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TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2017-30.6.2018 
 

Piirin hallinto ja organisaatio 
 
Piirineuvosto 
DG    Osmo Siira                 puheenjohtaja 
IPDG Aimo Turunen            jäsen 
PDG  Ari Jussila                  jäsen 
DGE  Vesa Martikkala         jäsen 
DGN  Kauko Salo                jäsen 
 
Piirisihteeri  Ellen Turunen 
 
Apulaiskuvernöörit 
 
AG  Matti Vironen               Kymenlaakso 
AG Ulla Viskari-Lippojoki    Etelä-Karjala 
AG Eero Eskelinen             Pohjois-Karjala 
AG Pekka Intke                   Etelä-Savo 
AG Anna Lappalainen         Pohjois-Savo 30.09.17 saakka      
AG Juha Heikkinen             Pohjois-Savo  01.10.17 lähtien 
 
Muu piirin organisaatio löytyy rotaryvuoden 2017-2018 matrikkelista. 
                    
Kuvernööri 
 
Kuvernööri vieraili kaikissa piirin 43 klubissa ja piirin kahdessa Rotarackt klubissa. 
Vierailun klubineuvotteluosuudessa katsottiin yhdessä klubin hallituksen kanssa klubin kehitystä, 
suunnitelmia,  toimintaa ja tulevaisuuden näkymiä. Erityisenä teemana oli klubin julkisuuskuva, 
nettisivut ja Facebook sekä muu näkyminen paikkakunnalla.  
Klubikokouksen esityksessä käsiteltiin mm. RI:n rotaryvuoden presidentin Ian Riseleyn vuoden 
teemaa ja tavoitteita, rotarypiirimme tavoitteita ja tapahtumia, klubien uusia toimintatapa- ja 
jäsenyysmahdollisuuksia, jäsenyystavoitteita ja -kehitystä klubeissa, Rotarysäätiötä ja rotaryn 
ydinalueita, Poliota,  ShelterBoxia ja tulevaisuuden näkymiä. 
Klubien vuosijuhlissa kuvernööri oli mukana Haminassa, Imatralla, Iisalmessa sekä lisäksi   
Kuopion Rotaryklubien järjestämässä Suomi 100 juhlassa. 
Kuvernööri oli Suomen Rotarypalvelu ry:n ja ShelterBoxtuki ry:n hallituksen jäsenen ja 
osallistui valtakunnalliseen Rotarysäätiöseminaariin Oulussa. 
Kuvernööri osallistui RI:n Conventioon Atlantassa. 
 

 
Piirin ja kuvernöörin tiedotus ja informaatio  
 
Kuvernöörin kirjeitä, ”Kuvernöörin postia” lähetettiin 14 kpl.  Muutoin tiedotettiin piirin nettisivuilla ja 
Facebookissa.  Rotarysäätiökomitea lähetti 6 tiedotuslehteä.   
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Piirin kokoukset 
 
Piirineuvosto piti rotaryvuoden aikana 5 kokousta 
 
Piirin vuosikokoukset: 
Syyskokous                             28.10.2017 Mikkelissä 
Kevätkokous                            25.03.2018 Joensuussa 

 
Piirin rotaryvuoteen liittyvät koulutukset ja suunnittelupalaverit 
 
PrePet koulutukset               Pets koulutus 
18.02.17   Kuopio                   25.03.17 Kouvola  
25.02.17   Savonlinna 
04.03.17   Kouvola 
 
Nuorisovaihto                       Apulaiskuvernöörit 
16.09.17   Partaharju              06.05.17 Joensuu  
25.03.17   PETS Kouvola 
                                                
Piirin johto ja AG  
11.03.17                                 Piirin johtoseminaari    Kouvola 
28.10.17                                 Piirin syyseminaari      Mikkeli 
10.03.18                                 Piirin johtoseminaari   Joensuu 
24-25.03.18                            Piirineuvottelu             Joensuu 
 
Tulevan rotaryvuoden 2018-2019  kuvernöörin koulutus 
Tampere                                Suomen kuvernöörien koulutus 
Riika Latvia                           GETS ja Rotaryinstituutti 
SanDiego USA                      Pääkoulutus kaikille maailman kuvernööreille  
Ontario Kanada                     RI:n Conventio  
                                              Koulutukset ovat kuvernööreille puolisoineen 

 
Piirikonferenssi Kouvolassa 19.-20.05.2018 
 
Piirin rotaryvuoden päätapahtuma pidettiin Kouvolassa. Järjestelyistä vastasi Kouvolan viisi 
rotaryklubia.  Puitteet ja sää suosi tilaisuutta - Kouvola oli parhaimmillaan. 
Tilaisuuksiin osallistui rotareita aveceineen n.120  ja lisäksi oli mukana piirimme 22 vaihto-oppilasta 
ympäri maailman ja  5 Rotexja.  Vaihto-oppilailla oli omaa ohjelmaa,  mm. Tykkimäen Huvipuisto. 
 
RI:n edustajana oli tilaisuudessa PDG Maxine Stoyel  Englannin piiristä D 1175 puolisoineen. 
Juhlapuheen piti  PDG Virpi Honkala Raahesta 
Suomen Rotarypiirien edustajana oli DG Mikko Hörkkö puolisoineen Tampereelta. 
Maxine Stoyelin puoliso Brian Stoyel on Englannin ja Irlannin edustaja Rotari Internationalin 
hallituksessa, joten vieraanamme oli rotaryn korkeinta johtoa. 
 
Piirin PHF tunnustukset piirikonferenssissa 
 
Parhaat jäsenistöä lisänneet klubit 
Rantasalmi                               Reino Häkkinen, Irja Härmälä, Maire Huopainen 
Savonlinna                               Jarmo Häkkinen ja Pellervo Kokkonen 
Juva                                          Inga Loponen ja Marjaana Pajunen 
Kotka-Langinkoski                    Sami Bruun 
 
Paras piirin projekti 
Kuopio-Veljmies                       Pikkuiset- projekti Kirsi Vähäkangas  
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Aktiiviset piirin toimijat ja toimintovastaavat 
Virve Eronen                            Nuorisopalvelu 
Ari Jussila                                Säätiökomitea 
Olli Smolander                         ShelterBox 
Aimo Turunen                          Suomen Rotarypalvelu ry:n hallituksen puheenjohtaja 
Ellen Turunen                          Piirisihteeri 
Risto Löppönen                       Talouskomitean puheenjohtaja 
 
Apulaiskuvernöörit 
Eero Eskelinen                        Pohjois-Karjala 
Anna Lappalainen                   Pohjois-Savo 
 
Iisalmen Rotaryklubi               Jari Kääriäinen 
 
 

Piirin keskeiset tavoitteet rotaryvuodelle ja niiden toteutuminen eri osa-alueilla 
lyhyesti   
                                               Tavoite                                                     Toteutuma    

Piirin talous                             Tulos  +                                                       Ok                          

   

Nuorisopalvelu                        Vuosivaihto  25                                           23  Ok     

                                                Lisää leiri- ja kesävaihtareita                      7    Ok 

                                                Perustetaan 1-2 rotaracktklubia                  Ei 

       Järjestetään 1-2 RYLA tapahtumaa            Ei 

                                                Jatketaan Matkalippu Tulevaisuuteen        Ok 

                                                Järjestetään kansainvälinen kesäleiri         Ok Kitee 

       Isäntäperheiden löytyminen on välillä ongelma                          

                                                Vaihdossa olleita ei ole saatu klubeissa liitännäisjäsenksii                                                                                                                                                                                                  

                                                  

 Rotarysäätiö                           1 PHF / klubi                                               Ei 

                                                 Henkilökohtaiset EREY  25/jäsen              Ei 

                                                 PolioPlus   19/€ jäsen                                Ei    

    

 AG toiminta                             Kehittäminen                                             Vähän 

                                                                                                                    Toiminta vaihtelee                                

Jäsenyys ja kehittäminen         Jäsenmäärä kasvuun                                 Ei  

                                                 Jäsenmäärä 30.06.18 1450                       1250    - 91 

                                                  2 uutta alle 40 v  jäsentä/klubi                   Ei        

                                                 Naisten osuus kasvaa                                Ok 

                                                 Klubien uusia toiminta- ja                                                                                                                                               

jäsenyystapoja otetaan käyttöön                Vähän                           

      

RI:n,ja piirin  projektit                RI ympäristöteko/puiden istutus  ja             

                                                 Suomi 100 juhlapuu                                   Yli 20 klubia mukana 

                                                 Matkalippu Tulevaisuuteen                        Muutama klubi 

                                                 Siisti Biitsi rantojen siivous                         Muutama klubi 

                                                 Lääkäripankki Tansania                             Ok     
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Klubien paikalliset projektit     Lisää klubien omia paikallisia                    Ok    kaikilla ei ole                                                                                                     

                                               projekteja                                                                                                 

                                       

Viestintä ja julkisuuskuva        Yleisen kiinnostuksen ja positiivisen          Ei    erityistä edistystä                                                                                                                                                                                                                                

                                                näkyvyyden lisääminen   

                                                Suomen Rotarypalvelun kaikkien klubien nettisivu-uudistus 

                                                toteutuu seuraavana rotaryvuotena  2018-2019. 

                                                  

Shelterbox                               Rotarytoiminnan/Shelterboxin näkyvyyden                               

        lisääminen, varojen kerääminen                Ok                                     

 

Klubien lukumäärä                  Säilyy                                                           Ei   2 lopettanut 

                                                                                                                     Ei uusia klubeja 

     

Klubien- ja jäsenkehitys 
 
Klubit 
Kolme Lappeenrannan rotaryklubia yhdistyi rotaryvuoden aikana Lappeenranta-Saimaa 
Rotaryklubiksi. Klubeja väheni yhdistymisessä 2 ja rotaryvuoden lopussa niitä oli piirissä 41. 
Rotarackt klubeja piirissä on 2. 
 
Jäsenet 
Piirin jäsenmäärän lasku jatkui. Vähennystä oli erityisesti piirin suurimpien kaupunkien klubeissa.  
Piirin jäsenmäärä laski rotaryvuoden aikana 1341 jäsenestä 1250 jäseneen, vähennystä -91. 
 
Jäsenmäärän lasku vaikuttaa mm. klubien ja piirin talouteen ja Rotarysäätiön tukemiseen. Laskun 
pysähdyttäminen ja kääntäminen positiiviseksi on piirin ja klubien suurin haaste lähivuosina. 

 
Rotarysäätiön tukeminen 
 
Piirin, klubien ja rotareiden lahjoitukset Rotarysäätiölle olivat rotaryvuonna yhteensä 43.033 USD, 
josta  Polio lahjoitukset 21.875 USD ja vuosirahastolahjoitukset 21.158 USD.  
150 piirimme rotaria teki rotaryvuoden aikana henkilökohtaisen EREY lahjoituksen.  
Kehitys oli säätiölahjoituksissa aleneva,  jäimme jälkeen edellisen rotaryvuoden lahjoituksista ja 
myös piirimme tavoitteista. 
Piiri jakoi klubien paikallisiin projekteihin rotarysäätiöltä palautuneista varoista 8 klubin paikallisiin 
projekteihin yhteensä 6.010 €. 
 

Nuorisopalvelu 
 
Nuorisopalvelu on piirimme vahvinta ja näkyvintä rotarytoimintaa.                                                        
Mukana siinä on suurin osa piirimme klubeista. Vuosivaihtoon osallistui rotaryvuoden aikana 23 
nuorta. Lisäksi nuoria oli 5 kesävaihdossa ja 2 kansainvälisillä kesäleireillä  
 
Imatran kansainvälinen  nuorten kesäleiri Lake Saimaa Summer Camp  22.07-05.08.17 
 
Lappeenrannan, Imatran ja Parikkalan Rotaryklubien järjestämä leiri jakso oli Imatran kylpylässä 
29.07-05.08.17.  Leirillä oli 18 nuorta, iältään 16-20 vuotta, 13 eri maasta. Ohjaajina 4 paikallista 
Rotex -nuorta. Ohjelmassa  oli tutustumista Suomen luontoon mm. patikointia, suunnistusta 
purjehdusta, kirkkovenesoutua, ranta- lentopalloa ja uintia Saimaassa.                                          
Edellisen viikon nuoret olivat isäntäperheissä.  
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Apulaiskuvernöörit 
 
Pekka Intke   Etelä-Savo 
 
Etelä-Savon Rotaryklubit ovat toimineet aktiivisesti toimintakauden aikana.  Erityisesti Juvan ja 
Rantasalmen Rotaryklubit ovat olleet näkyvästi esillä ja järjestäneet myös yleisötapahtumia 
näkyvyyden lisäämiseksi. Lisäksi Juvan Rotaryklubin kotisivut ansaitsevat kiitokset. Myös 
nuorisovaihdossa yhteistyö klubien kesken on aikaansaanut vuosivaihtoon tulleen nuoren klubien 
ohjelmaan. 
 
Huolenaiheena on edelleen Pieksämäki Rotaryklubin jäsenten ikääntyminen, jäsenkehitys ja 
toiminnan hiipuminen. Klubi kaipaa uusia aktiivisia jäseniä, jottei klubin toiminta loppuisi kokonaan. 
 
Apulaiskuvernöörinä olen kiertänyt Etelä-Savon kaikki klubit syksyllä yhdessä piirikuvernöörin 
kanssa ja keväällä erikseen lähes kaikissa klubeissa. Yhteistoiminta klubien kesken sekä 
yhteydenpito klubien presidentteihin on parantunut edelliskauteen verrattuna. 
 
Parannettavaa on edelleen My-Rotary tietojärjestelmän käytössä. Järjestelmään on syötetty 
tavoitteita, mutta toteutuman tallentaminen on puutteellista. Lisäksi vapaaehtoistuntien määriä ei ole 
kaikki klubit syöttäneet, vaikka niitä kertyykin. 
 
Eero Eskelinen  Pohjois-Karjala 

 
Kulunut rotary-vuosi oli osaltani jo kolmas AG-vuoteni. Syksyllä tein klubikierroksen kaikissa alueen 
klubeissa piirikuvernöörin klubivierailun yhteydessä, kevätkaudella ei klubivierailuja ollut. 
 
Klubikokouksiin osallistumisen aktiivisuudessa olisi käsitykseni mukaan edelleenkin parantamisen 
varaa. Siitäkään huolimatta, että osassa klubeja kokousten määrää kuukaudessa on vähennetty, ei 
osallistumisaktiivisuus tunnu parantuneen. Käsitykseni mukaan myös kokousohjelmien 
kiinnostavuuden pitäisi olla riittävän houkuttelevaa, mutta siltikään kokoukset eivät riittävässä määrin 
tunnu houkuttelevan jäseniä osallistumaan niihin. 
 
Jäsenmäärän alenemisen pysäyttäminen, saatikka jäsenmäärän kasvuun saaminen, tuntuu olevan 
tällä hetkellä ylivoimainen tehtävä useimpien klubien osalta. Jäsenmäärän jatkuva aleneminen 
johtaa valitettavasti vääjäämättä siihen, että myös toiminta alkaa hiljalleen rämettyä. Ja lienee 
osaltaan vaikuttamassa myös jo edellä mainitsemaani osallistumiskatoon klubikokouksissa. 
Uusjäsenhankinnan epäonnistuminen johtaa myös ajan oloon siihen, että klubien jäsenistön 
ikärakenne vinoutuu kohtuuttomasti ja mm. uusien klubivirkailijoiden löytyminen käy mahdottomaksi.  
 
Alueella on jo useita klubeja, joissa mm. presidentti tai sihteeri on toimessaan toista tai kolmatta 
kertaa, vaikka tarkoitus lienee ollut, että mainituissa tehtävissä yksi vuosi riittää. 
 
Edellä mainitsemistani ongelmista huolimatta klubeissa tehdään kuitenkin erinomaista työtä mm. 
nuorisovaihdon alueella. Kuluneenkin rotaryvuoden aikana on alueen klubeista lähtenyt ja niihin 
tullut useita nuoria vuosi- ja leirivaihtoon. Erityisesti lienee syytä mainita Kiteen rotaryklubin 
alkaneen rotaryvuoden alussa järjestämä kansainvälinen nuorten kesäleiri, koska järjestelyt on joka 
tapauksessa pääosin tehty kuluvan rotaryvuoden aikana. 
 
AG-kauteni päättyessä toivotan kaikille rotary siskoille ja -veljille onnea ja menestystä tulevissa 
haasteissa ja kiitän yhteistyöstä kuluneiden vuosien aikana. 
 

Piirin talous 
 
Piirin talous kehittyi jäsenmäärän laskusta huolimatta positiivisesti. Tilikauden ylijäämä oli 
päättyneeltä rotaryvuodelta 2.876,05 €. Piirin vakavaraisuus ja maksuvalmius  ovat myös hyvät. 
Talletuksina olevat piirin varat olivat rotaryvuoden lopussa  67.466,24 €.  
Piirin rahaliikenteen ja kirjanpidon on hoitanut Suomen Rotarypalvelu ry.   
 


