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KIRJOITUSKILPAILU
Piirimme järjestää tammikuussa 2019
kirjoituskilpailun piirin alueen perusopetuksen 9.
vuosiluokille. Teemana on rauhan edistäminen, mikä
on piirimme erityisteema tänä rotaryvuonna.
Kirjoituksen aihe on “Onko rauha mahdollinen?”.
Piirikuvernööri, apulaiskuvernöörit ja useiden klubien
presidentit tai muut virkailijat ovat toukokuusta
alkaen olleet yhteydessä alueensa kuntien
perusopetuksen yläkouluista vastaaviin henkilöihin ja
lähettäneet heille kilpailusäännöt.
Kilpailuaika alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.1.2019.
Kukin opettaja voi lähettää kilpailuun kolme
parhaaksi katsomaansa kirjoitusta.
Kilpailun voittaja saa 300 euron, toinen 200 euron ja
kolmas 100 euron stipendin. Palkitut ja palkittujen
oppilaiden opettajat kutsutaan vastaanottamaan
palkintonsa Rotaryn piirikonferenssissa 6.4.2019
Turussa.

Lokakuu 2018

Tärkeitä päivämääriä
•

Rotarysäätiöseminaarit
apurahan hakijoille 3.10.
Forssa, 9.10. Pori ja
23.10. Turku

•

Rotary Leadership koulutus jokaiselle
rotarille 6.10. Turku ja
27.10. Forssa

•

End Polio Now -päivä
24.10.

•

Yhdistetty jäsenyys- ja
julkisuuskuvaseminaari
järjestetään vuoden
vaihteessa kolmella
paikkakunnalla.
Tarkemmat tiedot
seuraavassa kk-kirjeessä.

Risto Suviala, District Governor 2018-2019

TERVEISIÄ UPPSALASTA

NUORTEN ROTARY

Jäsenmäärältään zonen (vyöhykkeen)
suurin piiri 2350 (Tukholman ja
Uppsalan suuralue) piti
piirikonferenssinsa lauantaina 29.9.2018.
Tilaisuus oli yksipäiväinen ja osanottajia
noin 150. Iltajuhlassa vieraita oli noin 50.

Rotaract on klubimuoto, joka
tarjoaa rotaryhenkistä toimintaa
nuorille. Rotaractklubi tarvitsee
kummiklubikseen jonkin
rotaryklubin, jonka valvonnassa se
toimii. Klubit on tarkoitettu 18-30 vuotiaille nuorille.

PDG Leila Risteli Suomen pohjoisesta
piiristä 1400 edusti RI:n presidenttiä
Barry Rassinia ja allekirjoittanut Suomen
kaikkia piirejä.

Piirissämme toimii tällä hetkellä
yksi rotaractklubi, Rotaract Turku.
Sillä on kummiklubeina neljä
turkulaista rotaryklubia.
Puheenjohtaja on Anna Suokas.

Kuulimme mm. että
-

rotarit tekevät vuodessa 24,3
miljoonaa vapaaehtoistuntia ja
34.000 palveluprojektia vuodessa

-

pahat ilmiöt maailmassa vähenevät
(polio, HIV-tartunnat,
lapsikuolleisuus, nälkä,
kuolemanrangaistukset,
lapsityövoima, ydinaseet jne.)

Jokainen rotaryklubi voi kutsua
rotaractorin tai useamman
tutustumaan toimintaansa.
Kannustan rotaryklubeja ja
rotaractklubeja lisäämään
yhteistoimintaa.

HISSIPUHE
Ohessa Rotaryn lyhyt hissipuhe. Sen on ideoinut PDG
Bradford Howard piiristä 5170 (Kalifornian Piilaakso).
Howard oli Rotary Internationalin Director 2015-2017.
Hänellä on vankka kokemus rotarien
johtajavalmennuksesta sekä presidenttien (PETS) että
kuvernöörien (GETS, International Assembly) tasolla.
Howard esitteli hissipuheensa tulevien kuvernöörien
koulutusseminaarissa Riiassa lokakuussa 2017.
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