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Tässä kirjeessä


Kuvernöörin tervehdys—Marraskuu on Rotary-säätiön ja joulukuu on tautien ehkäisyn kuukausi



Matrikkelikysely valmistunut ja DGN ehdokas on löytynyt— kohta kuuluu!



Syysseminaari ja säätiöseminaari etänäkin menestys—ota materiaalit esiin klubissasi



Klubivierailut ovat jatkuneet - Saimaa–projekti ja nuorisoa auttavat yhteistyöhankkeet tärkeitä

Rotarypiiri 1430 – Terveydenhuolto haasteena
Tautien hoidon ja ehkäisyn joulukuu
Rotarit ja RI parantaa ja helpottaa pääsyä edulliseen tai
vapaaseen terveydenhoitoon.
Rotarit kouluttavat ja mobilisoivat yhteisöjä monien pahojen tartuntatautien ehkäisemiseksi.
Maailmanlaajuisesti Rotary
taistelee sellaisia sairauksia
vastaan kuin Dengue, Malaria,
MSI-tauti, Alzheimer, AIDS ja
totta kai Polio. Esimerkiksi monia kymmeniä poliolaboratorioita käytetään nyt kehitysmaiden
Covidin vastaisessa taistelussa.
Rotarit ovat antaneet 65 miljoonaa USD tautien ehkäisyyn ja
meillä on satoja projekteja ympäri maapallon meneillään.

Tiesitkö, että?
Yli 400 miljoonaa ihmistä
kärsii siitä, ettei heillä ole
ilmaista tai edullista terveydenhoitoa, kuten Suomessa.
Rotarit rakentavat tilapäisklinikoita, verenluovutuskeskuksia ja koulutustiloja
terveyden turvaamiseksi.
ROTARIT SUUNNITTELEVAT
JA RAKENTAVAT PUITTEITA,
JOISSA LÄÄKÄRIT JA HALLINTO VOIVAT TYÖSKENNELLÄ JA POTILAAT VOIVAT
SAADA HOITOA.
Piiri 1430 tukee keskossairaalan rakentamista parhaillaan Tšekkiin.

Voisiko sinun klubisi auttaa
paikallisesti, jotta joku Suomen terveydenhuollon
kompastuskivi saadaan
paikallisesti kuntoon?

Omia kokemuksia

”Tietä käyden tien oot vanki ,

Itsekin luin taas monta artikkelia maailman hädästä ja
samalla päätin ruveta Rotaryn Katastrofirahaston kuukausilahjoittajaksi. Käy Sinäkin MyRotaryssä. Oma kata-

vapaa on vain umpihanki”
- Aaro Hellaakoski
Sovellettuna voisin siteerata
häntä lisää: ”Niin vanhaksi mua
älä koskaan sano, ettei olis
henkeni kidas jano!”
Se jano tarkoittakoon auttamisen
janoa! Meillä on monta kanavaa
auttaa, kuten säätiöseminaarissa
opimme. Vielä Hellaakoskea
mukaillen:
”Vaivoillasi ei lie lukua, Rotariihminen olet hengen sukua”.
Auttaminen, oppiminen ja yhteisön kehittäminen on työtämme!
Nuoret sukupolvet tarvitsevat
nyt apua erityisesti.

strofini on ihmetys siitä, miten
vanhat demokratian säännöt
eivät näytä toimivan kaikkialla.
Tunnettu dementiatutkija vertaili
tiedekielteisyyttä ja covidsalaliittoteorioita dementiapotilailla tavattaviin harhaluuloihin,
Sairastava potilas kuvittelee
omaisensa vaihtuneen huijariin.
Kasvojen tunnistamisen aivoalueet ovat taantuneet ja yhdistyneet arviointikyvyn heikentymiseen. Tieteelliseen tietoon perustuvat selitykset ovat monimutkaisia ja vaikea tottumattoman hahmottaa tutkijan mielestä. Sairaus
taitaa silti olla toista laatua...

Syysseminaari ja säätiöseminaari saivat hyvän palautteen
Syysseminaari ja piirikokous pidettiin
hybridinä. Noin 25 ihmistä oli paikan
päällä Kuopion Scandicissa ja yli 30 verkon kautta mukana. IPDG Kauko Salo
palkitsi kaudellaan ansioituneita. (Kuvassa
Veli-Matti ja Lauri klubitunnustusten kanssa).

Lappeenrannan säätiöseminaarissa oli
yhteensä lähes 40 osallistujaa. Sisältö oli
erinomainen. Toivon että säätiöihmiset
käyvät materiaalia läpi klubeissa presidenttien tai säätiöasiamiesten johdolla.
Sekä syysseminaarin että säätiöseminaarin aineisto löytyy suojattujen rotarisivujen
materiaalipankista 1430 piirin alta, kuten
matrikkelikyselynkin tulokset.
Chattikin pelasi etäkokouksessa ja kommentit ovat tallessa.

Rotary avaa mahdollisuuksia

Rotarypiiri 1430 — Marraskuu

KOULUTUSMATERIAALIT KAIKKIEN SAATAVILLA — LATAA JA TUTUSTU!

DG Teijo Räsänen
Puhelin: 0500-672173
Sähköposti: teijo.rasanen@icloud.com

Saimaa-projektia Kuopiosta ja Savonlinnasta
alla: roskia pois ja veden puhtauden arviointia koulussa

Syys- ja Säätiöseminaarin aineistot voit ladata
piirin sivujen kautta suojatusta materiaalipankista osoitteesta: https://rotary.fi/d1430/blog/
ajankohtaiset/piirimme-syyskokouksen-jasyysseminaarin-17-10-20-kuopio-kuvia-jaesityksia/
https://rotary.fi/d1430/blog/ajankohtaiset/
piirimme-saatioseminaari-la-07-11-klo-11-17etana-zoomilla-verkossa/
Piirin projektien haku päättyi. Seuratkaa Säätiökomitean viestintää päätöksistä. Tiedustelut
Heikkilälle (mikko.heikkilä@kolumbus.fi).
IPDG Kauko Salo on valittu seuraavalle kaudelle
Suomen Rotarypalvelun hallituksen puheenjohtajaksi. Onnea Kauko!

SRP:n matrikkelikyselyn tuloksista
Miten odotetaan julkaistavan?!

- Klubeissa on tälläkin kierroksella ihmetelty rotarymatrikkelin kustannuksia maksuissa. Nyt saimme kyselystä selvän tuloksen, miten pitää toimia.

Klubien hienoja yhteistyöprojekteja!
1. Kiteen RK: Perheen ulkoilurastit
Kauden 2023-2024 piirikuvernöörin tehtävään saimme
kelpo hakijan. Päätös julkistetaan joulukuussa, kun piirihallitus on vahvistanut valinnan.

2. Juvan RK Nuorisoharrastusten tukeminen

Pyydän klubeja laittamaan
jäsentietojärjestelmään kaudelle 2021-22 klubin toimijat,
ainakin presidentit, sihteerit ja
komiteoiden vetäjät.

Löydät tietoa myös internetistä https://rotary.fi/d1430/
rotarypiiri-1430/ ja

3. Rotarypiiri 1430 ja Puijon RK

Facebookista https://www.facebook.com/groups/D1430/.

taanottaneiden koulujen huomionosoi-

Twitter https://twitter.com/rotarypiiri, twiittaa
#rotarypiiri1430.

tukset otetaan vastaan Mikkelissä Puijon

Pärnun alueella koulukalusteita vas-

ja paikallisten toimijoiden kanssa.

.

Rotary avaa mahdollisuuksia

Rotarypiiri 1430 — Marraskuu
Klubikierros vei Savosta jälleen Kymenlaaksoon. Toiminta on taas
ryhdistymässä! Hamina esimerkkinä monine kirjaprojekteineen. DG
puolisoineen sai hienoja muistoja, kiitos!

Klubivierailut ovat viime metreillä
• Olen nyt käynyt 33 klubia läpi. Näistä kaksi
tapaamista pidettiin etäkokouksina, muut
on ollut ilo tavata kasvokkain.
• Muutamalla klubilla on ollut kovia haasteita uudistumisen kanssa, mutta olemme
yhdessä löytäneet keinoja siihen.
• Kaikki keskustelut ovat olleet erinomaisia!
Loppusuora häämöttää DG-vierailuilla,
mutta ei klubitoiminnassa!
• Erityisesti huomioimme Veli Ilkka Roineen
LPR-Saimaa RK sekä Veli Erkki Makkonen
Warkauden RK. Heille on täyttynyt yli 50
vuotta rotareina ja Veli Erkki peräti 100
prosentin osallistumisella 50 vuotta.
• Onnittelut vielä heille! Hattu päästä tuon
saavutuksen edessä.
Sitten pääsimme AG Samin kanssa Karhulan ja Ruotsinsalmen
hienojen klubien vieraaksi; Karhula alla.

Kotka-Ruotsinsalmi oli ensimmäinen klubin kokous, jossa kaikki
pidimme maskeja. Presidentti Seppo joukkoineen huolehti hyvin
meistä.

Lappeenranta-Saimaan Rotaryklubi tarjosi hallitusneuvotteluihin
merelliset puitteet. Tulostakin syntyi - kiintoisista hankkeista sovittiin.

Sitten oli aika siirtyä EteläKarjalaan ja Lappeenrantaan.
Ensin LPR-Saimaan RK vieraaksi
vieraiksi sekä sen jälkeen lauantain säätiöseminaariin, jonka pj.
Mikko oli hienosti organisoinut.

Rotary avaa mahdollisuuksia
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Lappeenrannassa DG luovutti muistamisia välitettäväksi Veli Ilkka
Roineelle 50-vuotisesta rotarisuudesta.

Klubin velvollisuudet

Rotaryklubista ”Rotary Internationalin
hallitus hyväksyy klubin jäsenekseen”
jos klubissa on
vähintään 20 jäsentä perustettaessa ja:
se sitoutuu noudattamaan RI:n (Rotary
International) sääntöjä ja ihanteita ja
maksamaan jäsenmaksun RI:lle.
- Klubi päättää ohjelmastaan itsenäisesti ja rekisteröityy yhdistyksenä

- Kukaan muu kuin klubi ei voi määrätä,
miten klubi toimii tai päättää toiminnan
sisällöstä, jos se noudattaa Suomen yhdistyslakia.
Presidentti Ruti lupasi välittää onnittelut
myöhemmin, koska Veli lkka Roine ei päässyt
paikalle.

Aamulla kokoonnuimme ensin klubilaisten kanssa ja jatkoimme
sitten heti Säätiöseminaarissa.
Sitten DG pyörähti vielä Lieksassa, jossa myös oli lämmin vastaanotto.

Lieksan klubi aikoo satsata toiminnassa Saimaan loheen ja hirviporukkaan!

Kiitokset ja kuulumiset jatkuvat seuraavassa numerossa .
Voikaa taas hyvin kaikki Rotarit ja läheiset - Teijo, DG

Lauri Muonan pysäyttävä puheenvuoro poliosta
Säätiöseminaarissa.

DGn viimeinen kierros lähtee PohjoisKarjalasta ja Joensuusta liikkeelle. Nähdään siellä!

