeliin poimitaan tiedot 
18.3.2017 tilanteesta 

 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 ja Top Manual Oy/ 
Rotarymyynti   

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

 Tammikuun Rotarydollarin kurssi on 0,95 €. Kurssikehitys 
 
Mikäli em. asioissa tarvitsette apua, ottakaa yhteyttä apulaiskuvernööriin tai minuun. 
 

http://www.rotarypiiri1430.fi/
http://www.rotarypiiri1430.fi/2017/01/24/1601/
https://my.rotary.org/en
http://www.rotarypiiri1430.fi/wp-content/uploads/2017/01/matrikkelin-tietosuojaohje.pdf
http://www.rotarypiiri1430.fi/wp-content/uploads/2017/01/254B-FI16-lomake.pdf
http://www.rotarypiiri1430.fi/wp-content/uploads/2017/01/sr-rekisteriseloste-update-2012.pdf
http://www.rotary.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=854:avoin-haku-kaannostoimikunnan-jaseneksi&catid=121&Itemid=408&lang=fi
http://www.teratrade.net/
http://www.topmanual.fi/
http://www.topmanual.fi/
https://my.rotary.org/en/exchange-rates


                                                                                                                                                            

                                                                      

 

 
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 > 
Kuukausikirjeeet. 
 
Hyvää Rotaryvuotta 2017 
 
Rotaryterveisin 
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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