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ROTARY OCH FREDEN
HAR EN GEMENSAM FRAMTID
Den 6.-7. april anordnades rotaryårets kulmination
distriktkonferensen i Åbo. Deltagare fanns från nästan alla klubbar i
distriktet samt ungdomsutbyteselever, inalles lysande 230 personer.
Konferensens tema var ” Fredens framtid”.
De fem bästa skribenterna i uppsatstävlingen ”Är freden möjlig”
förgrundskolans nioendeklassister belönades. Lumi Sariola (t.v. på
bilden) från Majamäen koulu i Nådendal utgick med segern. De tre
främsta fick stipendier, de följande bokpris. 51 elever från olika delar
av distriktet deltog.
Vårt distrikt erhöll som första distrikt i Europa Peacebuilder District
status. Fredsbyggardistrikt finns allt som allt 35 inom Rotary, vilka
verkar främst i USA, Kanada och Japan. Jag vill i detta sammanhang
framföra ett varmt tack till varje rotarian i vårt distrikt, som via sin
klubb donerade ”Fredstian” till förmån för Rotary Peace Center
verksamheten.
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Viktiga datum

•

Distriktsbidragsansökningarna
före 31.5.2019

•

Världskonventionen 1.5.6.2019 i Hamburg, Hamburg
Messe

•

Höstseminarium 14.9.2019 i
Urjala, Urjalan yhtenäiskoulu

•

Rotary Institute 27.-29.9.2019
i Gdansk, Polen

•

Riksomfattande
Rotaryseminarium 1.-2.2.2020
i Helsingfors

Risto Suviala, District Governor 2018-2019

ANSÖKNINGARNA TILL
DISTRIKTSBIDRAG FÖRE
31.5.2019
FRAMTIDSKOMMITTÉN
BÖRJADE SITT ARBETE
Till Finlands Rotary har man grundat en
kommitté kallad Rotarys Framtidskommitté.
Kommittén uppgift är att utveckla verksamhetsmodeller och metoder som inte prövats på
tidigare för att föra Rotary andan till 2030-talet.
I framtidskommittén är alla finska Rotarydistrikt
representerade. Vårt distrikt, 1410,
representeras av AG Kirsti Kirjonen från Salo.

Jag påminner om att distriktsbidragen för
nästa rotary år kan ansökas före 31.5.2019.
Distriktsbidragen är a storleken 500- 2000
euro. Dessutom behövs klubbens egen
insatts, finansiering och arbete.

Kommittén inledde sitt arbete i mars, då
gruppen gjorde upp mål för 2030. Efter detta
börjar man planera hur man skall uppnå
målsättningen.

Noggrannare instruktioner finns på distriktets
hemsidor under Rotaryfoundation.
Ansökningarna sänds till adressen
pentti.aspila.rotary@gmail.ccom
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ROTARYS YRKESUTBYTE
Det är möjligt att delta i Rotarys yrkesutbyte
(VSE) våren 2020.
Värdfamiljer för hösten 2019 söks. Läs mera
på distriktets nätsidor.
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Den effektivaste och mest inspirerande
workshopideria, jag varit med om i
Rotary någonsin under min tid,
konstaterar kommitténs sammankallare
DG Heikki Salumäki från Uleåborg.

