KUVERNÖÖRIN KUUKAUSIKIRJE 4/2019 – HUHTIKUU
Tervehdys koko rotaryväelle piirissä 1430!
Huhtikuu on rotarymaailmassa äidin ja lapsen terveyden kuukausi. Suomessa
äidit ja lapset ovat terveimpiä maailmassa. Ansio siitä kuuluu kattavalle
neuvolaverkostolle, laadukkaalle terveydenhoidolle, hyvälle elintasolle yleensä,
koulutukselle ja riittävälle ravinnolle. Kaikkialla maailmassa tilanne ei ole näin
hyvä eikä aina ole ollut meilläkään. Ei tässä tarvitse kovinkaan kauas historiassa
mennä, kun meidän äitimme, lapsemme ja isämme täällä Suomessa olivat
riippuvaisia ulkomaisesta avusta, kun kerta kaikkiaan ravintoa ei riittänyt
kaikille.
Lähes kuusi miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta kuolee vuosittain
aliravitsemuksen, huonon terveydenhoidon tai sanitaation puutteen vuoksi.
Rotarysäätiö on vuosia pyrkinyt parantamaan ihmisten mahdollisuuksia
parempaan terveydenhoitoon, jotta äidit ja lapset voisivat elää terveempää
elämää ja kasvaa normaalisti.
Köyhissä oloissa elävät lapset ja äidit ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.
Ruokaa on vähän, terveyspalvelut ovat puutteelliset ja tieto hygieniasta
heikkoa. Äitien synnytyskuolleisuutta voitaisiin laskea 80%:lla paremmalla
terveydenhoidolla ja osaavan henkilökunnan avulla.
Rotarysäätiö on aktiivinen esimerkiksi Haitissa ja Intiassa, joissa synnyttävien
äitien ja lasten kuolleisuus ovat korkeita. Haitissa on toistakymmentä
vapaaehtoista ammattilaista, jotka liikkuvat myös vaikeakulkuisilla alueilla
auttamassa haitilaisia äitejä ja lapsia. Intiassa Punen alueella ilmaiseksi
äidinmaitoa keskosille sekä aliravituille ja sairaille lapsille kuolleisuuden
alentamiseksi.
Edellä mainitut ovat vain pieniä esimerkkejä. Rotary auttaa kaikkialla
maailmassa eri tavoin: koulutetaan hoitohenkilöstöä, toimitetaan raskauteen ja
synnytykseen liittyvää välineistöä ja opetetaan hoitohenkilökunnalle turvallista
synnytystä, opetetaan naisia rintaruokintaan ja estämään HIV:n tarttuminen
äidistä lapseen, tehdään HIV/AIDS-testejä, opetetaan äitejä suojelemaan
itseään ja lapsiaan sairauksilta, tarjotaan rokotuksia ja antibiootteja.

Naisten saataville toimitetaan koulutettuja terveydenhoitoalan ihmisiä:
lääkäreitä, hoitajia ja kätilöitä. Lisäksi telelääketiedettä hyödynnetään
lääkäripalveluissa mm. Nigeriassa, Ugandassa, Kongon tasavallassa ja
Zimbabwessa.
Täällä Suomessa rotary tukee merkittävästi uutta Lastensairaalaa, jossa
hoidetaan kaikkialta Suomesta tulevia lapsia.
Rotary tekee upeita asioita ympäri maailman. On hienoa olla osa järjestöä, joka
tekee maailmassa hyvää – ja tekee sitä kustannustehokkaasti!

Presidenttien ja sihteereiden tulisi muistaa ja muistuttaa kaikkia muitakin
rotareita seuraavista päivämääristä:
•

•

•

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.
VAIHTO-OPPILAAT MUKAAN PIIRIKONFERENSSIIN. Heille
on oma ohjelmansa. Ilmoittakaa myös heidät ja varatkaa heille majoitus
Finnhostel Joensuusta ISLOlta! Katsokaa piirin sivuilta yllä olevasta
linkistä!
16.-17.5.2020 piirikonferenssi Kolilla kaikille!

Let’s be The Inspiration!!
-Vesa-

