Rotarypiiri 1430, kuukausikirje, lokakuu 2019.
Kauko Salo, DG.

Maanantai, 28.10.2019, Joensuu.
Hyvät rotarysisaret ja veljet.
Havaintoja maanteiltä
Lokakuussa olen autoillut ja hetkittäin kävellyt Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja
Pohjois-Karjalan maisemissa päämääränä klubivierailut. Kun ajaa autolla hitaasti ja
pysähtyy, nousee autosta ulos ja jalkautuu, niin näkee kaikenlaista.
Vilkas liikenne aiheuttaa paljon turhia uhreja. Olen jo vuosia laskenut ja kuvannut liikenteen
uhreina kuolleita lintuja ja nisäkkäitä ja onpa kuolleitten joukossa ollut muutamia matelijakin.
Nyt lokakuun listalla nisäkkäistä supi oli yleisin uhri, lokakuun lukema 16 yksilöä eri
tieosuuksilla seitsemän päivän aikana, toisena rusakko tai metsäjänis. Harvinaisia yksittäisiä
uhreja olivat kettu, näätä, minkki ja fasaani.
Supi on Suomen luonnon haitallinen vieraslaji, mikä levisi meille Karjalankannasta pitkin ja
myös Laatokan pohjoispuolelta. Supien lukumäärä lisääntyi nopeasti 1970-ja 1980-luvuilla.
Lisäksi maamme turkistarhoilta supeja on karannut ja päästetty luontoon. Supikoiran
yleisyyteen ovat vaikuttaneet kaikkiruokaisuus, tehokas lisääntyminen ja kyky vaipua
talviuneen.
Tällä hetkellä supikoirien arvioitu määrä on yli puoli miljoonaa yksilöä. Supikoiraa on
metsästetty ampumalla ja myös pyytävillä loukuilla. Viime vuosina supikoiria on metsästetty
Suomessa 100 000 - 170 000 yksilöä vuodessa. Tilastoja liikenteen tappamista supikoirista ei
ole, mutta oman varovaisen arvion mukaan supikoiria kuolee liikenteessä 15 000 - 20 000
yksilöä vuodessa.

Vilkkaasti liikennöidyillä teillä kuolee vuosittain kymmeniätuhansia lintuja ja
nisäkkäitä. Supikoiran kuolema 24.10.2019. Kuva: Kauko Salo.
Havaintoja tuulilasin takaa
Maanantai, 28.10.2019 kello oli ehtinyt iltapäivän puolelle, joten autoon ja päätepisteenä
piirimme pohjoisin klubi Kiuruvedellä. Menomatkalla Liperin ja Outokummun sänki- ja
heinäpelloilla ei ollut enää tuhansia valkoposkihanhia. Laskin nyt samoilla pelloilta yhteensä
65 joutsenta, mukaan lukien toistakymmentä tämän kesän ruskean harmaata poikasta.
Mukavissa tunnelmissa matka taittui eteenpäin, mutta Outokummun keskustaan menevän

risteyksen jälkeen taivas tummui ja alkoi sataa räntää niin voimakkaasti, että auton nopeus oli
pudotettava viiteenkymmeneen kilometriin tunnissa; niin tekivät muutkin autoilijat.
Loska lensi ja tielle muodostui 10 senttimetrin kerros lumiräntää muutamien minuuttien
aikana. Ajattelin jo kääntyä takaisin Joensuuta kohti, mutta Ohtaansalmen sillan jälkeen
Tuusniemen puolella pilvet hävisivät ja aurinkokin näyttäytyi.

Lumiräntää satoi noin 10 senttimetriä Outokummun kohdalla ennen Ohtaansalmen
siltaa ja näkyvyys oli heikko. Kuva: Kauko Salo.
Loppumatka sujui mukavasti ja olin Kiuruvedellä hyvissä ajoin aloittamassa keskustelut
klubin hallituksen kanssa nykypäivän toimista ja hankkeista. Esitelmästäni pidettiin ja se
tuntui mukavalta.
Todettakoon, että klubin presidentti Erkki Tiikkaisen johdolla kaikki klubin 13
aktiivijäsentä olivat kokouksessa läsnä. Erityiskiitos Juha Saastamoiselle, Tuomas
Kärkkäiselle ja Rauno Autiolle. Pasi Hyytiäiselle tsemppiä tuleviin koitoksiin.
Ristiinan rotaryklubin kokoukset 1.10.2019 pidettiin Kahvila Ravintola Saimaan tiloissa.
Kiitos presidentti Jukka Rasilo. Ravintolan nimi toikin mieleen nelivuotisen piirimme
hankkeen Saimaa. Tämä käytännön toimenpiteisiin luotaava hanke jatkuu neljän vuoden

jälkeenkin, niin toivon. Saimaa-hanketta vietiin mukavasti eteenpäin työskentelemällä
ryhmissä Mikkelin syyskokouksen yhteydessä pidetyssä syysseminaarissa 26.10.2019.
Ryhmätyöskentelyn ammattitaitoisena vetäjänä toimi DGE Teijo Räsänen.
Savonlinnan kaupunki hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. Hankkeen
nimi on Saimaa-ilmiö! Tämä haku sopii hyvin meidän rotarypiirimme ajatukseen Saimaahankkeesta. Tässä kulttuuripääkaupunkihaussa toivottavasti kaikki Saimaan vesistöalueen
kaupungit tekevät yhteistyötä hankkeen onnistumiseksi ja voivat tukea yhdessä tätä
savonlinnalaisten hanketta.

Kuvernööri kuvaa Saimaa-ravintolan nimeä ikkunan takana vai edessä! Kuva: Kauko
Salo.
Klubien genius logi
Jokaisessa klubissa on ollut positiivinen tunnelma ja paikan henki liikkuu klubien
kokoontumispaikkojen liepeillä. Mikä mukavinta, myös useilla klubeilla on oma imago, niin
suurilla kuin pienemmilläkin klubeilla. Hyvä ja kannustava henki tuntuu olevan sisarten ja
veljesten kesken. Vain yksi yhteinen ongelma on ja sen me jokainen tiedämme.
Jäsenhankintaan on panostettava seuraavina rotaryvuosina. Kymmenen vuoden päästä tilanne
on paljon huonompi kuin nyt, jos nuorennusta ei saada klubeihin. Naisissa on lisäpotentiaali,
mikä kannattaa huomioida ja tämä optio myös käyttää jäsenhankinnoissa.

Lokakuun klubikierroksella edellä mainittujen Ristiinan (1.10.2019) ja Kiuruveden
(28.10.2019) rotaryklubien lisäksi haluan kiittää vieraanvaraisuudesta, ystävällisyydestä ja
ystävyydestä:
7.10.2019, Mikkelin rotaryklubi, pres. Seppo Silvennoinen ja Mikkeli-Naisvuoren
rotaryklubi, pres. Jaana Pietiläinen, 8.10.2019 Juvan rotaryklubi, pres. Matti Viljanen,
9.10.2019, Pieksämäen rotaryklubi, pres. Kari Seppänen ja Pieksämäki-Veturin rotaryklubi,
pres. Juha Simonaho, 10.10.2019, Savonlinnan rotaryklubi, pres. Jarmo
Häkkinen,14.10.2019, Imatra-Vuoksen rotaryklubi, pres. Martti Suikkanen, 17.10.2019,
Parikala-Simpelejärven rotaryklubi, pres. Saara Wilhelms, 23.10.2019 Iisalmen rotaryklubi,
pres. Hannu Laitinen ja Iisalmi-Paloisvirran rotaryklubi, past pres. Irene Kononow,
24.10.2019, Joutsenon rotaryklubi, pres. Esko Hovi, 29.10.2019, Outokummun rotaryklubi,
pres. Mervi Litja.
Kiitoksen ansaitsevat myös apulaiskuvernöörit. Elokuun kierroksen aikana Kymenlaaksossa
Sami Bruun ja lokakuun kierroksen aikana Etelä-Savossa Maire Huopalainen, PohjoisKarjalassa Ellen Turunen, Pohjois-Savossa Raimo Hallman ja Etelä-Karjalassa Mikko
Arponen.

Kiuruveden rotaryklubin kaikki aktiivijäsenet ja kuvernööri asettuivat rotaryrattaan
eteen kuvattavaksi. Kuva: Ravintola Peltohovi.
Lokakuu on talouskehityksen ja yhteiskunnallisen kehittämisen kuukausi
Kansainvälisen Rotaryjärjestön yksi kuudesta kärkiteemasta on kehittää yhteiskuntaa ja
toimia talouden kehittäjänä ja elinvoiman mahdollistajana kautta maailman. Tämä on ollut
järjestön toiminnan ydintä alusta alkaen.
Rotaryn perustaja, lakimies ja yrittäjä Paul Harris halusi kohentaa kaupungin liikemoraalia ja
vaihtaa ajatuksia yhteisön kehittämiseksi, uuden oppimiseksi ja ystävyyden lujittamiseksi.
Hän kutsui 23. helmikuuta 1905 kolme muuta chicagolaista liikemiestä perustamaan Rotarya.
Vuonna 1910 yhdistyksen toiminta-ajatus laajentui ympäröivän yhteiskunnan kehittämiseksi
ja siitä edelleen maailmanlaajuiseksi päämääräksi.
Rotary tukee maailman köyhimpiä ja kehittymättömiä alueita, jotta ne voivat kohentaa
talouttaan ja kykyään johtaa ja kehittää toimintaympäristöään. Klubit voivat osallistua tähän
toimintaan esimerkiksi erilaisten palveluprojektien kautta. Rotary toimii köyhillä
talousalueilla tarjoamalla muun muassa verkostoitumista, koulutusta ja rahoitusmalleja
maatalouden ja yritystoiminnan kehittämiseen ja yritystoiminnan käynnistämiseen.
Toimimme myös kotimaassa ja paikallisesti tarjoamalla nuorille koulutusta yrittäjyydestä ja
työelämän eri osa-alueista.

Tärkeä päivämäärä marraskuussa. Rotarysäätiöseminaari 9.11.2019 Kuopiossa.
Hienoa, tässä vaiheessa seminaarin on ilmoittautunut yli 20 henkilöä.
Mukavia ja lämpimiä loppusyksyn päiviä teille jokaiselle.
T: Kauko
kaukojsalo2@gmail.com
puh. 045-6666131
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