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Kesäkuu on Rotaryn toveruusryhmien kuukausi 
Rotary Fellowships (Rotaryn ystävyysverkosto) on yksittäisten rotarien tai ryhmien verkosto, joka sitoo 
yhteen rivijäseniä eri puolilla maailmaa jonkin yhteisen harrastuksen, ammatin tai muun mielenkiinnon 
kohteen ympärille. Hieno asia Rotaryssä on sen tuoma verkostoituminen omalla paikkakunnalla, 
valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisesti. Ryhmiä on eri teemojen ympärillä yli kuusikymmentä. Lue lisää 
Rotaryn ystävyysverkostosta. 
 
Piirikonferenssi 20.-21.5.2017 Kiteellä  
Piirikonferenssi on nyt sitten takanapäin. Palaute on ollut erittäin hyvää, kiitos siitä teille kaikille 
osanottajille. Kaikkiaan lauantaina osanottajia oli eri kokoonpanolla noin 130. Lauantain Piirikonferenssissa 
juhlistimme rotarykauttamme, 100 vuotiasta Rotarysäätiötä ja 100 vuotiasta Suomea varsin leppoisissa 
merkeissä. RI:n edustaja PDG Nina Miteva, Pohjoismaiden edustaja IPDG Suzanne Stenberg ja Suomen 
piirien edustaja Markku Stenvall toivat tervehdyksensä juhlaamme.  
 
Iltapäivällä oli vuorossa ansioituneiden jäsenten muistamiset, IPDG Ari Jussilan Rotarysäätiö 100 vuotta ja 
eversti (rotari) Markku Hutkan Suomi 100 vuotta puheet. Päivän aloitti Kiteen Mieskuoro. Toukokuun teema 
oli nuoriso ja tämän asian otimme huomioon myös piirikonferensissa. Musiikista vastasi pääosin nuoret 
soittajat ja laulajat. Oona Harinen, Emma Nenonen ja Severi Koivuniemi Plamen Dimovin johdolla, sekä 
Jaakko Kilpeläinen ja Anniina Peltonen. Päivän juontajana toimi DGN Vesa Martikkala. 
 
Kun paljon on asioita huomioitavana, niin jotakin unohtuu. Hyvän tuulen haarikka on vielä teillä 
tietymättömillä ja vierivä kivi unohtui antaa Haminan Rotaryklubille. Klubi onnistui yhdistymisessä ja 
mielestäni he ansaitsevat tämän tunnustuksen. 
 
Sunnuntaina juhlistimme Suomi 100 vuotta ja Kaatuneiden muistopäivää. Päivä alkoi lippukulkueella Kiteen 
torilta sankarihaudoille. Laskimme seppeleet sankarihaudalle ja musiikista vastasi Kiteen Mieskuoro.  
 
Päivä jatkui koulukeskuksella hernekeiton, kahvin ja munkkien kera. Varsinaisessa Kaatuneiden 
muistopäivä- Suomi 100 vuotta juhlassa Ratsuväen perinnesoittokunta esitti suomalaista musiikkia ja 
juhlapuheen piti eversti Markku Hutka.  
 
Muistuttaisin myös, että vielä on muutama osallistumismaksu (rotarit ja vaihto-oppilaat) ”ehkä matkalla”? 
Toivottavasti ne saapuvat pian piirikonferenssitilille. 
 
Kuukausikirjeen lopussa muutamia kuvia päivistä. 
 
Lämpimät kiitoksemme kaikille piirikonferenssin vieraille ja päivien toteutukseen osallistuneille! 
 
Polion tilanne 
Klubivierailullani mainitsin, että keväällä nähdään, milloin polio on saatu talttumaan maailmasta. Nyt 
näyttää siltä, että ensi rotaryvuotena tiedetään varmasti, että olemme voittaneet tämän taistelun. Koska 
tänä kalenterivuotena ei ole tullut kuin viisi uutta tapausta, vaikka sulamisvedet ovat varmaan jo hiipumaan 
päin, luulen että uusia tapauksia ei tule enempää kuin korkeintaan kymmen. Viime vuotena samaan aikaan 
oli 16 uutta tapausta ja nyt vain viisi. Kun uusia tartunnan lähteitä ei ole, uskon tartuntojen loppuvan ja enää 
tarvitsee vain varmistaa, että polio on varmasti poistettu maailmasta. Lupasitte että poliomaksu ainakin 
hoidetaan, joten tehkää se pikaisesti eli puuttuva 19 euroa. KIITOS.  

Tällä hetkellä säätiön tilastoissa oli kirjautuneena omasta piiristämme keräysvaroja vasta noin 46.500 USD, 

josta poliolahjoitukset 17.700 USD. 

 
 

https://www.rotary.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=880:kesaekuu-rotaryn-toveruusryhmien-kuukausi&catid=121&Itemid=408&lang=fi


                                                                                                                                                            
                                                                      
 
Samoin nyt on vielä hyvä aika palkita klubin ansioituneita jäseniä PHF-tunnustuksella. 
Lahjoitukset onnistuvat maksun suorittamisella. Katso ohjeet piirimme säätiösivuilta. 
 
Oletko tarkistanut jäsentietosi? 
Pyytäisin teitä kaikkia tarkistamaan jäsentietonne jäsenrekisteristä vaikkapa klubinne sihteerin kanssa tai 
henkilön, jonka vastuulla jäsenrekisterin ylläpito on. Osa jäsenistä on vaihtanut vaikkapa työpaikkaa ja näin 
ollen, jos sähköpostiosoitetta ei ole vaihdettu, postin saaminen estyy. Samalla kannattaa tietenkin tarkistaa 
muutkin tiedot, kuten osoite jne. Muutoksia tietoihin pitää tehdä usein moneen paikkaan ja 
jäsenrekisterimme on tietenkin yksi tällainen. 
 
Rotaryvuosi on pian vaihtumassa, ohessa tärkeitä ajankohtaisia tehtäviä klubeille 

- Presidentti/sihteeri, täydennä kauden toimintasuunnitelman toteutumat My Rotaryyn ja tulevan 

kauden toimintasuunnitelmien tavoitteet on myös annettava My Rotaryyn. 

- Klubin läsnäolotietojen päivittäminen 
- Rotarytuotteita löydät mm. seuraavilta suomalaisilta toimittajilta: TeraTrade ja Top Manual Oy/ 

Rotarymyynti   
- Suomen Rotaryn sivuilta löydät mallisäännöt ja ohjeet sääntöjen ajantasaistamiseen 
- Kesäkuun Rotarydollarin kurssi on 0,91 €. Kurssikehitys 
 
Mikäli em. asioissa tarvitsette apua, ottakaa yhteyttä apulaiskuvernööriin tai minuun. 
 
Tulevia tapahtumia 
- 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. 
 
Nyt DG kauteni on jo melkein päätöksessä. Vuosi on ollut erittäin mukava. On ollut mahtavaa tehdä 
rotarytyötä yhdessä kanssanne. Klubivierailut olivat antoisia ja todella koin itseni tervetulleeksi. Myös 
klubien vuosipäivät olivat mainioita. Suuret kiitoksemme! 
 
Tämä kirje on tarkoitettu kaikille rotareille. Kirje löytyy myös Piirimme nettisivuilta > Klubeille > 
Kuukausikirjeet.  
 
Aurinkoisia kesäpäiviä! 
 
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 
 
  

http://www.rotarypiiri1430.fi/2015/12/07/lahjoituksiin-ja-projekteihin-liittyvat-ohjeet/
http://www.teratrade.net/
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Sunnuntai 21.5.2017 
 

         

 
 

  

  
  



                                                                                                                                                            
                                                                      

  
  

 

 

 


