
  KUVERNÖÖRIN POSTIA                                   10.09.17 - 4                                                                         

Tapahtumia ja toimintaa 

16.09     Nuorisovaihtoasiamiesten koulutuspäivä  Partaharju 

 24.10    Maailman Polio päivä      https://www.endpolio.org/world-polio-day

  Tänä vuonna on ollut 9 akuuttia poliotapausta Afganistan/Pakistan             

11.11     Rotary Rauhan päivä  YK:ssa  –Geneve Sveitsi   

   Rotareille avoin tilaisuus. Linkki https://rotarydaygeneva.com/en/ 

 28.10    Piirin syyskokous ja syysseminaari Mikkelissä  

Ajankohtaista                           
-Jos klubin säännöt edellyttää, niin klubinsyyskokous  (tilit) syyskuussa                
-Klubien vuosisuunnitelmat MY-rotaryyn - valtuudet uudet presidentti/sihteeri        

-Klubin uuden hallituksen ilmoitus yhdistysrekisteriin - sähköinen ilmoitus                            

Jaa  tämä tiedote klubisi jäsenille!  

Pohjois-Savon AG vaihtunut 

Anna Lappalainen joutui työkiireiden vuoksi lopetta-      

maan AG:na.   Uudeksi apulaiskuvernööriksi Pohjois-    

Savoon on nimitetty Juha Heikkinen Kuopio-Veljmies 

klubista.  Juha on aloittanut  heti .                            

Menestystä Juhalle ja lämmin kiiitos Annalle. 

 

 

   

Kuvernööri on vieraillut tiiviisti Savonmualla – antoivat sieltä 
ohjeita kalakukkoa varten:                                                                    
- Paa eväs etees topakalle pöyvälle   -hätistä muu loitommalle    
- Iske iso veihti keskelle kukon selekee ja leikkoo nylykyttämällä  
eistaas kämmen kokonen aakko     -se ol’ kuorta särpimeks             
- Huokase ja raahotu, ota huarukka ja kato kukon sissään        
- Usko poes, eissäs on herkkuva.  Paa rotteesit lassiin, silimäs kii 
ja lyö huarukkas syvälle hyvvään.                                              
Avvoo suus ja laeta lastimaiskuttimmee-elä aattele vuan naati...

 

 Jäsenkehityksestä                             

Elokuun lopun jäsentilaston mukaan  maailman laajuisesti  rotareita on  1.220.185, jossa 
kasvua  rotaryvuoden alusta  17.248 rotaria.        
Kuvernöörin sydäntä lämmitti erityisesti piirimme  jäsenmäärä  31.08. joka oli 1.348 rotaria, 
jossa lisäystä rotaryvuoden alusta 7 rotaria.  Hienoa –kiitos!  

 Kuvernöörin vierailut        

Olen vieraillut  nyt 18 klubissa— tunnelma on ollut  lämmin ja mukava—kiitos kaikille!      

Klubeissa on paljon nuorisovaihtoa ja nuorisoon kohdistuvaa toimintaa.  Myös vanhuksia  on 

muistettu. Paljon tehdään yhteistyötä yhteistyökumppaneiden ja klubien välillä. 

 KLUBIEN PRESIDENTIT, JÄSENET, AG  JA PIIRIN TOIMIJAT 

YHTEYSTIEDOT                   
E-mail      osmo.siira@cwan.fi        
Puh.          0405215955                                   
WatsApp  Messenger         

Syyskuu - Peruskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon kuukausi  
Unesco   - lähes 750 miljoonaa aikuista on luku-  ja kirjoitustaidottomia  ja          

265 miljoonalla lapsella ei ole mahdollisuuksia koulutukseen. Joka viidennellä 

Euroopassa on huono luku– ja kirjoitustaito.  Koulutuksen edistäminen on Rota-

ryn ydinalueita. Paljon rotarit tekevätkin paljon sen eteen säätiömme kautta  

Afrikassa ja muualla. Piirimme klubit ovat auttaneet  mm. tyttöjen koulunkäyn-

tiä Intiassa ja  SriLankassa.  Elokuussa lahjoitimme yhdessä naapuripiirien ja 

Viron klubien kanssa  rekkalastillisen käytettyjä koulukalusteita Viron kouluihin.

Tämän tiedotteen voit lukea älypuhelimellasi /

tabletillasi.  Jota se onnistuu -puhelimessa/

tabletissa tulee olla PDF-tiedoston lukemiseen 

tarkoitettu ohjelma esim. Adobe Acrobat Reader.  

Jos tämä ei avaudu,  niin imuroi  PDF-luku-

ohjelma puhelimesi sovellutuskaupasta –se on 

ilmainen. 

Nuorisovaihdosta                                                                                                     

Piirimme klubit osallistuvat kiitettävästi nuorisovaihtoon. Tilastotietoa:               

    2015  2016  2017                     

Vuosivaihto       25                           25                           22      

Leirivaihto                                   4                             4                             4      

Kesävaihto                         5                           11         4     

Aktiivisimpia klubeja 10 vuoden ajalta:                                                                                                                          

Vuosivaihdossa   Kuopio ja Kuopio-Kallavesi molemmilla 10 vaihto-oppilasta                      

Leirivaihdossa Outokumpu 17 leiriläistä ja Heinävesi 12 leiriläistä     

Kesävaihdossa     Hamina-Vehkalahti, Leppävirta, Kouvola-Kangas ja Warkaus, kaikilla   

                 6 nuorta ollut kesävaihdossa.         

Piirin syysseminaari ja syyskokous                                                    

Mikkelissä la  28.10.2018 klo 09.45-16.00                         

Sokos Hotel Vaakuna, Porrassalmenkatu 9, Mikkeli  

Ohjelma liitteenä - Ilmoittautumien piirin nettisivujen kautta.                                             
Klubien presidenteille lähetämme erikseen vuosikokouskutsun ja -aineiston 

sekä valtakirjalomakkeen.                                                                                            

Tervetuloa tapaamaan piirin rotareita, päättämään ja päivittämään             Kuvernöörin haku rotaryvuodeksi 2020-2021   

Hakuaika on menossa ja päättyy 30.11.17. Tehtä-

västä  löytyy tietoa  Rotarykäsikirjan 2016  sivulta          

64-66. Käsikirja sekä lisää tietoa löytyy myös   Suo-

men Rotaryn  nettisivujen suljetulta puolen ja Os-

molta.  Suomen  Rotary ja RI antaa hyvän  ja mu-

kavan koulutuksen tehtävään    

Rotarydollari 0,85 €. Kurssi on alimmillaan pitkään aikaan   -   

nyt on edullista  tehdä säätiölahjoituksia  

Klikkaa rotarien nettisivuja              

www.rotarypiiri1430.fi                                  

www.rotary.fi                                                      

www.rotary.org                       

Piirin Facebook: Rotary D1430  

Linkit  avautuvat viemällä hiiri tai 

sormi linkin päälle ja klikkaamal-

la hiiren vasen/ painamalla                                  

https://www.endpolio.org/world-polio-day
https://rotarydaygeneva.com/en/
https://www.rotary.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=924:syyskuu-peruskoulutuksen-sekae-luku-ja-kirjoitustaidon-kuukausi&catid=121&Itemid=408&lang=fi
http://rotarypiiri1430.fi/d1430-facebook-ryhma/
http://www.rotarypiiri1430.fi
http://www.rotary.fi
http://www.rotary.org

