
 

Aktiivisuus, näkyvyys, kansainvälisyys 

Kuvernöörin toukokuun kuukausikirje 11/2019-20 

Nuorisopalvelun kuukausi 

Hyvää vappua ja toukokuun alkua täältä kuvernöörin kansliasta Akaasta! 

SATELIITTIKLUBI RC Health and Environmental Tampere  

Suomen ensimmäinen sateliittiklubi (RC Tampere/Lielahden) on aloittanut toimintansa 
piirissämme! Klubissa on tällä hetkellä yli 10 Charter-jäsentä. Toiminnan 
painopistealueet ja työryhmät sovittiin 29.4.20 DG kiittää organisoinnista Sivert 
Westergårdia ja Arja Ranta-Ahoa! Mahtavaa!!! 

ONNEA RC PETÄJÄVESI! 100% PHF-KLUBI!  

Aktiivinen nuorisovaihtoklubikin. Hieno saavutus! 

KILPAILUT  

Paras uusi kotisivu -kilpailu alkoi 1.7. ja loppui 31.3. Tasaiseen kilpailuun ilmoittautui 
15 klubia. Kilpailun voitti Lahti/Laune. Onnea presidentti Pirjo Virolainen ja klubi! 

Kuvernöörien ja presidenttien keittiöstä. DG aloitti potatkakkaroilla ja haastoi muut 
mukaan. Haasteen ottivat vastaan rotarit ja rotaractorit seuraavista klubeista: Rotaract 
Tampere, Janakkala, Lahti/Laune, Lahti/Wellamo, Tampere/Lielahti, Tammer Nova, 
Tampere International, Tampere/Kissanmaa, Tikkakoski, Ylöjärvi. Onnetar DG-
tiimiläinen Maria Kahilampi arpoi 22.4. voittajiksi: PP Sebastjan Brezovecin 
(mämmipannukakku) RC Tampere/International ja P Heikki Kauppisen (patakukko ja 
hirviateria) RC Tikkakoski. Onnea voittajille! Kuvat ovat kirjeen lopussa. 

ONNEA KLUBIT TÄYSILLE KYMMENILLE! 

40 vuotta RC Pirkkala 8.5.20  

50 vuotta RC Laukaa 23.5.20 

75 vuotta RC Lahti 4.6.20 

50 vuotta RC Janakkala 5.6.20 

 



VUODEN 2019-20 APULAISKUVERNÖÖRI 

VUODEN 2019-20 AG:ksi valitsin IPDG Jarmon kanssa Inkeri Haarla-Kettusen (RC 
Tampere/Kaleva, Tampere/Itäinen AG-alue). Inkeri on ahkerasti vieraillut klubeissa 
koko tämän kolmen vuoden ajan ja pitänyt tarvittaessa säätiöesitelmiä ja avustanut 
vaivojaan säästämättä klubeja omien töiden ohessa. Onnea Inkeri! PHF on tulossa! 

VUODEN 2019-20 PARAS KLUBI ja MUUT HUOMIONOSOITUKSET julkistetaan 
kesäkuun kirjeessä. 

PIIRIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN PJ. SIVERT WESTERGÅRDIN TERVEISET: 

Piiriapurahat 

Saimme kymmenkunta hakemusta, kiitoksia aktiivisuudestanne, saimme myös 
hakemuksia liittyen korona-pandemiaan. Pyritään tekemään päätökset ensi vuoden 
piiriapurahan saajista toukokuun puoliväliin mennessä eli 18.5.2020 mennessä. 

Samalla muistutan tekemään loppuraportin tämän vuoden projekteista toukokuun 
aikana, meidän pitää raportoida kaikki vanhat projektit Evanstoniin, ennenkuin voimme 
saada uudet projektit liikkeelle. 

Säätiökoulutus netissä My Rotary:ssa 

On mahdollista myös suorittaa säätiökoulutus netin kautta, tällä tavalla klubin jäsen voi 
hakea pätevyyden klubille tehdä säätiöprojekteja, vaikka ei ole osallistunut 
säätiöseminaariin, tämä on mahdollista nyt pandemian aikana ja myös muuten.  

Grant Management Seminar. 
https://my.rotary.org/en/user/authenticate?destination=secure/application/519%3Fde
epink%3Dhttps%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/101/GrantMa
nage    

PIIRIN NUORISOVAIHTO 

Vaihto-oppilaat olivat lähdössä Pietariin. He maksoivat viisumirahan, jota ei 
palautettu. Monipiiri palauttaa matkarahan. Viisumaksu vaihteli maan mukaan 63-
185€. Piirikonferenssirahaa jäi ja maksoimme viisumirahat vielä Suomessa olevien 
yhdeksän opiskelijan tileille tällä viikolla. Piirin nuorisovaihtokomitean pj. Timo 
Hänninen teki suuren työn selvittäessään tilinumerot klubien kanssa. Kiitos Timo! 

Kaikki vaihto on peruttu vuodelta 2020-21. Elokuussa opiskelijoiden pitää ilmoittaa, 
siirtävätkö vuosivaihdon vuodelle 2021-22. Lisätietoja monipiirin pj. Antti Salmisen 
kirjeestä klubeille tai nuorisovaihdon monipiirin sivuilta www.rye.fi  

 

TEEMME HYVÄÄ KORONAN KESKELLÄ 

Piirikonferenssiin varattua rahaa käytettiin huhtikuussa hyvän tekemiseen äitien ja 
lasten hyväksi 4 x 1500€ neljän suurimman kaupungin alueella. Seurakunnat 
sitoutuivat mainostamaan lahjoituksiamme: Rotary näkyväksi! 

Presidentti Raimo Ahon RC Hämeenlinna/Vanajavesi avulla lahjoitettiin 
Hämeenlinna/Vanajan seurakunnan diakoniatyön kautta ruokakasseja vähävaraisille 
perheille. Lisäksi RC Hämeenlinna, RC Hämeenlinna/Aulanko, RC 



Hämeenlinna/Vanajavesi ja RC Hämeenlinna/Verkatehdas lisäsivät pottiin jokainen 
500€.  

Presidentti Antti Rastelan RC Jyväskylä/Laajavuori avulla lahjoitettiin Arjen eväät -
projektiin Jyväskylän seurakuntayhtymän diakoniatyön kautta ruokakasseja 
vähävaraisille perheille. 

Presidentti Pirjo Virolaisen RC Lahti/Laune ja Riku Suokkaan RC Lahti avulla 
lahjoitettiin Lahden seurakuntayhtymän diakoniatyön kautta ruokakasseja 
vähävaraisille perheille. 

Presidentti Miia Rajalan ja RC Tammer Novan avulla lahjoitettiin Tampereen 
seurakuntayhtymän diakoniatyön kautta ruokakasseja vähävaraisille perheille. Lisäksi 
Tammer Novan jäsenet lahjoittivat 1280€ ja klubi 1000€!! 

Palvelumieli itsekkyyden edelle! Kerro, miten sinun klubisi on auttanut. Julkaisen listan 
kesäkuun kirjeessä.                                                                                                                                                                                                                  

PIIRIN TIEDOTUS- JA JULKISUUSKUVAKOMITEAN PJ. SILJA MINKKINEN-POIKOLAISEN 

ILOISET VAPPUTERVEISET: 

Moni klubi piirissämme on jo avannut Rotaryn julkikuvaa vahvistavat uudet kotisivut. 
Hienoa, sydämelliset onnittelut teille kaikille! Muutama klubi vielä valmistelee sivujaan, 
ja osa klubeista ei vielä ole käynnistänyt tätä projektia. Jos tarvitsette apua tai 
opastusta, olettehan yhteydessä. Pyrin itse auttamaan tai hankkimaan teille 
lisäopastusta. Olisi hyvä, että mahdollisimman moni klubi osallistuu tähän yhteiseen 
projektiimme.  

Osa klubeista on valinnut suomen lisäksi muita kieliversioita, meidän piirissämme 
lisävalinta on usein ollut englanti. Jos suomenkielinen sivusto on valmis, mutta 
tarvitsette lisäaikaa englanninkielisen sivuston päivittämiseen, muistattehan, että 
Valakia voi piilottaa keskeneräisen kielisivuston ja julkaista vain suomenkielisen osan. 
On järkevää avata suomi ensin, jos vaihtoehtona on, että projekti jää kovin pitkäksi 
aikaa odottamaan kieliversion valmistumista.  

Jos klubinne etätoiminta ei ole käynnistynyt, tai muutenkin, ottakaa loppukauden 
tavoitteeksenne valmistaa klubillenne uudet kotisivut. Työ ei vaadi erityisosaamista. 
Uusi toimintakausi ja uudet virkistyneet verkkosivut ovat hyvä pohja aloittaa uusi 
rotaryvuosi! Siljan yhteystiedot: siljan.oma(at)gmail.com ja puhelin + 358 40 546 2263 

Piirin kotisivut: https://rotary.fi/d1390/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Piirin fb-sivut: https://www.facebook.com/groups/141634195903528/?ref=bookmarks 
Kuvernöörin fb-sivut: https://www.facebook.com/pg/DG-Eijan-kotisivu-
100755151341000/posts/?ref=page_internal Zone 17 A fb-sivut: 
https://www.facebook.com/groups/491249247647806/ 

VERKKOTAPAHTUMIA, JOIHIN DG OSALLISTUI HUHTIKUUSSA 

 3.4. RC Tampere/Jussinkylän viikkokokous 

 14.4. Verkkorotaryn viikkokokous 

 15.4. uuden sateliittiklubin kokous 



 17.4. RC Tampere/Lielahden viikkokokous 

21.4. RC Viitasaaren viikkokokous 

29.4. uuden sateliittiklubin kokous  

PAIKKAAMAAN! 

RC Tampere/Jussinkylä ja pres. Tapio Somppi kutsuvat pe 8.5. klo 8-.8.30 
paikkaamaan: Esitelmä: Aimo Jussila "Pellosta pöytään." Vierailijat saavat Teams-linkin 
klubimestari Jari Ovaskaiselta ovasjar(at)gmail.com. Jos haluat vierailijoita klubisi 
kesäkuun kokouksiin, ilmoita minulle, niin laitan kesäkuun kirjeeseen. 

Suomen Rotarypalvelun pääsihteeri PDG Harry Hedman on lähettänyt klubeille kirjeen 
kevään ja kesän toiminnan järjestämisestä, mm. käätyjenvaihdoista. 

PIIRIN UUSI STANDAARI julkistetaan kesäkuun kirjeessä. 

JAA KIRJE KLUBILAISILLE 

Tämä kirje lähetetään istuville ja tuleville presidenteille, 1. ja 2. sihteereille ja 
piiriorganisaation jäsenille. Jos postituslistassa on vääriä osoitteita tai muita puutteita, 
ilmoittakaa minulle ennen kesäkuun kuukausikirjettä. Edelliset kuukausikirjeeni ovat 
piirin dropboxissa. Toivon, että lähetät edelleen tämän kuukausikirjeen klubilaisillesi! 

Jaksamista kaikille enemmän tai vähemmän etätöissä ja aktiivisia digikokouksia! 

DG Eija 

eija.hatakka.p(at)gmail.com 

+358 50 512 5557 

                                                

                                              


