
Kaksi Global Grant-hanketta lähdössä liikkeelle.

Rotarysäätiöön (TRF) on jätetty kaksi GG-hanketta, 
joissa piirimme on mukana yhteistyössä muiden 
suomalaisten piirien kanssa. Nämä rahoitetaan meille jo 
aikaisemmin kertyneistä GG-varoista, joista TRF -
hyväksyttyään projektit - vapauttaa varat projekteihin.

GG1986472 ”Family Centred Care” on hanke 
Tsekkiläisen Pardubicen kaupungin synnytyssairaalan 
keskososaston kehittämiseen. Hankkeessa on 
Suomesta mukana piirit 1385, 1410 ja 1430 sekä 
Tsekistä piiri 2240. Projektia vetää piiri 1410.

GG2010548 ”Save the Baltic Sea” on suomalais-
ruotsalainen Itämeri-hanke, jossa mukana ovat kaikki 
Suomen piirit sekä Ruotsista piirit 2340 ja 2370. 
Projektia vetää piiri 1420. Tähän liittyy tulevina vuosina 
lukuisia piirimme Saimaa-projektin osaprojekteja. 

SÄÄTIÖKOMITEAN TIEDOTUSLEHTI, D1430
1 / 2020 – 2021 heinäkuu 2020

1

Uusi rotaryvuosi on pyörähtänyt käyntiin. 
Piirin säätiökomitea jatkaa muuten entisellä 
kokoonpanolla, paitsi että PDG Vesa Martikkala 
tulee komiteaan vastaamaan VTT-asioista. 
Kiitämme tätä asiaa hoitanutta Raimo Palvolaa
menneestä vuodesta ja hyvästä yhteistyöstä. 

Kevään 2020 piiriapurahat päätetty. Apurahaa 
jaettiin yhteensä 3939 £ ja apurahaa saivat kaikki 
hakeneet klubit:
- Pieksämäki Veturi RK 269 € MLL:n 

jääkaappihankintaan
- Kuopio-Veljmies RK 1000 € Lasten yliopiston 

tiedekerhotoiminnan pilotointiin
- Savonlinnan RK 1000 € Puhdas Saimaa-projektiin
- Mikkelin RK 1000 € Puhdas Vesi-projektiin
- Imatran RK 670 € Rotary Dayn järjestämiseen

Jakamatta jäi vielä rahaa, joka laitetaan ad hoc-
hakuun loppuvuodesta. Tästä ilmoitetaan 
erikseen.



Rotarysäätiökoulutus Lappeenrannassa 7.11.2020. 

Piirin joka syksyinen säätiökoulutuspäivä pidetään tänä 
vuonna Lappeenrannassa lauantaina 7.11.2020. Tämä 
tietysti korona-tilanteen niin salliessa. Tilaisuus on 
tarkoitettu kaikkien klubien säätiöasiamiehille ja istuville 
tai tuleville presidenteille.

Seminaarissa käydään läpi Rotarysäätiön historia, 
tavoitteet ja toiminta. Samoin käsitellään piirikohtaiset 
tavoitteet ja käynnissä olevat kansalliset ja 
kansainväliset projektit.  

Laittakaa päivä kalenteriin jo nyt !

Kesäterveisin – turvallisuus mielessä - piirin 1430 
Säätiökomitea
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Lahjoitustavoitteet Rotarysäätiölle vuonna 
2020-2021.

Piirintoimintasuunnitelmaan on vahvistettu Polio-
lahjoitustavoitteeksi 18 €/jäsen. Tästä 6 €
kerätään jäsenmaksun yhteydessä ja loput 12 €
toivotaan kertyvän lisälahjoituksina klubeilta ja 
jäseniltä vuoden aikana. 

Vuosirahaston lahjoitustavoitteeksi koko 
vuodelta piirin Säätiökomitea ehdottaa 15 €/jäsen. 
Nämä lahjoitukset kerryttävät piirimme käytössä  
olevia projektirahoja tulevaisuudessa.  

Helpoin tapa lahjoittaa on ”kymppi kuussa”-
lahjoitus. 
Voit tehdä sen MyRotary-verkkosivulla 
maksusitoumuksena luottokortilta. 10 €/kk tekee 
ihan huomaamatta jo 120 € vuodessa.



VUODEN 2020-2021 SÄÄTIÖKOMITEA

Mikko Heikkilä                
Puheenjohtaja

mikko.heikkila(at)kolumbus.fi

Markku Jokela
Vpj, Apurahat

jokelama(at)gmail.com

Reima Blomqvist
reima.blomqvist(at)gmail.com

Varainhankinta
PHS-koordinaattori

Vesa Martikkala
vesa.martikkal(at)islo.fi

VTT 
ammattikoulutustiimi

Lauri Muona
lauri.muona(at)gmail.com

Stipendit, Polio Plus
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