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Huhtikuun rotaryteema: Äidin ja lapsen terveys
Joka vuosi puoli miljoonaa äitiä kuolee synnytykseen ja kolme miljoonaa lasta syntyy kuolleena. Lisäksi
arviolta noin kuusi miljoonaa lasta kuolee alle viisivuotiaana, syinä aliravitsemus, riittämätön
terveydenhuolto ja huono sanitaatio.
Rotaryn huhtikuun teemana on ”äiti ja lapsi”. Rotary haluaa turvata laadukkaan terveydenhuollon kaikkialla
maailmassa, jotta äidit ja lapset voivat saada yhdessä terveen tulevaisuuden. Toiminnan sisältöä kuvaa
paremmin sen englanninkielinen nimi ”Saving mother and children”. Lue lisää Suomen Rotaryn sivuilta.
Piirikonferenssi 20.-21.5.2017 Kiteellä lähestyy- Ilmoittaudu nyt!
Ohjelma, ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautuminen löytyvät piirimme sivuilta. Toivomme teidän ilmoittautuvan
mahdollisimman pian ja ennen kaikkea tekemään majoitusvarauksen saadaksenne mieluisimman
majoitusvaihtoehdon. 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 rotareille, mutta
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. Lämpimästi tervetuloa!
PETS ja Rotarypiiri 1430 Piirineuvottelu (Kevätkokous)
PETS ja Rotarypiiri 1430 Piirineuvottelu (kevätkokous) pidettiin Kuusankoskella 25.3.2017.
Piirineuvottelussa hyväksyttiin piirin tulevan vuoden suunnitelmat, organisaatio, budjetti ym. Tutustu
tarkemmin piirin suojatuilta sivuilta. Kiitos kaikille mukana olleille.
Vierailut klubien vuosijuhlissa
Haminan Rotaryklubi vietti 70-vuotisjuhlaansa ja Hamina-Vehkalahden Rotaryklubi 40-vuotisjuhlaansa
Haminan Varuskuntakerholla 25.3. Nuorekas juhla oli koonnut mukavasti klubilaisia (avec). Juhlassa jaettiin
kuudelle jäsenelle PHF tunnustus. Jatkossa Haminan klubit jatkavat yhteistä taivalta Haminan
Rotaryklubina. Lämpimät kiitoksemme klubeille ja klubilaisille, toivotamme menestystä tuleville
rotaryvuosille! Katso juttu Reimarista.
Polion tilanne
Tällä hetkellä Poliotapauksia tämän vuoden alusta on rekisteröity Afganistanissa 3 ja Pakistanissa 2, eli
yhteensä 5. Viime vuoden vastaava luku oli 9. Tilanne näyttää lupaavalta, joskin vielä on paljon tehtävää.
Mitenkä mahtaa olla klubisi Polioprojekti? SR:n jäsenmaksun yhteydessä kerättiin klubeilta 7€/jäsen.
Toivomme klubeilta puuttuvat tilitykset 19€/jäsen mahdollisimman pian.
Lahjoitus onnistuu maksun suorittamisella. Katso ohjeet piirimme säätiösivuilta.

Tärkeitä ajankohtaisia tehtäviä klubeille
- Klubin läsnäolotietojen päivittäminen
- 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
- Huhtikuun Rotarydollarin kurssi on 0,95 €. Kurssikehitys
Mikäli em. asioissa tarvitsette apua, ottakaa yhteyttä apulaiskuvernööriin tai minuun.
Tulevia tapahtumia
- Piirikonferenssi lauantaina 20.5.2017 Kiteellä. Sunnuntaina 21.5.2017 huomioimme Kaatuneiden
muistopäivää. Katso lisää ohjelmasta ja ilmoittaudu mukaan.
- 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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