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Helmikuun rotaryteema: Rauhantutkimuksen ja konfliktien ehkäisyn/sovittelun kuukausi 
Meillä Rotareilla on merkittävä mahdollisuus vaikuttaa rauhantutkimuksen ja konfliktien ehkäisyyn. 

Toimintamuotona on Rotary Peace Fellowships, jossa satakunta rauhan- ja konfliktintutkijaa vuosittain 
valitaan opintojaksoille kuuden yliopiston yhteyteen perustetuissa Rotary-opintokeskuksissa. Vuonna 2013 
nämä yliopistot olivat Yhdysvaltain Duke University ja Pohjois-Carolinan yliopisto Chapel Hillissä, 

International Christian University Japanissa, Bradfordin yliopisto Englannissa, Queenslandin yliopisto 
Australiassa ja Uppsalan yliopisto Ruotsissa. 
 
23.2. Rotaryn vuosipäivä 

Torstaina 23.2.2017 on Rotaryn vuosipäivä, järjestömme täyttää 112 vuotta. Kannattaa huomioida 
merkkipäivää klubeissa sopivalla tavalla. 
 

TRF-seminaari Seinäjoella 
Valtakunnallinen Rotary Säätiöseminaari TRF ja satavuotisjuhla oli Seinäjoella 4.-5-2. Tutustu päivien 
aineistoon ja tapahtumakuviin oheisesta linkistä. 

 
Rotarysäätiö 100 vuotta - Suomi 100 vuotta haaste 
Säätiömme 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 myös 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. Jokaisella jäsenellä ja klubilla on vielä mahdollisuus onnistua ja samalla onnitella itsenäistä 
100 vuotiasta Suomea. 

 
Piirin apurahojen hakuaika 28.2.2017 saakka 
Vielä ehdit mukaan. 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. 
 
Outokummun Rotaryklubi ry 50 vuotta 

Outokummun Rotaryklubi ry vietti lämminhenkisen 50-vuotisjuhlansa. Klubin historiikin oli laatinut Terho 
Havukainen. Tilaisuudesta muutama kuva Outokummun Rotaryklubin sivuilta. Menestyksekkäitä tulevia 
rotaryvuosia klubille! 

 
PrePETS ja PETS 2017 koulutukset ovat ajankohtaisia – ilmoittautuminen avattu 
DGE Osmo Siira kumppaneineen järjesti ensimmäisen PrePETS koulutuksen Kuopiossa ja seuraavat ovat: 

 Savonlinnassa PrePETS 25.2.2017, Ravintola Paviljonki, Rajalahdenkatu 4, Savonlinna 

 Kouvolassa PrePETS 4.3.2017, Sokos Hotel Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, Kouvola 
 Kuusankoskella 25.3.2017 PETS ja Rotarypiiri 1430 Piirineuvottelu (kevätkokous). 

Piirineuvottelussa (kevätkokous) hyväksytään piirin tulevan vuoden suunnitelmat, organisaatio, 

budjetti ym.  
 

Koulutukset ovat pakollisia tulevan rotaryvuoden presidenteille ja sihteereille.  

http://www.rotary.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=167&lang=fi
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/
https://outokummunrotaryklubi.rotary.fi/


                                                                                                                                                            

                                                                      

 

Koulutuksista on ilmoitettu myös s-postilla tulevan kauden presidenteille ja sihteereille. 

Ohjelmat ja ilmoittautumisen löydät piirin sivuilta. Piirineuvottelusta tulee klubien presidenteille vielä erillinen 
kutsu ja valtakirja, mutta löydät sen piakkoin myös piirimme suojatuilta sivuilta. 
 

Tärkeitä ajankohtaisia tehtäviä klubeille 

 Pyydämme klubeja huolehtimaan RI:n ja SR:n jäsenmaksujen hoitamisen niiden eräpäiviin 
mennessä. Muutamilla klubeilla on vielä maksamatta tammikuussa erääntynyt jäsenmaksu RI:lle. 
SR:n jäsenmaksu on maksettava maaliskuussa. 

 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. 
 

Tulevia tapahtumia 

 PrePETS 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. 

 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. 
 

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 
 

Rotary Norden 
The Rotarian 
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