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Maaliskuun rotaryteema: Vesi- ja saniteettihuollon kuukausi 
Meille suomalaisille puhdas vesi lähes itsestään selvyys, mutta ei välttämättä muualla maailmalla. Rotarit 
ovat jo monena vuonna mm. Matching Grant projekteina rakennuttaneet porakaivoja etenkin 
Afrikassa. Niiden ansiosta tuhannet paikalliset ovat saaneet käyttöönsä "puhtaan veden". Puhdas vesi on 
terveellisen elämän perusedellytys. Sairauksilta vältytään - työnteko sujuu paremmin - koulutus tuo 
tuloksia. Kaikki Ihmiskunnan hyväksi. 
 
Rotarysäätiö – Rotary Foundation 100 vuotta 
Valtioneuvoston kanslia on 15.2.2017 liittänyt Suomen Rotaryn hankkeen 
”Suomen lahja maailman lapsille” Suomen itsenäisyyden satavuotis-
juhlavuoden 2017 ohjelmaan.  
 
Tämä on sama hanke, jota olemme kutsuneet nimellä ”Miljoonan dollarin 
keräys”. Tarkistakaapa klubissanne, kuinka te ja klubinne osallistutte tähän 
projektiin. Lue lisää SR:n sivuilta. 

 

 
Piirikonferenssi 20.-21.5.2017 Kiteellä lähestyy 
Piirikonferenssimme valmistelut ovat edenneet. Saanemme konferenssiin liittyvän alustavan ilmoittautumis- 
majoittautumis- ja muun materiaalin lähipäivinä piirimme sivulle ja toivomme mahdollisimman monen teistä 
osallistuvan yhteiseen juhlaamme. 
 
Piirikonferenssi pidetään Kiteesalissa, Koulutie 3, Kitee ja Governors Ball Kiteenhovissa, Hovintie 2, Kitee. 
Majoitusvarauksia voit tehdä Kiteenhoviin, Pajarinhoviin ja Jouhkolan Hoviin. Vaihto-oppilaiden 
majoituspaikka on Kiteen Evankelinen Kansanopisto. 
 
Lauantain Piirikonferenssi on rotaryvuoden huipentuma ja se on tarkoitettu kaikille piirimme rotareille 
(avec). Tule mukaan juhlistamaan rotarykauttamme, 100 vuotiasta Rotarysäätiötä ja 100 vuotiasta Suomea 
muiden rotarien mukana. 
 
Sunnuntaina juhlistamme Suomi 100 vuotta ja Kaatuneiden muistopäivää. Päivän yhteistyökumppaneina 
meillä rotareilla on mm. Kiteen RajaKilta, Kiteen Reserviläisjärjestöt. Tämä tilaisuus on myös paikalliselle 
yleisölle avoin. 
 
ELÄ-KOE-NÄY.  
Tule mukaan, verkostoidu ja koe rotarytoiminnan mahdollisuudet. Nyt Sinulla on erinomainen tilaisuus 
osallistua rotarytoimintaan oman klubisi ulkopuolella. Paikalla on mukavia ihmisiä ja leppoisaa tunnelmaa. 
Otathan mukaan myös seuralaisesi ja muut oman klubisi jäsenet. Tehkää tänä vuonna yhdessä klubin 
kevätretki Kiteelle. 
 
Toivomme teidän ilmoittautuvan mahdollisimman pian ja ennen kaikkea tekemään majoitusvarauksen 
saadaksenne mieluisimman majoitusvaihtoehdon. 
 
Lämpimästi tervetuloa Kitteelle! 
 
PETS ja Rotarypiiri 1430 Piirineuvottelu (Kevätkokous)  
DGE Osmo Siira kumppaneineen järjestää PETS ja Rotarypiiri 1430 Piirineuvottelun (kevätkokous) 
Kuusankoskella 25.3.2017. Piirineuvottelussa hyväksytään piirin tulevan vuoden suunnitelmat, 
organisaatio, budjetti ym. Tervetuloa mukaan! 
 
Vierailut klubien vuosijuhlissa 
Kouvolan Rotaryklubi vietti 70-vuotisjuhlaansa Kouvolan upseerikerholla 11.3. Lämminhenkinen juhla oli 
koonnut mukavasti klubilaisia (avec) ja naapuriklubien edustajia. Kouvolan Rotaryklubi antoi kuudelle 
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jäsenelle PHF tunnustuksen. Klubi oli toteuttanut alueella jaettavaan lehteen omat sivut, joihin pääsette 
tutustumaan oheisen linkin kautta ja laajempi versio piirin sivuilla lehtileikkeissä. 
 
Iisalmi-Paloisvirran Rotaryklubi vietti leppoisan 45-vuotisjuhlaansa Iisalmessa kulttuurihistoriallisessa 
Hotel Golden Domessa. Myös täällä klubi muisti kahta jäsentä PHF tunnustuksella. 
 
Lämpimät kiitoksemme molemmille klubeille ja menestystä tuleville rotaryvuosille!  
 
RI:n hallitukselle ehdotuksia 
PDG Erkki Pasasen kirje tiedoksi. Klubilla tai piirillä on oikeus tehdä RI:n hallitukselle osoitettu ehdotus 
haluamastaan Rotaryn toimintaan liittyvästä asiasta. Kirjeessä on myös ohjeet määräajoista. Erkki Pasanen 
antaa tarvittaessa mielellään lisätietoja. Kirje on luettavissa kuukausikirjeen liitteenä piirin sivuilta. 
 
Tiedottamisesta kiinnostuneille 
Suomen Rotaryn julkaisutoimikuntaan haetaan kahta uutta tiedottamisesta kiinnostunutta jäsentä 1.7.2017 
alkaen. Lisätietoja SR:n sivuilta ja kuukausikirjeen liitteenä piirin sivuilta. Mielenkiintoista tekemistä tarjolla. 
Jos tehtävä kiinnostaa, ota yhteyttä. 
 
Presidentin kunniamaininta 
Tänä vuonna presidenttien kunniamaininnassa aktiviteettien takaraja on 30.6.2017 (aikaisemmin 
maaliskuun loppuun mennessä). Edellytykset kunniamaininnalle löytyvät presidenteille PETSissä viime 
keväänä jaetussa esitteestä ja piirin sivuilta. Muistathan raportoida aktiviteetit Rotary Club Centraaliin. 

  
Tärkeitä ajankohtaisia tehtäviä klubeille 

 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   

 Suomen Rotaryn sivuilta löydät mallisäännöt ja ohjeet sääntöjen ajantasaistamiseen 

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

 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 > 
Kuukausikirjeet.  
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