ROTARYPIIRIN 1410
KUUKAUSIKIRJE

UUDET JÄSENET MUKAAN
Piirikonferenssin juhlatoimikunta on päättänyt, että klubien
uudet jäsenet pääsevät ilmaiseksi ensi kevään
piirikonferenssiin. Maksuttomuuden edellytyksenä on, että uusi
jäsen on kirjattu Suomen Rotarypalvelun
jäsentietojärjestelmään 1.7.2018 tai sen jälkeen ja ennen
ilmoittautumista piirikonferenssiin.
Piirikonferenssi järjestetään 6.-7.4.2019 Kokous- ja juhlapaikka
Aitiopaikassa Valtion virastotalossa Turussa. Konferenssin
pääteemat ovat rauhan rakentaminen ja ilmastonmuutos.
Tämän uusia jäseniä koskevan edun halutaan auttavan klubien
uusia jäseniä pääsevän nopeammin ja laajemmin perille
rotarytoiminnan monipuolisuudesta.ja samalla heidän kokevan
olevansa kiinteä ja tasa-arvoinen osa klubin jäsenistöä.
Konferenssin järjestäjä ei korvaa uuden jäsenen matka- eikä
majoituskuluja.
***
Klubit eivät ole ilmoittaneet kaikkia uusia jäseniään Suomen
Rotarypalvelun jäsentietojärjestelmään. Kuvernööri muistuttaa
klubeja, että uusi jäsen on kirjattava jäsentietojärjestelmään
viipymättä.

Joulukuu 2018

Tärkeitä päivämääriä
•

Valtakunnallinen
Rotaryseminaari 1.-3.2.2019
Tampere, Puistotorni Park
Tower (korvaa piirimme omat
jäsenyys- ja
julkisuuskuvaseminaarit)

•

Rauhankonsertti su 10.2.2019
klo 15 Turku, Sigyn-sali

•

PETS 2.3.2019 Forssa,
Forssan yhteislyseo

•

Piirikonferenssi 6.-7.4.2019
Turku, Valtion virastotalo

•

Maailmankonventio 1.5.6.2019 Hampuri, Hamburg
Messe

Risto Suviala, District Governor 2018-2019

AVOIN IDEAPANKKI “50”

UUSI PIIRIN
PÖYTÄSTANDAARI

Tämän kuukausikirjeen liitteenä julkaistaan
avoin ideapankki kaikkien piirin rotaryklubien
vapaaseen käyttöön. Ideapankki on syntynyt
piirikuvernöörin elo-marraskuun aikana
klubivierailujen yhteydessä kokoamista
havainnoista. Jokainen 50 ideasta on tällä
hetkellä menestyksellä käytössä yhdessä tai
muutamassa klubissa.

Rotarypiirimme 60 klubia sijaitsevat
yllättävän laajalla alueella. Klubien
kotipaikat sijaitsevat viidessä eri
maakunnassa: Ahvenanmaalla, KantaHämeessä, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja
Varsinais-Suomessa.

Kuvan esimerkki menestyksellisestä ideasta
on Urjalan Rotaryklubin joka vuosi ennen
joulua toimittama ja julkaisema Urjalan Joulu
-lehti. Juuri ilmestynyt tämän joulun lehti on
järjestyksessään jo 40.! Lehti tuo klubille
vuosittain tuntuvan tuoton, mikä käytetään
nuoriso- ja vaihto-oppilastoimintaan.

Piirin pöytästandaarin edellinen painos on
loppumassa. Sen vuoksi olemme tilanneet
ja saaneet uuden painoksen standaarista.
Siihen on lisätty Ahvenanmaan
itsehallinnollisen maakunnan virallinen
lippu. Kolme värillistä tupsua kuvaavat
viiden maakunnan päävärejä punaista,
sinistä ja keltaista.

Urjalan Joulu on malliesimerkki klubin
projektista, missä yhdistyy varainhankinta,
klubitoiminnan näkyvyys ja yhdesssä
tekeminen.

HAMPURI 1.-5.6.2019
Hampurin maailmankonventioon aikovien kannattaa
rekisteröityä viimeistään 15.12.2018 jolloin
osallistumismaksu on 395 USD. Tämän jälkeen maksu
on 495 USD.
http://www.riconvention.org/en
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