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Hyvät rotarysisaret ja veljet.  

No onkos tullut kevät nyt talven keskelle? Ainakin Etelä-Suomessa tämä kysymys on ollut 

aiheellinen, niin myös suurimmassa osassa piiriämme. Klubeissa toiminta on ollut rauhallista 

ja klubeissa sisaret ja veljet ovat viihtyneet, toivottavasti asiapitoisten esitelmien parissa ja 

yhteisolossa. Monen klubin sisimmässä on kuitenkin huoli tulevasta. Huoli on myös piirin 

toimihenkilöillä. Kuten olen kertonut kuvernöörikierroksella, nyt pärjätään, mutta mikä on 

tilanne viiden tai kymmenen vuoden kuluttua? Tulevaan tilanteeseen olisi varauduttava jo 

nyt.  

IR:n (District Committee Report) pyynnöstä olen laatinut Zurichiin Sari Miettiselle ja 

edelleen IR:lle selvityksen piirimme jäsenkehitykseen liittyvistä ongelmista ja myös 

parannusehdotuksia tilanteen korjaamiseksi. Jäsenmäärä oli vuoden 2019 lopussa 1114 

jäsentä, jolloin alittui jäsenmäärä 1200, jolloin IR reagoi piirimme alhaiseen jäsenmäärään. 

Ongelmista suurimpia ovat piirimme klubien jäsenkehityksen lasku, keski-iän nouseva  

trendi, uusien jäsenten rekrytoimisen ongelmat klubeissa, Siilinjärven klubin toiminnan 

lakkaaminen 30.6.2010 ja mahdollinen Kouvolan kolmen klubin yhdistyminen yhdeksi 

klubiksi, jolloin klubien yhdistyessä jäsenmäärä voi laskea siitä, mitä se oli kolmen klubin 

aikana.  

 

Suomen Rotari Palvelut ry (SRP) on tietoinen tästä piirimme jäsenmäärän kehityksestä ja ko. 

orgaanin hallituksessa on tehty alustavia harjoituksia siitä, miten voitaisiin menetellä. 

Korostan sitä, että SPR on rotaripiiriemme palveluorganisaatio ja jokainen piiri on jäsen ko. 

organisaatiossa. Täten SPR:llä ei ole itsenäistä oikeutta puuttua piirien toimintaan tai 

rakenteeseen. Piirimme 1430 on RI:n alainen ja toimimme siten täysin IR:n käskyvallan alla.  

 

Nyt on siis tarpeellista keskustella oman piirimme ongelmista ja niistä mahdollisuuksista 

kehittää piirimme toimintaa ja saada jäsenmäärä nousuun. Suurin osa jäsenkehitykseen 

liittyvistä ongelmista poistuu, kun saamme jäsenkehityskäyrän nousu-uralle. Tämä tapahtuu 

uusien jäsenten rekrytoimisella klubeihin, perustamalla rotaract-klubeja ja aktivoimalla yhä 

enemmän nuoria ja vanhempiakin henkilöitä käyttämään monipuolisesti some-kanavia. 

 

Jäsenkehityksen aleneva trendi voi johtaa siihen, että muodostetaan uusi piiri 1390 kanssa. 

Näin meneteltiin piirien 1380 ja 1400 yhdistyessä uudeksi piiriksi tulevana rotarivuonna. 
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Korostan sitä, että yhdistymiseen liittyvät suunnitelmat ovat alkutaipaleella ja vaativat 

laajempaa keskustelua lähiaikoina. Tämä ehdotus vaatii suuria ponnisteluja jokaiselta 

piirimme jäseneltä ja toimihenkilöltä. 

 

 

Helmikuun rotaryteema on rauhantutkimuksen ja konfliktien ehkäisyn/sovittelun 

kuukausi. 

Rauhantutkimus ja konfliktien ehkäisy on tälläkin hetkellä mitä ajankohtaisin asia sekä meillä 

Suomessa että kautta maailman. Kansainvälinen Rotary-järjestön perustama 

rauhantutkimuksen ja konfliktien ehkäisyn ohjelma on toiminut vuodesta 2002 lähtien. Yli 

1300 rauhantutkimukseen erikoistunutta asiantuntijaa noin 115 eri maasta on jo osallistunut 

alan 2-vuotiseen maisteriohjelmaan tai 1-vuotiseen erikoistumisohjelmaan. Koulutusohjelmat 

ovat tarjolla eri puolilla maailmaa kuudessa Rotary Peace Center -keskuksessa. Keskukset 

toimivat yliopistojen yhteydessä. Lähin näistä yliopistoista sijaitsee Ruotsissa. 

Monet Rotaryn rauhantutkimuksen ja konfliktien ehkäisyn koulutusohjelmaan osallistuneet 

toimivat esimerkiksi omien maidensa hallinnossa, puolustusvoimissa, opetuksen, 

lainsäädännön ja kansainvälisten organisaatioiden kuten YK:n ja Maailmanpankin 

palveluksessa. 

Piirin toimintaa:  

Säätiökomitea: Piiriapurahaa 2020-2021 tulee hakea15.4.2020 mennessä. Hakemukset 

osoitetaan sähköisesti apurahakoordinaattorillemme Markku Jokelalle jokelama@gmail.com. 

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät piirin verkkosivuilta.  

PETS. Piirin presidenttien ja sihteerien koulutustilaisuus järjestetään Kuopion Scandic-

hotellissa 21-22.3.2020.  

Piirikonferenssi 2020 on 16.-17.5.2020 Hotelli Kolilla, Luontokeskus Ukossa ja Kolin 

kansallispuistossa.  
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Kolin kansallispuiston ensimmäinen huuhtakaski poltettiin vuonna 1994. Tämä oli 

ensimmäinen poltettu huuhtakaski Suomessa 1930-luvun jälkeen. Kuvassa palaa 

järjestyksessään toinen huuhtakaski Kolilla 12.6.2996. Liekit olivat melkoiset ja kaskeen 

pystyyn jätetyt kuuset paloivat soihtujen lailla. Huomatkaa mittakaava, etualalla kaksi 

kaskenpolttajaa. Kuva: Kauko Salo. 



End the Polio now-lahjoitus. Allekirjoittaneet ovat kiitollisia teille jokaiselle piirimme 

klubin jäsenelle. 

District 1430 would like to donate US$ 5000,00 in 2019-20 District Designated Funds (DDF) 

to PolioPlus.  Every dollar of DDF will be matched 50% by The Rotary Foundation’s World 

Fund, up to US$5.0Million.  

From 2013 to 2018, every US$1 Rotary commits to direct support for polio immunization 

will be matched 2 to 1 (up to US$50 million per year) by the Bill and Melinda Gates 

Foundation.   

Donate $2,000 DDF and it becomes $9,000. Donate $10,000 DDF and it becomes $45,000.  

Recognition Districts donating 20% or more in DDF to PolioPlus will receive a special 

certificate each year they qualify. Districts that qualify from 2013-14 until eradication is 

achieved will be recognized on a plaque displayed at RI World Headquarters.   
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