
 
 

KUVERNÖÖRIN KUUKAUSIKIRJE 11/2018 – marraskuu 

Tervehdys koko rotaryväelle piirissä 1430! 

 

Marraskuu on Rotarysäätiön kuukausi.  Rotarysäätiö saattaa asiaa 

tuntemattomalle vaikuttaa etäiseltä – jossakin Amerikassa… 

Rotarysäätiö (The Rotary Foundation = TRF) on perustettu Rotary 

Internationalin (RI) rinnalle nimenomaan keräämään lahjoituksia ja 

toteuttamaan hyväntekeväisyyshankkeita sellaisilla alueilla ja valtioissa, joissa 

valtio ei kykene huolehtimaan niistä velvoitteista, jotka esimerkiksi meillä 

Suomessa julkinen sektori itsestään selvästi huolehtii.  Näitä hankkeita tehdään 

terveydenhuollon, sanitaation, maailmanrauhan, koulutuksen yms. sektoreilla. 

Rotarysäätiö toimii taloudellisesti melkein pelkästään rotareiden ja heidän 

yhteisöjensä vapaaehtoisten lahjoituksen turvin. Säätiö ei peri meiltä yhtään 

senttiä jäsenmaksuja, vaan elää lahjoituksilla.  Näitä lahjoituksia säätiö käyttää 

erittäin tehokkaasti ja parantaa ihmisten elämää ja terveyttä siellä, missä apua 

tarvitaan.  Polio on ollut lippulaiva ja täytyy todeta, että Rotarysäätio yhdessä 

Bill ja Melinda Gatesin säätiön kanssa on vastannut n. 30% kaikesta polion 

vastaisen työn rahoituksesta vuoden 1985 jälkeen.  Vain harvat valtiot ovat 

kyenneet samaan.  Suomen valtio nyt ei murto-osaankaan tästä. No, 

toivottavasti polio nyt saadaan lähivuosina pois päiväjärjestyksestä. Niin 

pitkään sitä on tehty. 

Edellisessä kirjeessäni kerroin Rotarysäätiön hallinnon taloudellisuudesta.  

Toistan sen nyt ja tässä: rotarysäätiö käyttää hallintoonsa vain 2% sille 

lahjoitetuista varoista. Säätölahjoitukset todella menevät siihen kohteeseen, 

johon ne lahjoitushetkellä lahjoittaja haluaa kohdentaa. Oma suosikkini on 

Peace Fellowship -lahjoitukset. Lahjoittamalla tähän rahoitamme viidessä 

yliopistossa eri puolilla maailmaa – lähin Uppsalassa – kahden vuoden mittaisia 

maisterikoulutuksia rauhanturvaamisen, konfliktien sovittelun ja 

ennaltaehkäisyn ohjelmissa.  50 opiskelijan 60 000 euroa vuodessa maksavat 

opintokustannukset ja 50 saman alan muutaman kuukauden mittaiset 

täydennyskoulutukset maksetaan näillä lahjoituksilla.  Kaikkiaan rotarysäätiö 

on tähän mennessä rahoittanut jo noin 1100 opiskelijan opinnot.  Tämä on 

todellista maailmanrauhan edistämistä eikä mitään sananhelinää! 

 

Olen edelleen innostunut klubikierroksestani.  Nyt on jäljellä enää muutama 

klubivierailu. Vastaanotto on ollut ylitsevuotavan myönteinen. Kiitos teille 

rotarit!!  

 

 

 



 
   

 

Presidenttien ja sihteereiden tulisi muistaa ja muistuttaa kaikkia muitakin 

rotareita seuraavista päivämääristä: 

 

• 1.-3.2.2018 Valtakunnallinen Rotaryseminaari Tampereella.  Tähän 

ovat kaikki rotarit tervetulleita. 

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

tarkoitettu kaikille tuleville presidenteille ja sihteereille sekä 

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! 

 

Onnittelut Pekka Intkelle Mikkelistä.  Pekasta tulee tämän piirin kuvernööri 

rotaryvuonna 2021-2022! Hieno homma! 

 

Let’s be The Inspiration!! 
 

-Vesa- 


