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IDEAPANKKI
Neljän viikon ja 24 klubin vierailut ovat jo luoneet kuvernöörille
selvän kuvan siitä, että klubit haluavat kasvua ja nuorempaa
väkeä jäsenikseen. Useissa klubeissa, joissa on vain
miesjäseniä, on täysi valmius ottaa ensimmäiset naisjäsenet.
Klubeissa, joissa on hyvä kassatilanne, on mahdollisuuksia
isompiinkin hyväntekeväisyysprojekteihin.
Käytäessä klubien hallituksen ja kuvernöörin kesken läpi
klubien toimintasuunnitelmia niistä löytyy lukuisia sellaisia
hankkeita ja muita toimintamuotoja, joista olisi hyötyä muillekin
klubeille. Olenkin päättänyt klubivierailujeni jälkeen
marraskuussa koota kaikkien klubien käyttöön “Hyvien
käytäntöjen ideapankin”. Tämän ovat piirimme 60 klubia piirin
taholta ansainneet.
Näen kuvernöörivierailujen suureksi tehtäväksi rakentaa
entistä läheisempää yhteistyötä klubien ja piirin välillä. Vain
henkilökohtaisilla tapaamisilla päästään tavoitteeseen
parhaiten.

Risto Suviala, District Governor 2018-2019

AURINKOKENNOLAMPPU

ShelterBox-logolla varustettuja
aurinkokennolamppuja on nyt saatavana
merkiksi ShelterBox-katastrofiaputyön
tukemisesta ja valaisemaan lyhtynä pimeää
syysiltaa. Myös mainio joululahjavinkki!

1.

LuminAID-lamppujen hinnat:
1-4 kpl erä 30 euroa / kpl
5-9 kpl erä 28 euroa / kpl
10 tai enemmän kpl erä 25 euroa kpl
Hinnat eivät sisällä mahdollisia
lähetyskuluja.

2.

3.

Tilaukset osoitteeseen
info@shelterboxtuki.fi

Hinnoittelu on sellainen, että kun
yhden lampun ostaa, ostaa itse
asiassa kaksi. Apua
katastrofialueella tarvitsevan
lamppu tulee samalla maksettua.

TERVEISET ROTARY PEACE
CENTER STIPENDIAATILTAMME SEME
NELSONILTA
Dear Risto,
Greetings from the warm Tokyo. I am
writing to just let you know that I have
finally arrived to Tokyo to start my Rotary
fellowship. I arrived here on Monday 6th
August and have been finalizing
registration processes. The ICU
(International Christian University)
Coordinator here Ms. Misumi has been
excellent and exceedingly helpful. We
(Rotary fellows) also started our Japanese
language course today for the rest of
August.
Thank you again and let me if there is
anything I can do for the Finland Rotary
District that made my participation in this
prestigious fellowship possible. I hope I am
also able to participate in your Rotary
District's in April next year.
With best regards,

Seme

