
 
 

KUVERNÖÖRIN KUUKAUSIKIRJE 9/2018 – syyskuu 

Jälleen syyskesäinen tervehdys koko rotaryväelle piirissä 1430! 

 

Syyskuu on peruskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon kuukausi.  

775 000 000 ihmistä maailmassa on lukutaidottomia.  Rotaryt vastaavat tähän 

haasteeseen avaamalla kouluja, parantamalla oppimisympäristöjen 

terveellisyyttä ja toteuttamalla erilaisia projekteja sekä aikuisten että lasten 

lukutaidon lisäämiseksi eri puolilla maailmaa.  Lukutaito on pysyvä pääoma, 

joka parantaa omistajansa yleisiä mahdollisuuksia pärjätä elämässä.  Toisaalta 

lukutaidolla on yhteys väkivaltaan, terrorismiin ja rikollisuuteen – siis vähentävä 

vaikutus. Näistä syistä rotarysäätiön toteuttama lukutaidon lisääminen on 

meille kaikille tärkeää. 

 

Olen klubikierroksellani tavannut upeita ihmisiä ja erilaisia klubeja.  Se, mikä 

kaikkia klubeja on leimannut, on yhdessä tekemisen meininki ja tätä meininkiä 

haluaisin potkia yhä edelleen reippaammaksi.  Meillä Suomessa ja kaikissa 

länsimaissa rotareiden määrä on ollut laskussa – itse asiassa kaikenlaisen 

vapaaehtoistyön harrastajien määrä on sitä.  Näin ei tarvitse olla, sillä meillä on 

klubeja, joiden jäsenmäärä on kasvanut – miksei sitten näin voisi tapahtua 

suunnilleen jokaisessa klubissa.  Oleellisimmaksi muodostunee yhdessä 

tekemisen laatu ja toiminnan houkuttelevuus.  Ensimmäinen asia 

houkuttelevuudessa ovat varmaankin mielenkiintoiset klubikokousten aiheet, 

esiintyjät ja yritysvierailut.  

Olen käynyt neljänneksen klubivierailuista alkusyksyn aikana ja kiitän kaikkia 

klubeja lämpimästä vastaanotosta.  Olen entistä vakuuttuneempi järjestömme 

ylivoimaisuudesta sekä hyväntekeväisyysjärjestönä että ihmisten 

kohtaamispaikkana. 

 

 

Presidenttien ja sihteereiden tulisi muistaa ja muistuttaa kaikkia muitakin 

rotareita seuraavista päivämääristä: 

 

• 15.9.2018 Partaharjulla nuorisovaihdon koulutus vähintään yhdelle 

nuorisovaihtotiimin jäsenelle. Lisätietoja virve.eronen@pp.inet.fi 

• 14-16.9.2018 Partaharjulla tulevien vaihto-oppilaiden (IB) ja vaihdossa 

olleiden (Rebound)-leiri. Lisätietoja  virve.eronen@pp.inet.fi 

• 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.  
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• Rotarytietouden lisäämiseksi järjestettävä Rotary Leadership Institute 

(RLI) koulutus järjestetään Vuokatissa 29.-30.9.2018 (osa 1 ja 2) ja 

24.11.2018 Joensuussa (osa 3). Ilmoittautuminen viimeistään 

14.9.2018 osoitteeseen: aeturunen.d1430@gmail.com. 

• 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 Joensuussa: tarkoitettu kaikille 

rotareille, vaikka perinteisesti kaikki klubit lähettävät istuvan 

presidentin ja/tai sihteerin juhlaan puolisoineen.  Mukana on myös 

kansainvälisiä kutsuvieraita. 

 

Muistutus vielä piirikuvernöörin hakuajasta kaudelle 2021-2022 

Kauden 2021-2022 piirikuvernöörin haku on käynnistynyt 1.8.2018 ja haku 

päättyy 5.10.2018. Hakulomake oli heinäkuun kuvernöörin kirjeen liitteenä. 

 

 

 

Let’s be The Inspiration!! 

 

-Vesa- 
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