
Vuoden 2020-2021 apurahojen lisähaku 15.11.2020 
mennessä, jaossa 5450 €.

Keväällä 2020 päätettiin ensimmäisen haun mukana 
jakaa rahaa 3939 € (Tiedotuslehti 1/2020-2021). 

Nyt avaamme lisähaun kaikille klubeille uusiin 
projekteihin vielä 5450 € summasta. Hakuaikaa on 
15.11.2020 saakka. Projektien toteutus 1.1.-15.10.2021

Hakuohjeet ja hakulomakkeen voi tilata 
apurahakoordinaattoriltamme Markku Jokelalta 
jokelama@gmail.com jolle myös hakemukset 
toimitetaan sähköisesti.

Myös kaikkien vuoden 2020-2021 projektien toteutus  
ja raportointi piirin säätiökomitealle (Markku Jokela)
15.10.2021  mennessä. 
(Ks. aikajana seuraavalla sivulla)
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TRF myöntänyt jatkoaikaa klubeille vuoden 
2019-2020 piiriapurahojen käyttöön

Koronatilanteen takia Rotarysäätiö (TRF) on 
myöntänyt 12 kk lisäaikaa vuonna 2019-2020 
myönnettyjen klubien projektiapurahojen käyttöön 
ja raportointiin. 

Vuonna 2019-2020 myönnetyt apurahat tulee 
käyttää hankkeeseen ja raportoida piirin 
säätiökomitealle (Markku Jokela) 15.10.2021 
mennessä. Niillä klubeilla, jotka eivät ole 
saattaneet projekteja loppuun eivätkä käyttäneet 
koko apurahaa tai eivät ole voineet aloittaa vielä 
projektejaan lainkaan, on siis vielä yli vuosi aikaa 
saattaa projektit loppuun. Näin kannattaa 
ehdottomasti tehdä, sillä jos rahaa jää 
käyttämättä, se palautuu TRF:lle, eikä jää piirin 
omaan käyttöön. 
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2020 2021
huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka

apuraha 2019‐2020
projektin suoritus raportti 15.10.

apuraha 2020‐2021 
keväthaku 1. haku 15.4. TRF‐käsittely projektin suoritus raportti 15.10.
aupraha 2020‐2021 
lisähaku 2. haku 15.11. TRF käsittely projektin suoritus raportti 15.10.

Apurahojen 2019-2020 ja 2020-2021 haku-, suoritus- ja raportointiaikataulu



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 !

Syysterveisin – 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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