
     

 

 
Tervetuloa Kansainvälisen Rotaryn piirin 1430 ry:n Syyskokoukseen ja Syysseminaariin 
lauantaina 17.10.2020 klo 9.30-16.30 Scandic Kuopiossa, Satamakatu 1, Kuopio  
 
Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös Virtuaali Zoom-meeting yhteydellä: 
https://us02web.zoom.us/j/82025983643?pwd=cDROSCtOSHpNWEsvNzZBYlExT3NkUT09 
Meeting ID: 820 2598 3643 Passcode: 586119 
 
Päivän ohjelma:  
  9.30 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistus sekä aamukahvi 
10.00 Tervetuloa ja päivän avaus sekä muistamiset, DG Teijo Räsänen 
10.30 Rotarypiirin 1430 syyskokous, Liitteenä Syyskokouksen asialista ja valtakirja 
11.45 Lounas  
12.30  Syysseminaari, puheenvuorot 30 min. 

 Tilaisuuden avaus ja kuvernöörin ajankohtaiset asiat, DG Teijo Räsänen  

 Uudet jäsenet ja jäsenhuolto, DGE Pekka Intke 

 Nuorisovaihto, YECC Virve Eronen  

 Rotarysäätiö, DRFC Mikko Heikkilä  

 Piirin nettisivut, some ja klubien sivujen uusiminen, viestinnän pj. PDG Osmo Siira  

 Iltapäiväkahvi  

 Jäsentietojärjestelmä ja My Rotary, DS Ellen Turunen 

 Piirin 1430 projekti ”Saimaa -lähivetemme” IPDG Kauko Salo   
16.15  Päätössanat, DG Teijo Räsänen 
 
Syyskokouksessa hyväksymme päättyneen rotaryvuoden 2018-2019 piirin tilinpäätöksen ja 
myönnämme vastuuvapaudet, sekä muut syyskokoukselle kuuluvat asiat. Kokousaineisto ja 
valtakirjalomake lähetetään klubien presidenteille ja se on piirin nettisivujen suljetulle puolella. 
Pyydämme lähettämään valtakirjat ennakkoon viimeistään 12.10.2020 ellenturunen@gmail.com. 
Äänivalta kokouksessa on klubisi virallisilla edustajilla klubin antamalla valtakirjalla. Läsnäolo-
oikeus ja puhevalta kaikilla piirin rotareilla. 
 
Syysseminaarin tavoitteena on antaa ajankohtaista käytännön tietoa klubeille ja rotareille sekä 
myös keskustella ajankotaisista asioista. 
 
Ilmoittautuminen piirin nettisivuilta https://rotary.fi/d1430/events/piirin-syyskokous-ja-
syyseminaari-17-18-10-2020-kuopiossa/  kautta viimeistään lauantaina 10.10.2020. 
(Jos et voi linkin kautta hoitaa ilmoittautumista, niin voit ilmoittautua myös DS Ellen Turuselle, 
sähköposti: ellenturunen@gmail.com, puhelin 0400829506). 
 
Seminaarimaksu on 45 €/osallistuja. sisältää lounaan ja kahvit sekä koulutusmateriaalit. 
Maksuohjeet löydät nettisivujen ilmoittautumisvahvistuksesta. Mikäli osallistut vain 
Syyskokoukseen ilman lounasta – tällöin ei osallistumismaksua. Maksu tilille Rotarypiiri 
1430/PETS, FI 43 1574 3000 0158 08, viite 4527. 
 
Huom! Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisesi, tee se lauantaihin 10.10.2020 mennessä!  
Tätä myöhäisimmistä peruutuksista tai paikalle saapumattomuuksista veloitamme 
osallistumiskulut ilmoittautuneelta. Lisätietoja, muutokset ja peruutukset sähköpostitse 
osoitteeseen DS Ellen Turunen ellenturunen@gmail.com tai DG Teijo Räsänen 
teijo.rasanen@icloud.com 
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Majoitus  
Tarvittavat majoitusvaraukset jokainen tekee itse halutessaan yöpyä 17.-18.10.2020 väliseksi 
yöksi, Scandic Kuopio. Nettivaraukset osoitteesta: 
http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=BROT161020, puhelimitse tai sähköpostilla hotellin 
myyntipalvelusta.  
 
Kaikki piirin rotarit tervetuloa! 
 
Teijo Räsänen 
piirikuvernööri 
Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry 
 
 
P.S. Ohessa Syyskokouksen esityslista ja valtakirja.  
Valtakirjat lähetettävä ennakkoon viimeistään 12.10.2020 ellenturunen@gmail.com. 
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Tervetuloa Kansainvälisen Rotaryn piirin 1430 ry:n  
Syyskokoukseen ja Syysseminaariin lauantaina 17.10.2020 klo 9.45-16.15 Scandic 
Kuopiossa, Satamakatu 1, Kuopio  

 
Ote piirin sääntöjen 7. pykälästä: Yhdistyksen päätösvaltaa kokouksessa käyttävät jäsenklubin valitsemat 
edustajat. Jos rotaryklubissa on enintään 37 jäsentä, klubilla on yksi ääni, jos jäseniä on 38-62, klubilla on 
kaksi ääntä, ja jos klubissa on 63 jäsentä tai enemmän, sillä on kolme ääntä. Puhevalta kokouksessa on 
kaikilla rotarypiirin klubien jäsenillä. 
 
Asialista  
 

1. Kokouksen avaus DG Teijo Räsänen 
 
2. Kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

(valtakirjat kerätään ilmoittautumisen yhteydessä) 
 

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat  
 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  
 
5. Todetaan piirin pysyminen yhdistysrekisterissä 
 
6. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös, sekä talouskomitean ja toiminnantarkastajan 

lausunto 
 

7. Päätetään tilinpäätöksen 2019-2020 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

8. Seuraavan piirikuvernöörin 2021- 2022 toteaminen: Pekka Intke, Mikkeli-Naisvuori Rk. 
Vuoden 2022-2023 tulevan kuvernöörin toteaminen: Maire Huopanainen, Rantasalmen RK ja 
2023-2024 kuvernööriehdokkaan toteaminen: xxx 
 

9. Valitaan valintakomiteat, jotka tekevät vuosikokoukselle ehdotukset tulevasta kuvernööristä, 
Kansainvälisen Rotaryn johtokunnan jäsenestä ja Sääntövaltuuskunnan (COL) jäsenestä 
 

10. Valitaan tuleva piirikuvernööriehdokas toimintavuodelle 2023-2024 
 

11. Suomen Rotarypalvelu ry:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2019-2020 info 
 
12. Valitaan yhdistyksen edustaja ja hänen varamiehensä Suomen Rotary ry:n hallitukseen ja 

Suomen Rotary ry:n yhdistyskokouksiin rotaryvuodelle 2021-2022 
 
13. Valitaan komiteoiden puheenjohtajat seuraavan rotaryvuoden ajalle 
 
14. Syyskokouksessa käsiteltävät tarkennukset kevätkokouksen päätöksistä 

Täydennys kevätkokouksen ptk 7 §:ään. 
Tarkennetaan jäsenmaksuja koskeva kohta 29.6. esitetyn talousarvion mukaiseksi. 
Piirin jäsenmaksu 32,00 €/jäsen (jäsenmaksu 23,50 €, polio 6,00 €, PETS 2,50 €) 

 
Täydennys kevätkokouksen ptk 9 §:lään 
Honolulun Rotarykonventio peruuntui Covidin takia. Esitetään että myös DG Teijo Räsänen voi 
puolisoineen osallistua Taipein vastaavaan konventioon kesäkuussa 2021 kauden 2019-2020 
toiminta- ja taloussuunnitelmien mukaisesti. 
 



Täydennys kevätkokouksen ptk 13§:ään 
Tilintarkastajat pitää ilmaista niminä, joten ehdotetaan, että syyskokouksessa tarkennetaan 
kevätkokouksen (29.6.20) päätöstä ja vahvistetaan piirin 1430 tilintarkastus kaudelle 2020-2021: 
toiminnantarkastajaksi piirimme toiminnantarkastajaksi Harri Saarisen (HT) ja varatoiminnan-
tarkastajaksi Atte Vanhalan (HT). 
 

15. Piirin järjestämien tulevien tilaisuuksien 2020-2021 ajankohtien toteaminen.  

 Nuorisovaihdon innostuspäivät 19.9.2020 Partaharju 

 Syyskokous ja Syysseminaari 17.10.2020 Scandic Kuopio 

 Säätiöseminaari 7.11.2020 Lappeenranta 

 Nuorisovaihdon lähteville vaihto-oppilaille ja heidän huoltajilleen. Koulutus on OB1-koulutus 
13.3.2021 Leppävirta  

 PETS ja piirineuvottelu (kevätkokous) 20.-21.3.2021 Mikkeli  

 Piirikonferenssi teemalla Tulevaisuus käsissämme 15.-16.5.2021 Puijonsarvi Kuopio 
 

16. Muut mahdolliset asiat 
 

17. Kokouksen päättäminen  
 

 
 
 
 
 
 
  



 

     
 
 
 
 
Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry:n  
Vuosikokous (piirikokous)  
17.10.2020 klo 12.00 Scandic Kuopio, Satamakatu 1, Kuopio  
 
 
VUOSIKOKOUS (PIIRIKOKOUS) VALTAKIRJA 
 
 
Klubin jäsenmäärä on _______ henkilöä 30.6.2020 (viimeisimmän puolivuotisraportin 
mukaisesti). 
 
Virallisia edustajia klubeilla on seuraavasti: 
Jäsenmäärä  <38 38-62 63-87 88-112  
Edustajia         1    2 3 4  
 
Rotary Internationalin sääntöjen mukaan tämä klubi on valinnut virallisiksi edustajikseen  
Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry:n 17.10.2020 pidettävään vuosikokoukseen edustajiksi 
seuraavat jäsenet: 
 
Edustaja 1: 
 
 
Edustaja 2: 
 
 
Edustaja 3 
 
 
 
Päivämäärä: 
 
  Rotaryklubi ry 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
presidentti    sihteeri 
 
 
Valtakirja kirjoitetaan kahtena kappaleena; toinen piirikokouksessa luovutettavaksi, toinen jää 
klubin arkistoon. Osallistujan pitää luovuttaa valtakirja ilmoittautumisen yhteydessä 
kokouksen järjestäjille. 


