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DG Teijo Räsänen

Kuvernöörin kuukausikirje
Tässä kirjeessä


Kuvernöörin tervehdys



Klubien toiminnan suunnittelu käyntiin viimeistään nyt



Palkitut ja 2023-24 piirikuvernöörin haku

Rotarypiiri 1430 – kohti uutta, ehompaa!
Hei kaikki piirimme jäsenet.
Alan tämän kauden hieman
jännittyneissä tunnelmissa.
Kuuma kesä on hetkeksi ohi,
mutta rotariratas lähtee pyörimään syksyllä.
Elokuu on jäsenhankinnan
kuukausi. Yhdessä lähdemme uudistamaan toimintaa,
koska tarvitsemme uusia
ideoita ja näkyvyyttä. Työ
oman klubin projektien organisoimiseksi ja vetovoimaisuuden parantamiseksi kannattaa aloittaa nyt!
Onko teidän klubissa jo selvää, miten kokoonnutte ja
mitä tapahtuu kokousten
ulkopuolella? Miten saisitte
nuoria perheineen mukaan?

Tiesitkö, että?
Voimme perustaa uuden
teemasatelliittiklubin n.8
hengen porukalla entisen
suojeluksessa?
Rotaractorit ovat täysivaltaisia rotareita, Nuoret kannattaa ottaa mukaan, hakekaa vanhat vaihtarinne.
Perhetapahtumia, johon
lapsenlapsetkin mukaan
kannattaa järjestää.
Myös pandemiaan hoitoon
voi saada säätiövaroja.
Paikalliset tempaukset ja
shelterbox on parasta markkinointia.

Saimaa-vesiensuojelu– ja
luontoympäristön parantamistyö piirissämme on lähtenyt liikkeelle Baltic Sea –
projektin sinilevähavainnoin.
World CleanUp Day on
19.9.2020. Oman paikallisen
tapahtuman voi ilmoittaa
hankkeen nettisivujen kautta. Saimaa-hankkeelle mietitään yhdessä yhteistyöverkostoja ja selvitetään missä
omat kohteet sijaitsisivat.
Esimerkiksi paikalliset luonnonsuojeluyhdistykset voisivat selvittää avustus– ja
ympäristön parannuskohteita
ja rotarit osallistua omalla
panoksellaan.
Välittäkää ehdotuksenne
IPDG pj. Kauko Salolle.

Miten minä kuvernöörinä
voin auttaa teitä käytännössä? Tulen mielelläni keskustelemaan kanssanne henkilökohtaisesti syksyn klubikierroksella. Vierailuaikaehdotukset ovat piirin sivuilla.
Samalla esitän nöyrimmät
kiitokseni kaikille itäsuomalaisten klubien toimihenkilöille sekä DG Kauko Salolle ja
koko piirihallitukselle menneestä kaudesta. Osmo jatkaa piirin viestintähommissa
ja Ellen Turunen toimii piirisihteerinämme. Uutena
AG:nä Pohjois-Karjalassa on
Juhana Kurki. Menestystä
heille ja meille kaikille uuteen kauteen.

Klubien suunnitelmat kuntoon syksyksi
My Rotaryssä on erinomaista aineistoa klubin toiminnan tukemiseen.
Toivon, että kirjaatte oman klubin
tärkeimmät kauden tavoitteet My
Rotaryyn. Laitan lisäksi presidentille
noin pari viikkoa ennen vierailua
vastattavaksi ”Eläväinen klubi” kyselyn, jotta voimme katsella yhdessä tulevia.
Huomatkaa, että 10.-13.9. pidettävään Oulun Northern Lights Rotaryseminaareihin ja instituuttiin voi heinäkuun ajan ilmoittautua alennetulla
hinnalla. Kaikki mukaan!

Haastan myös klubinne
hankkimaan 1-2 alle 45 vuotiasta uutta jäsentä elosyyskuun aikana. Katso tervehdykseni Linkki https://
youtu.be/yUtae1cOdh8

Rotary avaa mahdollisuuksiAa

Rotarypiiri 1430 — Heinäkuu

Piiri 1430 on toukokuun kokouksessa

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

esittänyt PHF-arvoa kuudelle ansioituneelle piirin toimijalle:
PHF Sakari Nieminen (KuopioKallavesi Rotaryklubi)

Piirin vuosikokous Zoomailtiin ja AG-koulutuksessa opiskeltiin
RC Erik Stenströmin johdolla kesäkuun lopussa.

PHF Virve Eronen (ImatraVuoksen Rotaryklubi)
PHF Ellen Turunen (Kiteen Rotaryklubi)
PHF Osmo Siira (Kuusankoski
Rotaryklubi)
PHF Mikko Heikkilä
(Lappeenranta-Saimaa Rotaryklubi)
PHF Vesa Martikkala (Joensuun
Eteläinen Rotaryklubi).

Lämpimät onnittelut, jako syyskokouksessa Kuopiossa 17.10.
Oikealla on kuva viime syksyn Gdanskin Rotaryinstituutista: Mark Malone siinä tanssii, mutta löydätkö
piirikuvernöörisi kuvasta?

Tulevan kauden tapahtumia:
Laita kalenteriisi
SYYSKOKOUS JA SEMINAARI
17.-18.10.20. Kuopiossa

Teijo ja Eija saivat sitten kätellä oman kauden RI presidenttiä puolisoineen San Diegossa.
Mekin haemme taas v. 2023-2024 piirikuvernööriä.
Laittakaahan DG ehdotuksia tulemaan.
Julistan haun 2.8.2020 ja hakuaika 2 kk, päättyy n. 2
viikkoa ennen syyskokousta eli 2.10.2020.

Löydät meidät myös
internetistä https://rotary.fi/
d1430/rotarypiiri-1430/ ja
Facebookista Rotary D1430

Northern Lights GETS ja GONTS
tuleville kuvernööreille sekä
Rotary-instituutti ja RLI-koulutus
ja RYLA kaikille kiinnostuneille
rotareille Oulussa 8.-13.9.20
PETS 20.-21.3.21 seuraavan
kauden toimihenkilöille Mikkelin seudulla

PIIRIKONFERENSSI 15.-16.5.2021
– Tulevaisuus tässä ja nyt Kuopion Puijonsarvi, Tuomiokirkko
ja Satama
Piirin RYLA
27.6-4.7.21 Kuopio ja PohjoisSavon klubit, ”Metsäjohtaminen”
Yhteiset ja klubien tempaukset
SAIMAA- hankkeeseen koko vuoden

