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1. Hankkeen tavoitteet
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Saimaan vesistöalue

Monimuotoisuutta ei voi säilyttää vain suojelualueilla, vaan 
monimuotoisuus on läsnä niissä arkipäivän toiminnoissa, 
mitä teemme vesistöille, metsille, soille, ilmalle, niityille. 

Me itäsuomalaiset rotarit kannamme huolta Saimaan yhteisestä 
elinympäristöstä, ilmastomuutoksesta ja jaamme huolen 

tulevaisuudesta. Ajattelemme myös sosiaalista kestävyyttä, 
oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia.

Sukupuuttoon kuolevien lajien määrä on kasvamassa ja 10-
30% lajeista kuolee vuoteen 2100 mennessä, jos 

ympäristön tila heikkenee nykyisellä vauhdilla tai jos emme 
tee mitään.

Saimaan vesistöalue on Itä-Suomen rotareille yhteinen 
virkistys,- elinkeino- ja asuinympäristö, josta haluamme 

pitää huolta ja säilyttää puhtaana myös lapsen lapsillemme.

Saimaa on 

rotaripiirin 1430        

nelivuotinen rotareitten ja 

yhteistyökumppaneitten 

ympäristöhanke vuosille 

2019-2022. 

Saimaa on Itä-Suomen rotareitten 
yhteinen hanke. Tule mukaan 

monipuoliseen toimintaan puhtaamman 
ja  paremman Saimaan hyväksi.
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Saimaa – hankkeen päämäärät:

1. Saimaa lähivesineen on Euroopan suurin makean veden allas, jonka 
puhtauden ja alkuperäisyyden haluamme yhdessä säilyttää tuleville 
sukupolville.

2. Huolehdimme Saimaan vesistöalueen elinympäristöstä, Saimaan 
puhtaasta vedestä, ainutlaatuisesta eliöstöstä ja kasvillisuudesta. 
Yhdessä toimimalla (itäsuomalaiset ihmiset, rotarit, organisaatiot) 
voimme osaltamme paikallisesti estää vesien saastumista, ilmaston 
muutosta ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä.

3. Saimaa -hanke yhdistää puhtaan luonnon, vesiensuojelun ja sosiaalisen 
kestävyyden. Innostamme nuoria ja aikuisia toimimaan yhdessä 
Saimaan alueen monipuolisen luonnon, rikkaan kulttuurin ja kestävän 
hyvinvoinnin puolesta, rotarihengessä.
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SAIMAA – HANKKEEN Tavoitteet
1. Saimaan vesistön alkuperäisyyden ja 

puhtauden ymmärryksen vaalinta 
sekä osaamisen siirto nuorille 
sukupolville

2. Saimaan elinympäristöstä ja sen 
monimuotoisuudesta huolehtiminen 
yhdessä paikallisten toimijoiden 
kanssa

3. Veden saastumisen, ilmaston 
muutoksen estäminen sekä eläinten 
kasvu- ja elinolosuhteiden 
parantaminen  paikallisesti

4. Yhteistoiminta luonnonsuojelun ja 
vesiensuojelun edistämiseksi koko 
Itä-Suomen alueella

• MITÄ ME 
PAIKALLISESSA ROTARY-
KLUBISSA JA 
ROTAREINA 

• VOIMME TEHDÄ KÄYTÄNNÖSSÄ 
NELJÄN TAVOITTEEN 
SAAVUTTAMISEKSI 2019-2022?
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Työskentelimme innokkaasti

• Toivon sinun jatkavan kokreettisesti omassa 
klubissasi!
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SAIMAA – TYÖPROSESSI II
• 1. Saimaan vesistön alkuperäisyyden ja 

puhtauden ymmärryksen vaalinta sekä 
osaamisen siirto nuorille sukupolville 
(R1)

• 2. Saimaan elinympäristöstä ja sen 
monimuotoisuudesta huolehtiminen 
yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa 
(R2)

• 3. Veden saastumisen, ilmaston 
muutoksen estäminen sekä kasvu- ja 
elinolosuhteiden parantaminen  
paikallisesti (R3)

• 4. Yhteistoiminta luonnonsuojelun ja 
vesiensuojelun edistämiseksi koko Itä-
Suomen alueella (R4)

• MITÄ ME PAIKALLISESSA ROTARY-
KLUBISSA JA ROTAREINA VOIMME 
TEHDÄ KÄYTÄNNÖSSÄ NELJÄN 
TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI 2019-
2022 ?

• Ideoimme ensin yksin kukin 
tavoiteideoita n. 10 kpl tavoitteen 
saavuttamiseksi

• Sitten : pöytäryhmässä keskustelu ja 
kirjaus/ vähintään 3-6 toiminta-ideaa, 
mitä te voisitte tehdä, aikaa oli 30 min

- Kuvatkaa ehdotuksenne mahdollisimman 
konkreettisesti yhdelle fläppipaperille ja 
tuokaa työ seinälle jatkojalostettavaksi
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SAIMAA – TYÖPROSESSI III: 
Ryhmämessut-käsittely tuloksille

1. Saimaan vesistön alkuperäisyyden ja 
puhtauden ymmärryksen vaalinta sekä 
osaamisen siirto nuorille sukupolville
2. Saimaan elinympäristöstä ja sen 
monimuotoisuudesta huolehtiminen 
yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa
3. Veden saastumisen, ilmaston muutoksen 
estäminen sekä kasvu- ja elinolosuhteiden 
parantaminen  paikallisesti
4. Yhteistoiminta luonnonsuojelun ja 
vesiensuojelun edistämiseksi koko Itä-
Suomen alueella

• Kunkin tavoitteen 
toimintamalliehdotukset 
jatkojalostettiin uusissa sekaryhmissä

• Vaihe 3: pöytäryhmän tuotoksen 
alkuperäisen tekijäryhmän jäsen 
esitteleli tiivisti ryhmän tuotoksen (5-8 
min)

• - Esittelyn jälkeen kuulijat kysyivätja
Tekivät täydennysehdotuksia, jotka 
esittelijä kirjaa

• - N. 10 min kuluttua vaihto seuraavalle 
rastille merkistä.

• Lopuksi työparit ovat merkinneet 
sydämin, mitä tulevat mielellään 
ehdottamaan omissa klubeissaan
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2. Yhteisen työskentelyn tulokset
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Tulokset
R1

1. Saimaan vesistön alkuperäisyyden ja 

puhtauden ymmärryksen vaalinta sekä 

osaamisen siirto nuorille sukupolville 

(R1)
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Tulokset
R2

2 Saimaan elinympäristöstä ja sen 

monimuotoisuudesta huolehtiminen 

yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa
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Tulokset
R3

3. Veden saastumisen, ilmaston muutoksen 

estäminen sekä kasvu- ja elinolosuhteiden 

parantaminen  paikallisesti
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Tulokset
R4

4. Yhteistoiminta luonnonsuojelun ja 

vesiensuojelun edistämiseksi koko Itä-

Suomen alueella
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Tämän me lupaamme viedä eteenpäin!

Kiitokset kaikille 

työskentelyyn 

aktiivisesti 

osallistuneille!

DGE Teijo

PS. Voit näyttää 

omassa klubissa ja 

yhteispalavereissa

- Näitä ideoita saa 

varastaa vapaasti!


