
 
 

KUVERNÖÖRIN KUUKAUSIKIRJE 7/2018 – heinäkuu 

Kesäinen tervehdys koko rotaryväelle piirissä 1430! 

 

Toimitathan tämän kirjeen klubisi jäsenille tiedoksi! 

 

Onnittelut kaikille uusille klubivirkailijoille aloittaessanne nyt heinäkuun alusta 

oman vastuullisen tehtävänne. 

Erityisesti kannustan uusia presidenttejä ja sihteereitä ottamaan tormakasti 

kiinni tehtävästä, mutta muistutan, että rotarihengessä älkää missään 

tapauksessa jääkö yksin tehtävienne alle.  Aina kannattaa epäselvissä asioissa 

olla yhteydessä edeltäjäänne tai vaikkapa minuun niin, ettei luottamustehtävän 

hoitaminen käy raskaaksi.  Edeltäviä luottamushenkilöitä kannustan isällisesti 

tai äidillisesti rotarihengessä ohjaamaan ja opastamaan uusia 

luottamusjohtajia omissa tehtävissään niin, että yhdessä kannatte vastuuta 

siitä, että klubissa asiat hoituvat. Esimerkiksi Rotary Internationalin 

puolivuosimaksu on juuri nyt ajankohtainen. 

 

Itse aloitin kuvernöörinä nyt heinäkuun alusta innokkaana ja uteliaana.  

Rotariharrastus on ollut minulle parinkymmenen vuoden ajan alati enemmän 

ja enemmän merkityksellinen sekä siksi, että haluan omalta osaltani tehdä 

maailmasta paremman paikan elää erityisesti niille, joilla kerta kaikkiaan ei ole 

mahdollisuutta ihmismäiseen elämään, mutta myös siksi, että 

rotaritoiminnassa olen saanut ystävyyttä ja kaveruutta – vähintään yhtä paljon 

kuin vuosia jatkuneessa urheilutoiminnassani – eikä se ole vähän! Siksi tuntuu 

luontevalta, että kannan vastuuta rotarytoiminnasta laajemminkin kuin 

jäsenenä.  

 

Klubien säätiöasiamiehiä kannustan ottamaan myös napakan otteen omasta 

vastuualueesta.  Olkaa aktiivisia ja osallistukaa Ari Jussilan organisoimiin 

säätiöasiamiesten koulutuksiin joko 6.10.2018 Lappeenrannassa tai 13.10.2018 

Kuopiossa.  Osallistumalla koulutukseen varmistatte sen, että klubillanne on 

mahdollisuus saada piiriapurahoja tai säätiöapurahoja projekteihinne.  

Toisaalta toivon, että teillä olisi valmiutta kannustaa klubien jäseniä ja klubeja 

kantamaan vastuuta polio+ lahjoitusten tekemiseen ja esimerkiksi 

vuosirahastoon lahjoittamiseen. 

 

Heinäkuu ei ole erityisesti mikään rotaryn teemakuukausi, mutta elokuu on 

jäsenyyden edistämisen kuukausi.  Siihen voisi valmistautua jo nyt: valmistaudu 

kertomaan kaikille tapaamisillesi potentiaalisille jäsenkandidaateille 

rotarytoiminnasta ja pyydä vaikka käymään klubissa. 



 
 

 

Tässä ja nyt haluan kiittää PDG Aimo Turusta, piirisihteeri ja AG Ellen Turusta 

sekä IPDG (immediate past governor) Osmo Siiraa siitä tuesta, jota olette 

antaneet omaan tehtävääni. Toivon että kykenen antamaan yhtä merkittävän 

tuen Kauko Salolle ja Teijo Räsäselle, kun he aikanaan ottavat vastuuta piirin 

johtamisesta: rotaryratasta pyöritetään yhdessä. Aimo Turunen muuten 

pyörittää ratasta Suomen Rotarypalvelut ry:n (entinen Suomen Rotary) 

hallituksen puheenjohtajana – kannustettavaa vastuun kantamista sekin. 

 

Presidenttien ja sihteereiden tulisi vielä muistaa ja muistuttaa kaikkia 

muitakin rotareita seuraavista päivämääristä: 

 

• 6.10.2018 säätiöseminaari Lappeenrannassa tai 13.10.2018 

Kuopiossa. Jompaan kumpaan seminaariin tulisi osallistua ainakin 

yhden osallistujan klubista, jotta klubi voi saada projektirahoitusta 

piiriltä tai rotarysäätiöltä.  

• Rotarytietouden lisäämiseksi järjestettävä Rotary Leadership Institute 

(RLI) koulutus järjestetään yhteistyössä piirin 1400 kanssa Vuokatissa 

29.-30.9.2018 (osat 1 ja 2) ja Joensuussa 24.11.2018 (osa 3). 

Ilmoittautuminen viimeistään 14.9.2018 Ellen Turuselle osoitteeseen: 

aeturunen.d1430@gmail.com. Koulutuksesta tulee lisätietoa klubeille 

ja myös piirin nettisivuille lähiaikoina. 

• 27.10.2018 Syyskokous ja syysseminaari Joensuussa: tarkoitettu 

kaikkien klubien vuosikokousedustajille ja kouluttautumisesta 

kiinnostuneille. 

• 23.-24.3.2019 PETS Joensuussa (President Elect Training Seminar): 

tarkoitettu kaikille tuleville presidenteille ja sihteereille, 

säätiöasiamiehille ja nuorisovaihtotiimeille.  Lisäksi mukana ovat 

apulaiskuvernöörit. 24.3.2019 on piirin kevätkokous PETSin päätteeksi. 

• 18.-19.5.2019 piirikonferenssi/-juhla Joensuussa: tarkoitettu kaikille 

rotareille, vaikka perinteisesti kaikki klubit lähettävät istuvan 

presidentin ja/tai sihteerin juhlaan puolisoineen.  Mukana on myös 

kansainvälisiä kutsuvieraita. 

 

Piirikuvernöörin haku kaudelle 2021-2022 

Kauden 2021-2022 piirikuvernöörin haku käynnistyy 1.8.2018 ja haku päättyy 

5.10.2018. Piirikuvernööriehdokkaan kelpoisuusvaatimukset on määritelty 

RI:n säännöissä kohdassa 16.070. 

Hakulomake liitteenä. Valintakomitea kokoontuu lokakuussa ja kaikki esitetyt 

ja kelpoisuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat haastatellaan. 
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Tämän rotaryvuoden kansainvälisen rotaryn (Rotary Internationalin) 

presidentti ja hänen vaimonsa ovat nimeltään Barry ja Esther Rassin. Heidän 

lanseeraamansa rotaryvuoden teema on ”Be the Inspiration”.  Virallinen 

käännös teemalle on ”Ole Innostaja”.  Piirin 1410 kuvernööri Risto Suviala 

kääntäisi teeman näin: ”Ole innoituksen lähde”.  Molemmat käännökset 

lienevät hyviä. Ne pitävät sisällään ajatuksen innostamisesta ja innostumisesta.  

Meidän pitäisi innostua. Kun on itse aidosti innostunut, saa myös muut ihmiset 

innostumaan – silloin ihminen on ”The Inspiration”. 

 

Let’s be The Inspiration!! 

 

-Vesa- 


