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

Hyvät rotarysisaret ja veljet.
Piirimme toiminnasta
Olen piirimme neljästäkymmenestä klubista tutustunut kolmeenkymmeneen yhdeksään
klubiin ja niiden toimintaan tämän syksyn aikana. Olen tavannut erilaisia klubeja ja eri
imagon sekä eri tavoilla toimivia klubeja. Matkoillani olen kohdannut syksyn vaihtelevat
sääolosuhteet, joista olen kirjoittanut edellisissä kuukausikirjeissä. Kaikista matkoista selvisin
onnellisesti.
Tämä rotarykokemus klubeissa on ollut ainutlaatuinen ja olen varma siitä, että tapaamiset eri
puolilla Itä-Suomea jäävät pysyvästi muistoihini. Kiitos teille jokaisen klubin jäsenelle
ystävyydestä ja mukavista tunnelmista vierailujeni aikana.
Piirin syyskokous (piirikokous) ja syysseminaari Mikkelissä Sokos Hotelli Vaakunassa
26.10.2019
Valintakomitea eli piirihallitus esitti ja syyskokous valitsi piirikuvernööriehdokkaaksi
rotaryvuodelle 2022-2023 toksikologian professori (emerita) Kirsi Vähäkankaan KuopioVeljmies Rotaryklubista.
Kesäleiri
Yhteisen kesäleirin piiristämme järjestävät ensi kesänä Juvan, Savonlinnan ja Rantasalmen
rotaryklubit yhdessä. Kesäleiritoimikunnan jäsenet klubeista on valittu ja toiminnan
suunnittelu on käynnissä. Tämä on hieno asia ja osoittaa erinomaista vastuunkantoa ja
rotaryhengen mukaista toimintaa.
Nimenmuutos
Imatra-Vuoksen rotaryklubi on kokouksessaan äänestänyt klubinsa nimestä ja ovat
yksimieleisesti päätyneet nimeen Imatran rotaryklubi.

Rotary Peace Fellow
Tiina Niskala on piiristämme valittu Rotary Peace Fellow-stipendiaatiksi. Onnea Tiinalle.
Ohessa lähettämäni viesti Tiinalle ja asianosaisille Thaimaassa ja rotaryorganisaatiossa.
My warmest congratulations to Tiina Miskala. You have the study place at Rotary
Peace Center at Chulalongkorn University in Thailand as a 2020 Rotary Peace
Fellow. The required academic period will occur 13 January to 3 April 2020, with
provided housing available 10 January to 6 April 2020. I'm sure that You knows all
those papers that concern you as a Peace Fellow. Remember however that some
forms you must fulfill by 10 November 2019, it's very soon.
I hope you all the best for coming fine days in Thailand, but first of all you must
remember to study also.
Tiina, I hope that you will write/introduce about the study time in Thailand to the
rotary representatives of your Rotary District, including me.
Sincerely
Kauko Salo, Dr. Sc.
D 1430 Governor 2019-2020
Nyt joukolla ottamaan askel tulevaisuuteen, kokemaan uutta ja innostumaan!
Rotarypiiri 1420 järjestää ja toivottaa rotarit lämpimästi tervetulleiksi Rotary Forumiin, joka
pidetään 31.1.-2.2.2020 Helsingissä. Tapahtumapaikkana on tänä syksynä auennut uusi
Tripla-kaupunkikeskus. Ohjelma on ilmestynyt ja ilmoittautuminen käynnissä 4.1. asti.
Oheisestä linkistä (avaa linkki: Ctrl + napsautus) pääset ilmoittautumaan, varaamaan
huoneita ja selaamaan monipuolista ohjelmaa: https://d1420.rotary.fi/rotary-forum-2020/
Piirikonferenssi 2020
Muistutus myös piirikonferenssista, se järjestetään vajaan viiden kuukauden päästä 16.17.5.2020 Hotelli Kolilla, Luontokeskus Ukossa ja Kolin kansallispuistossa. Laittakaa
ajankohta kalentereihinne. Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta ja muista järjestelyistä ensi
vuoden alkupuolella.

Piirikonferenssissa näkyvä maisema Ukko Kolin huipulta Pieliselle. Kuva: Kauko Salo.

Katso joulutervehdys alla.

Joulupukki ja Suomen rotarypiirien kuvernöörit toivottavat hyvä joulua ja onnea uudelle
vuodelle 2020.
Toivon jokaiselle rotarille ja läheisillenne rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta
2020
T: Kauko
DG
kaukojsalo2@gmail.com
puh. 045-6666131
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