PIIRIN 1410 KUVERNÖÖRIN
KUUKAUSIKIRJE NO 5.
Pääkuvassa reipas souturyhmämme
Helsingin silakkasoudussa.
Lokakuussa oli myös Zonen Instituutti
Riiassa, jonne osallistui piiristämme
mukavasti rotareita: DG, IPDG, DGE,
DGN ja COL (lyhennyksiä, OMG). Paikalla
oli myös RIP Ian puolisoineen.
Instituutti on ehdottomasti näkemisen
ja kokemisen arvoinen tapahtuma, ensi
vuonna se ja tulevien kuvernöörien
koulutus järjestetään Liettuassa.

MARRASKUU ON
ROTARYSÄÄTIÖ KUUKAUSI
Rotarysäätiön tehtävänä on tukea
rotarien pyrkimystä edistää
maailmassa yhteisymmärrystä ja
rauhaa edistämällä terveyttä,
tukemalla koulutusta ja lievittämällä
köyhyyttä. Säätiö on yleishyödyllinen
yhteisö, jota tukevat puhtaasti
vapaaehtoisin lahjoituksin rotarien ja
säätiön ystävät, joilla on sen kanssa
sama visio paremmasta maailmasta.
Piirimme Säätiökomitea IPDG Pentti
Aspilan johdolla on kiertänyt
pitämässä koulutustilaisuuksia,
kiitos siitä.

Jatkuvaa kasvua
Maailmalla rotareiden jäsenmäärä on
jatkuvassa kasvussa, heinäkuun ensimmäisen
päivän jälkeen meitä on yli 21 000 lisää –
meitä siis tarvitaan ja me olemme
kiinnostavia. Muutos on tuonut myös
Suomeen positiivisen jäsenkasvun, jatketaan
siis muutosta, me tarvitsemme sitä.
Rotarysäätiömme on
meidän oma
kansainvälinen
lippulaivamme, jolla
saamme toteutettua em.
tavoitteemme. Me
yksittäiset Rotarit yhdessä
kokoamme säätiöön
varallisuuden, jota sitten
yhdessä käytämme hyviin
kohteisiin. Näinhän se menee.
Tapoja lahjoittaa säätiölle on monia, yksi on
meidän hyvin tuntema PHF-tunnustus, joka
annetaan rotarille tai ei-rotarille. Tiedän että
piirissämme on useita klubeja, joissa lähes
jokaisella klubilaisella on PHF-merkki
ansaittuna hyvistä rotaryansioista. Heitänkin
näihin klubeihin nyt haasteen tulla 100%
Paul Harris Fellow -klubiksi. Jotta klubi voi
olla valintakelpoinen, sen jokaisen
aktiivijäsenen tulee olla PHF sillä hetkellä
jolloin viiritunnusta anotaan. Saadakseen
tunnustuksen klubin johtohenkilön tulee
ottaa minuun yhteyttä. Hoidan sitten asian
eteenpäin Rotarysäätiöön. Tätä
kertatunnustusta myönnetään läpi
Rotaryvuoden.
Toinen asia, jonka haluan nostaa esiin, on
Paul Harris Society -tunnustus. Itseni lisäksi
piirissämme on 10 Societyyn kuuluvaa
rotaria, toivoisin joukkomme kasvavan. PHS
annetaan rotareille, jotka vuosittain
lahjoittavat vähintään 1000 USD
vuosirahastoon, Polio Plus -rahastoon tai
johonkin säätiön hyväksymään apurahaan,
merkkinä siitä PHF merkin alle lisätään
kuvan mukainen lisäosa. Lisätietoa tästä saa
minulta kysymällä.

Rotareiden joulu
Joulu lähestyy, klubeissa on aika miettiä,
miten voimme paikallisesti helpottaa
yksinäisten joulua. Klubikierroksillani olen
kuullut hyviä projekteja, miten piirissämme
on asiaan paneuduttu. Tässä muutama
esimerkki: Klubilaiset käyvän senioritaloissa
laulamassa ja koristelemassa joulukuusen,
vievät yksinasujille hiekotushiekkaa,
Joulukuusen, kuljettavat leskiä haudoille.
Lisäksi olen kuullut että klubit tekevät myös
varainkeruuta myymällä joulukuusia. Isosti
ajattelevat klubit myyvät palveluna ison
kuusen yrityksille toimitalon eteen,
valaistavat sen ja joulun jälkeen purkavat.
Vain mielikuvitus on rajana onnistuneelle
Rotarypalveluprojektille.

MUISTILISTA
Piirikuvernöörin 2020-21 hakuaika
päättyy marraskuun loppuun. Odotan
piirin klubeilta runsaasti ehdotuksia
tähän aivan uskomattoman antoisaan
ja upeaan Rotarytehtävään. Itselleni
tehtävä on tuonut jo nyt niin hurjasti
uusia kokemuksia, että niiden
sulatteluun menee varmasti vuosia.
Hakemuskaavake löytyy piirimme
nettisivuilta, hakemus voi olla myös
vapaaluontoinen.
Piirikonferenssi on 14–15.4.2018
Salossa. Olen nimennyt konferenssin
vuosisadan sellaiseksi ja sellainen siitä
tulee. Klubeista toivon mukaan kaikki,
en vain presidenttiä ja sihteeriä,
varatkaa aika kalenteriin.

