Rotarypiiri 1430, kuukausikirje, kesäkuu 2020.
Kauko Salo, DG.

Savonlinna, Savonranta, 24.6.2020
Hyvät rotarysisaret ja veljet.
Minun kuvernöörikauteni viimeinen kuukausikirje tulee tässä. Koronavirus on talttumassa ja
olemme palaamassa normaaliin aikatauluun työelämässä ja palvelujen aloilla. Hyvä niin,
mutta perusvarovaisia saamme olla, sillä koronaviruksen toista aaltoa emme halua
maahamme.
Kaksijakoinen tämä kuvernöörivuoteni on ollut siinä mielessä, että syksyn klubivierailut
sujuivat hyvin ja sain tutustua teihin, mikä oli miellyttävä elämänkokemus. Toinen puolisko
olikin sitten muistiin jäävä sekin, sillä koronavirus rantautui alkukeväällä maahamme ja
monet aktiviteetit, rotaritoiminta mukaan lukien loppui tyystin.
Olin ajatellut niin, että voisin kevään ja alkukesän aikana vierailla useimmissa klubeissa
toiseen kertaan tervehtimässä ja kannustamassa teitä rotariaktiviteetteihin. Tämä ajatus ei
toteutunut, mutta rotariratas on kuitenkin mukavasti pyörähdellyt kuvernöörikauteni
jälkipuoliskolla. Perusasiat on hoidettu ja klubeissa uudet toimihenkilöt ovat innokkaina
ottamaan vastuuta klubin toiminnoista uuden rotarivuoden alkaessa 1.7.2020. Minulla on
hallussa RI:n ja piirin onnitteluadressit syntymäpäiviä viettäneille rotariklubeille (Mikkelin
RK, Joensuu-Eteläinen RK ja Rantasalmen RK). Toivon, että kutsuttu IPDG:n juhliinne, jos
ja kun niitä vietätte syksymmällä.
Piirimme rotaritoiminnasta
Piirihallitus kokoontui kolmannen kerran 3.6.2020 ja neljännen kerran tänään internetissä
Zoom-yhteydellä ja hyvin hoituivat nämä kokoukset. Kun näihin alustoihin (Zoom, Teams)
hieman perehtyy, yhteys hoituu hyvin ja keskustelut myös.
Uusi kuvernööri
Piirimme uusi kuvernööri vuodelle 2022-2023 on tietojenkäsittelyn diplomi-insinööri,
aikuiskouluttaja Maire Huopalainen Rantasalmen rotariklubista. Valinnan siunasi Rotary
Internationalin presidentti Mark Maloney 19.6.2020. Maire on rekisteröity DGN:ksi
22.6.2020 RI:n tietokantaan. Toivotan sinulle Maire onnea kuvernöörin tehtävään ja mukavia
hetkiä piirimme rotaritoimijoiden, jäsenten ja kaikkien ihmisten kanssa.

Piirin kevätkokous, AG-koulutus ja kuvernöörien vitjojen vaihto
Kuopiossa Hotelli Scandicissa on 29.6.2020 klo 14.00 - 16.00 kevätkokous etänä Zoomalustalla. Ohjeet kevätkokoukseen osallistumisesta löytyvät piirin internersivuilta
(www.rotary.fi/d1430/). Kokouksessa on paikalla fyysisesti piirihallitus ja
apulaiskuvernöörit. Piirin klubit osallistuvat kokoukseen Zoom-alustalla etänä tai
apulaiskuvernööreille lähettämillään valtakirjoilla. Kokouksen pohjana käytetään aiemmin
valmisteltua kevätkokouksen kokouskutsua ja esityslistaa sekä valtakirjapohjaa. Olen
lähettänyt kokouskutsun apulaiskuvernööreille, jotka ovat lähettäneet kokouskutsun klubien
presidenteille ja sihteereille. Apulaiskuvernöörit kokoavat valtakirjat alueiltaan.
AG-koulutus 29.6.2020 klo 16.00-17.30 ja kuvernöörien vitjojen vaihto klo 18.00 Kuopiossa
Hotelli Scandicissa. Tilaisuudessa muistetaan poisnukkuneita piirimme rotarijäseniä.
Tilaisuus videoidaan ja laitetaan piirimme internettisivuille.
DGE Teijo Räsäsen esittämä piirihallituksen kokoonpano piirissä 1430 on rotarivuonna 20202021seuraava: yhteensä kuusi (6) jäsentä; DG Teijo Räsänen, DGE Pekka Intke, DGN Maire
Huopalainen, IPDG Kauko Salo, PDG Vesa Martikkala sekä piirisihteeri DES Ellen Turunen.
Zoom Business for Rotary Finland
Suomen Rotarypalvelun (SRP) hallitus (27.5.2020) päätti ottaa käyttöön 1.7.2020 alkaen,
uuden nettikokouspalvelun: Zoom Business for Rotary Finland. Se on tarkoitettu
ensisijaisesti SRP:n toimikuntien ja hallinnon sekä Suomen Rotarypiirien käyttöön. Se
mahdollistaa jopa kymmenen (10) yhtäaikaisen kokouksen pitämisen. Zoom on maailman
eniten käytetty nettikokouspalvelu myös rotarien keskuudessa. Zoomia käyttävät myös mm.
Rotary International ja Rotary Foundation. SRP:n IT-toimikunta suosittelee, että Rotarytoiminnassa käytetään SRP:n, piirien ja klubien omia nettikokouspalveluja. Lisäohjeita antaa
tarvittaessa SRP:n IT-toimikunnan pj. IPDG Jaakko Panula puh. 040-543 1290,
jaakko.panula@gmail.com ja piirin osalta Osmo Siira s-posti: osmo.siira@cwan.fi
SRP:n uusi työryhmä
SRP:n hallitus on perustanut työryhmän, jonka tarkoituksena on selvittää rotarijärjestön
mahdollinen uusi piirijako Suomessa. Allekirjoittanut on valittu tähän työryhmään
edustamaan piiriä 1430.
Northern Lights
Zone 17 ja 18 Institute/GETS (Northen Lights) järjestetään 8.- 13.9.2020 Oulussa.
Ilmoittautumista on jatkettu 30.6.2020 saakka korona-epidemiasta johtuen.
Viestintäkomitea
Suomen Rotarypalvelun viestintäkomitea (SRP) on laatimassa rotarin viestintään palvelevaa
suunnitelmaa ja ohjeistusta. Lisäksi viestintäkomitea on laatimassa tietoturvaopasta.
Viestintäkomitealla on omat Face Book sivut (FB-sivut). Osmo Siira edustaa piiriämme
SRP:n viestintäkomiteassa.

Safe the Baltic Sea
Piirimme osallistuu tähän Itämerihankkeeseen (Global Grant 2010548) 2000 USD:lla.
Hankkeeseen osallistuu kaikki maamme rotaripiirit ja myös laajasti Ruotsin rotaripiirejä sekä
muita toimijoita.
Golf
Rotary-golfin Suomen mestaruuskilpailut ovat Naantalissa 19.8.2020 klo 12.00 alkaen.
Ilmoittaudu 12.8.2020 mennessä. Lisätietoja:
https://rotary.fi/merinaantali/ajankohtaiset/rotarien-sm-golfkilpailut-3-6/
Sinilevähavainnot
Osallistu sinilevähavaintojen tekemiseen. Rekisteröityminen tapahtuu SYKEn-sivuilla
(www.jarviwiki.fi)
Saimaa-hanke
Saimaa-hankkeen yhdyshenkilöksi voit ilmoittautua klubistasi minulle
(kaukojsalo2@gmail.com). Yhdyshenkilöt muodostavat oman Saimaa-nimisen ryhmän
internettikokouksia varten.
Laitan tämän kirjeen loppuun muutamia kuvia viime syksyn vierailuistani eri puolilla
rotaripiiriä. Tapana on ollut, että kuvernööri poseeraa kuvassa keskeisten toimihenkilöitten
kanssa, useimmin olen kuvassa klubin presidentin kanssa, mutta muitakin henkilöitä kuvista
löytyy. Valitettavasti kaikista klubeista minulla ei ole kuvia.
Lopuksi
Kiitos kaikesta hyvästä, jota olen saanut rotarivuoteni aikana kokea kanssanne. Heinäkuun
alussa rotariratas pyörähtää eteenpäin ja uudet toimihenkilöt rotaripiirissä 1430 aloittavat
työnsä. Onnea ja menestystä heille. Erityisesti toivon aktiviteettejä jokaiselle klubin jäsenelle.
Te teette klubinne toiminnasta viihtyisän, jolloin klubikokouksissa on mukava olla.
Hyvää kesää ja tulevaa aikaa teille ja läheisillenne.

Kauko Salo, DG 1430, kaukojsalo2@gmail.com

DG Vesa Martikkala luovutti minulle kuvernöörin käädyt hellepäivänä 15.6.2019 Virmajärvellä,
Ilomantsissa rotaripaalun juurella.

Ohessa kuvia klubivierailuista. Kotkan klubien tapaaminen 28.8.2019.

Kuusankosken rotariklubi 29.8.2019 ja Elimäen rotariklubi 30.8.2019.

Ristiina rotariklubi 1.10.2019, Pieksämäen ja Pieksämäki-Veturin rotariklubit 9.10.2019.

Juvan rotariklubi 8.10.2019 ja Savonlinnan rotariklubi 10.10.2019.

Parikkala-Simpelejärven rotariklubi 17.10.2019.

Iisalmen ja Iisalmi-Paloisvirran rotariklubit 23.10.2019.

Kiuruveden rotariklubi vas. 28.10.2019. Kiitos leivästä ja paistista, monta makoisaa hetkeä vietin
niiden äärellä. Outokummun rotariklubi oik. 29.10.2019 ja alla Kiteen rotariklubi 12.11.2019.

Lappeenranta-Saimaan rotariklubi 6.11.2019. Illalla vietettiin klubin 74-vuotisjuhlia, johon osallistui
Marsalkka Mannerheim.

Heinäveden rotariklubi 13.11.2019, Lieksan rotariklubi 14.11.2019 ja Kuopio-Kallaveden rotariklubi
28.11.2019.

Juvan rotariklubi vietti 60-vuotisjuhliaan 29.11.2019.

Viimeinen kuvernöörivierailu omassa Joensuu-Eteläinen rotariklubissa 3.12.2019.

