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KUUKAUSIKIRJE

SÄÄNTÖMUUTOKSIA
1.7.2019
Rotaryn vuoden 2019 sääntövaltuuskunta (COL) kokoontui
14.-18.4.2019 Chicagossa. Maailman 538 rotarypiiristä paikalla
oli edustettuna 532, Suomesta kaikki kuusi piiriä. Tehdyt
sääntömuutokset koskevat niin yksittäistä klubin jäsentä,
klubia, piiriä kuin Rotary Internationalia. Muutokset astuvat
voimaan jo 1.7.2019. Joitakin muutoksia:
•

Rotaract-klubit tulevat Rotary Internationalin virallisiksi
elimiksi (eivät kuitenkaan tule rotaryklubeiksi eikä
rotarctorit tule rotareiksi).

Toukokuu 2019

Tärkeitä päivämääriä
•

Piiriapurahahakemukset
31.5.2019 mennessä

•

Maailmankonventio 1.5.6.2019 Hampuri, Hamburg
Messe

•

Syysseminaari ja vuosikokous
14.9.2019 Urjala, Urjalan
yhtenäiskoulu

•

Rotary Institute 27.-29.9.2019
Gdansk, Puola

•

RI:n per capita -maksu nousee yhden dollarin vuodessa
vuoden 2022 COL:in asti (68 USD 2019-2020, 71 USD
2022-2023).

•

Valtakunnallinen
Rotaryseminaari 31.1.2.2.2020 Helsinki

•

Mikäli klubi ei löydä uutta presidenttiä säädetyssä
ajassa (vuotta ennen presidenttikauden alkua), istuva
presidentti jatkaa toimessaan enintään seuraavan
vuoden.

•

PETS ja piirineuvottelu
29.2.2020 Parainen

•

Piirikonferenssi 25.-26.4.2020

Kuukausikirjeen liitteenä on COL 2019 yhteenveto.

Risto Suviala, District Governor 2018-2019

KLUBIEN KIRJANPITOOHJELMIA

Kuvernöörikierroksillani klubeissa kysyttiin
hyviä kirjanpito-ohjelmia klubien kirjanpitoa
varten. Tässä muutamia suositeltavia
maksuttomia vaihtoehtoja. Kommentit ovat
Suomen Rotarytoimiston talousvastaavan
Jaana Hertell-Amokranen.

1.

HAMPURIIN
SOUTAMAAN
Hampurin maailmankonventiossa 1.5.6.2019 omalla piirillämme ja Uudenmaan
ja Viron piirillä on yhteinen osasto Hamburg
Messe -konventiohallin House of
Friendshipissa. Tapahtuman tarkoituksena
on edistää Itämeren suojelua ja esitellä
Suomen piirien hankkeita Itämeren hyväksi.

Tilitin
https://helineva.net/tilitin/
“Olen itse joskus käyttänyt ja oli ihan
ok.”

2.

Finago
https://finago.com/fi/taloushallinto/
sahkoinen/procountortaloushallinto/ominaisuudet/kirjanp
ito-ohjelma/

Osana Itämeri-teemaa järjestetään
soututapahtuma kirkkoveneillä 3.6.
Hampurin Alster-järvellä.
Lisää informaatiota ja rekisteröinti
soututapahtumaan www.silakkasoutu.fi

“Tämä myös vaikuttaa hyvältä. Pieni
kustannus, mutta ei mikään paha.”

3.

Lisätietoja antaa mielellään piirin
Itämerikomitean puheenjohtaja, AG ja
vuoden 2021-2022 DG Mikko Lindeman
tuohimaki@gmail.com

Meriaktiva
https://www.meriaktiva.fi/kirjanpitoohjelma/
“Edelleen yksi hyvä. Maksuttomassakin
versiossa paljon pelivaraa”.

ROTARY-REKVISIITTA
Piirillämme on varsin kattava valikoima erilaista Rotaryrekvisiittaa. Mainittakoon esimerkkeinä useita
erikokoisia Suomen, Ahvenanmaan ja Rotaryn lippuja,
isoja Rotary-bannereita, “puhujapönttö”-bannereita,
Roll-Upeja, huomioliivejä ja kaulanauhoja. Vieläpä on
Rotary-teltta ja kaksi Rotary Beach Flagia.
Klubit voivat lainata näitä tarvikkeita tilaisuuksiinsa.
Paras tietämys kunkin tarvikkeen kulloisestakin
sijaintipaikasta on piirikuvernöörillä. Piirillä ei ole
varasto- eikä toimistotilaa rekvisiitan säilyttämiselle.
2

