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KUUKAUSIKIRJE

KAPULA VAIHTUU,
MATKA JATKUU
Luonnonlakien lailla kuvernöörin kapula vaihtaa kantajaansa
kun heinäkuun alusta vastuun piirin toiminnasta ottaa Heidi
Cavén Forssan klubista. Oheisessa Ahvenanmaan Godbyssa
otetussa kuvassa on Heidi vasemmalla ja hänen seuraajansa
Anita Häggblom Godbyn klubista on kolmas vasemmalta.
Saavutimme yhdessä kaikkien klubien kanssa piirin yhteisen
tavoitteen rauhan rakentamisessa kun piirillemme myönnettiin
ensimmäisena rotarypiirinä Euroopassa Peacebuilder District status. Jokainen piirin aktiivijäsen lahjoitti viime syksynä ns.
Rauhan kympin Rotarysäätiölle Rotary Peace Center yliopistojen rauhan rakentamista ja konfliktien ratkaisua
edistävään toimintaan.
Rauhan edistäminen nähtiin päättyvänä rotaryvuonna
muissakin Suomen rotarypiireissä merkittävänä Rotarylle
kuuluvana toimintamuotona. Oman piirimme lisäksi ainakin
neljän muun piirin piirikonferenssissa keväällä oli rauhan asia
eri puolilta käsiteltynä keskeisesti esillä.

Kesäkuu 2019

Tärkeitä päivämääriä
•

Syysseminaari ja vuosikokous
14.9.2019 Urjala, Urjalan
yhtenäiskoulu

•

Rotary Institute 27.-29.9.2019
Gdansk, Puola

•

Valtakunnallinen
Rotaryseminaari 31.1.2.2.2020 Helsinki

•

PETS ja piirineuvottelu
29.2.2020 Parainen

•

Piirikonferenssi 25.-26.4.2020
Turku ja Turku-TukholmaTurku

Vain rauhan oloissa ihmiskunta pystyy ratkaisemaan
ongelmansa.

Risto Suviala, District Governor 2018-2019

KLUBIN TOIMINTAOHJEET

SUURMENESTYS
HAMPURISSA

Nykyisten mallisääntöjen mukaan klubin tulee
vahvistaa itselleen erilliset toimintaohjeet.
Niissä määrätään sääntöjä
yksityiskohtaisemmin klubin sisäisistä
toimintamuodoista ja klubin toiminnassa
noudatettavista menettelytavoista.

Piirimme klubeista osallistui Hampurin
maailmankonventioon 1.-5.6. peräti 36
rotaria ja heidän seuralaistaan. Lisäksi
piirimme lähetti yhden rotaractorin
Rotaractorin prekonventioon.

Oman klubini Turku Samppalinnan
Rotaryklubin toimintaohjeissa on mm.
seuraavia asiakohtia:
•

Maksut

•

Jäsenyys

•

Klubitoiminta

•

Klubin johtaminen

•

Toimihenkilöiden tehtävät

•

Komiteatyöskentely

•

Arkistot

•

Julkaisut

•

Jäsenen kustannuksiin osallistuminen

•

Vaihto-oppilaan kustannuksiin osallistum.

•

Apurahat

Kaikista Suomen kuudesta piiristä oli
osallistujia kaikkiaan noin 130.
Kokonaisuudessaan konventioon osallistui
25.000 henkilöä ympäri maailmaa.
Oman piirimme ja Uudenmaan ja Viron piirin
yhteinen osasto House of Friendshipissä
saavutti valtaisan suosion. Tapahtumassa
esiteltiin Suomen piirien hankkeita Itämeren
suojelun hyväksi. Näyttelyyn liittyi Itämeriteemainen soututapahtuma Hampurin
Alster-järvellä.
Saanemme lukea lisää Hampurin
maailmankonventiosta kuvernöörin
heinäkuun kuukausikirjeessä.

KIITOS
Kuvernöörivuoteni ollessa päättymäisillään pyydän
saada kiittää kaikkia 60 rotaryklubia heidän
omistautumisestaan hyväntekeväisyyteen ja
palvelemaan apua tarvitsevia.
Olemme nähneet vaimoni Marjan kanssa kuinka
Rotaryn perusarvot palvelu, toveruus, moninaisuus,
rehellisyys ja johtajuus toteutuvat käytännössä
jokaisessa tapaamassamme rotarissa. Kiitos!
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