
 
 

KUVERNÖÖRIN KUUKAUSIKIRJE 10/2018 – lokakuu 

Tervehdys koko rotaryväelle piirissä 1430! 

 

Lokakuu on talouskehityksen kuukausi.  Talouskehityksen edistämiseen 

rotarysäätiö pyrkii useilla eri hankkeilla.  On maanviljelijöiden 

koulutusprojekteja sellaisilla alueilla, joilla on potentiaalista mahdollisuutta 

lisätä tuottavuutta ekologisesti, on pienien mikrolainojen järjestämishankkeita 

sellaisille toiminnoille, joilla voidaan ajatella voitavan kehittää alueellista 

hyvinvointia erityisesti naisten yritystoiminnassa ja lukemattomia muita 

hankkeita, joita säätiö toteuttaa eri puolilla maailmaa.  Itselleni läheiseksi 

tunnen Etelä-Meksikossa toteutettu hanke, jossa toimitetaan valoja alueille, 

joissa opiskelu on mahdotonta, koska ei ole valoja työpäivän jälkeen ja 

työpäivän aikana ei opiskella kerta kaikkiaan voi. Läheiseksi sen tekee se, että 

hankealueelta ei ole pitkäkään matka Pueblan kaupunkiin, josta meillä oli 

vaihto-oppilas viitisen vuotta sitten.  Tämä vaihto-oppilas – Isabel - on tulossa 

piirikonferenssiin 18.-19.5.2019 kertomaan omasta kokemuksestaan 

vaihtarivuodesta Suomessa ja sen vaikutuksesta hänen elämäänsä. Kannattaa 

varmaan muidenkin kuin presidenttien puolisoineen tulla kuulemaan. Onhan 

konferenssissa paljon muutakin viihdyttävää juttua ja vahvaa asiaakin. 

 

Kansainvälinen poliopäivä vietettiin jokunen päivä sitten. Toivottavasti päivä 

sai näkyvyyttä alueellanne.  Me Rotarit saimme valtakunnallista kuuluvuutta 

ainakin valtakunnan radiossa, kun RRFC Leila Risteli kertoi poliosta ja 

maailmanlaajuisen rokotusohjelman tärkeydestä.  Kansainvälisesti toivotaan, 

että jokainen rotari lahjoittaisi 26€ polion vastaiseen työhön. Tämä tarkoittaa 

meidän piirissä, että klubien tai yksittäisten rotareiden tulisi lahjoittaa polion 

vastaiseen työhön säätiölle 19 euroa tänä vuonna per nuppi piirin jäsenmaksun 

lisäksi. Rahana se ei ole suuri summa, ja kun tietää, että lahjoituksesta vain 2% 

menee hallintoon ja suurin osa oikeasti poliorokotuksiin, joita vapaaehtoiset 

osin oman henkensä kaupalla tekevät, on lahjoitus vähintäänkin suotavaa 

tehdä. 

 

Olen edelleen innostunut klubikierroksestani.  Vastaanotto on ollut niin 

ylitsevuotavan myönteinen, että taidan verrata omaa kuluvaa vuottani 

vuosivaihdossa olleen nuoren ”paras vuoteni ikinä” vuosiin.  Kiitos teille 

rotarit!!  Minusta meidän järjestömme on upea – ei pelkästään 

hyväntekeväisyystyönsä vuoksi vaan myös ihmisten sosiaalisen 

verkostoitumisen ja kohtaamisen paikkana.  Maailmaa voidaan parantaa 

kansainvälisesti hädänalaisia ihmisiä auttamalla jossakin päin maailmaa tai 



 
täällä meillä, mutta sitä voidaan parantaa myös tarjoamalla mahdollisuus 

toisen ihmisen kohtaamiseen ja ystävyyteen. Sitä rotaryssa tehdään – todella. 

 

Jäsenmäärä on ollut laskussa koko läntisessä maailmassa. Älkäämme antako 

tälle trendille periksi. Meillä on Suomessakin useita klubeja, joiden jäsenmäärä 

on kasvanut ja kasvaa.  Miksi näin ei voisi tapahtua suurin piirtein kaikissa 

klubeissa.  Puhukaa rotarysta, ottakaa yhteyttä nuorkauppakamareihin, Round 

tableihin ja Inner Wheel-klubeihin… Tehdään laskuliidosta nousukiito! 

 

Monet klubit tekevät paikallista Matkalippu tulevaisuuteen hanketta, mutta 

piirin hankevastaava Hannu Raatikainen ei tiedä sitä. Hänelle on muodostunut 

vaikutelma, ettei hanke ole enää elossa.  Laittakaa ihmeessä hänelle pieni raikas 

tarina omasta hankkeestanne hannu.raatikainen@hanx.fi. Pelastatte Hannun 

monta päivää iloisiksi ja riemuisiksi. 

 

Koulujemme lähivesistä ja niihin liittyvistä puhtaan veden projekteista voisitte 

myös laittaa tietoja Lauri Muonalle lauri.muona@gmail.com  ja Kauko Salolle 

kauko.salo@luke.fi. Minulla on sellainen vaikutelma, että Kauko laittaa alulle 

jotain kauaskantoista ja merkittävää yhdessä Laurin ja muiden piirin asiaa 

tuntevien ihmisten kanssa.   

 

Olli Smolander kertoi, että hänen puhelinnumeronsa rotarymatrikkelissa on 

väärä: numero 2 pitää vaihtaa numeroksi 5 eli Ollin oikea numero on:  

050 5675 834.  Eli Shelterbox- asioissa(kin) käyttäkää tätä -ei kakkosia sisältävää 

numeroa. 

 

Presidenttien ja sihteereiden tulisi muistaa ja muistuttaa kaikkia muitakin 

rotareita seuraavista päivämääristä: 

 

• Rotarytietouden lisäämiseksi järjestettävä Rotary Leadership Institute 

(RLI) koulutuksen kolmas osa järjestetään 24.11.2018 Joensuussa 

Ilmoittautuminen viimeistään 16.11.2018 osoitteeseen: 

aeturunen.d1430@gmail.com. 

• 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. 

• 16.-17.5.2020 piirikonferenssi Kolilla kaikille! 
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Onnittelut Pekka Intkelle Mikkelistä.  Pekasta tulee tämän piirin kuvernööri 

rotaryvuonna 2021-2022! Hieno homma! 

 

Let’s be The Inspiration!! 
 

-Vesa- 


