
 
 

KUVERNÖÖRIN KUUKAUSIKIRJE 12/2018 – joulukuu 

Tervehdys koko rotaryväelle piirissä 1430! 

 

Joulukuu on Sairauksien ehkäisyn ja hoidon kuukausi.  Polio on ollut se 

rotareiden pääkohde - lippulaiva - sairauksien ehkäisytyössä. Eikä ole 

vähättelyä sanoa, että rotareiden panos polion vastaisessa työssä hakee kyllä 

vertaistaan hyväntekeväisyysjärjestöjen joukossa ja taitaapa hakea vertaansa 

myös verrattuna valtioiden panoksiin. Ponnistus on ollut valtava – sekä 

henkisesti että taloudellisesti. Suomi on jo pitkään ollut poliovapaa kuten alla 

olevasta kuvasta näkyy. 

 

 
 

Kuva: Polion ilmaantuvuus Suomessa. Valtakunnallinen tartuntatautirekisteri. 

 

Polio on kuitenkin ollut meillä vakava ongelma eikä siitä olisi päästy ilman 

rokotuksia.  Sehän ilmaantui aika ajoin epidemioina ja polion halvaannuttama 

ihminen oli meilläkin ”normaali” näky. Sinnikäs rokotusohjelma kuitenkin tuotti 

tulosta ja olemme olleet poliovapaita 80-luvulta lähtien. Olemme juuri 

saamaisillamme polion taltutettua Koko maailmasta. Nyt ei saa hellittää! 

 

Esitin Elimäen klubin 50-vuotispäivillä arvoituksen (,jonka kuulin radiosta): 

Mitä eroa on kalalla ja kuorsaajalla? Vastaus tulee tässä kirjeessä myöhemmin. 

 

Onnea Elimäen klubille: 50 vuotta tuli täyteen 28.11.2018!! 



 
 

 

Klubeilla mahdollisuus ehdottaa apulaiskuvernöörejä  (AG:itä) Etelä-

Karjalaan ja Kymenlaaksoon!  

 

AG Matti Virosen ja AG Ulla Viskari-Lippojoen kaudet apulaiskuvernööreinä 

tulevat täyteen tämän rotaryvuoden lopussa eli 30.6.2018. Molemmille lämmin 

kiitos kuluneista vuosista!  Olen varma, että molemmat edeltäjäni yhtyvät 

lämpimiin kiitoksiin! 

AG toimii omalla alueellaan kuvernöörin apuna ja vierailee kuvernöörin kanssa 

sopimallaan tavalla klubeissa.  Normaalisti apulaiskuvernööri käy alueensa 

klubeissa syksyn aikana yhdessä kuvernöörin kanssa ja keväällä sitten 

yksikseen,  tai miten nyt kuvernöörin ja klubien kanssa sopii.  Apulaiskuvernööri 

voi myös järjestää alueellaan klubien kokouksia ja koulutusta kuvernöörin 

kanssa sopimallaan tavalla.  Vain apulaiskuvernöörinä toiminut henkilö voi 

edetä edelleen kuvernööriksi.  

Jos klubeissanne on sopivia apulaiskuvernöörikandidaatteja, laittakaa 

vapaamuotoinen ehdotus minulle (vesa.martikkala@islo.fi).  Jos asian tiimoilta 

tulee kysyttävää, voit soittaa (050 540 3366).  

Toivoisin ehdotuksia viimeistään 31.12.2018 – mitä pikemmin, sen parempi. 

 

Jäsenmäärä on edelleen hienoisessa laskussa. Toivoisin klubeissa rivakkaa 

otetta uusien jäsenten hankinnassa ja jo saatujen uusien jäsenten 

huolehtimisessa. Se on meidän kaikkien yhteinen asia – ei pelkästään 

presidentin tai hallituksen – jokaisen meidän. 

 

Arvoituksen vastaus: Kala hengittää kiduksillaan, kuorsaaja kiduttaa 

hengityksellään.  

 

My Rotaryyn kannustaisin presidenttejä tai valtuuttamiaan muita henkilöitä 

kirjautumaan ja syöttämään myös vapaaehtoistyön tavoitteet ja 

hankesuunnitelmat!  Kovin vähäiseltä näyttää nyt tähän saakka syötettyjen 

tietojen valossa tämä meidän toimintamme.  Vähäistähän se ei ole! Näyttäkää 

maailmalle, mitä se on! 

 

Presidenttien ja sihteereiden tulisi muistaa ja muistuttaa kaikkia muitakin 

rotareita seuraavista päivämääristä: 

 

• 1.-3.2.2019 Valtakunnallinen Rotaryseminaari Tampereella.  Tähän 

ovat kaikki rotarit tervetulleita. 
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• 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! 

 

Let’s be The Inspiration!! 
 

-Vesa- 


