
Piirineuvoston pätös vuoden 2020-2021 ad hoc-
apurahoista

Määräaikaan tuli kymmenen hakemusta yhdeksästä 
klubista. Hakemusten loppusumma oli 13350 €, 
jaettavaa oli 5450 €. Priorisoidessamme hankkeita 
emme käyttäneet juustohöylää (jokaiselle edes vähän) 
vaan halusimme tukea hankkeita, joissa pienelläkin 
apurahalla saadaan vaikuttavuutta. 

Apurahan myöntämisen kriteereinä olivat:
- klubin osallistuminen säätiökoulutukseen
- hankkeen sisältö ja vaikuttavuus paikkakunnalla
- aktivoiko hanke klubitoimintaa
- apurahan vaikuttavuus hankkeen eteenpäin viemiseksi
- yhteen klubiin vain yksi apuraha
- koronavuoden näkyminen hankkeissa
- klubin panos säätiön vuosirahastolahjoituksissa
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Piirin 1430 Säätiöseminaari 7.11.2020

Piirin syksyisin järjestettävä säätiöseminaari 
järjestettiin Lappeenrannassa hybridiseminaarina 
7.11.2020. Nyt kun kansakunta on oppinut 
tekemään töitä ja kokoontumaan etänä, näyttää 
verkkoseminaareihinkin osallistuminen kynnys 
olevan matala. Osallistujia oli verkossa ja paikalla 
yhteensä 37 mikä lienee piirin ennätys. Paikalla oli 
n. ¼ ja loput verkossa. DG Teijo Räsänen toimi 
seminaarin moderaattorina ja IT-vastaava Osmo 
Siira auttoi tekniikan kanssa. Kiitos heille!

Seminaarin ohjelmaa ja ajankohtaisuutta kiiteltiin 
palautteissa, mikä lämmittää järjestäjiä. 
Erikoiskiitos kuuluu myös PDG Mikko Hörkölle
Tampereen Hervannan klubista, Mikko toi 
tilaisuuteen Zone 17-terveiset syventäen samalla 
säätiötoimintamme taustoja 



Muistutamme edelleen: TRF myöntänyt jatkoaikaa 
klubeille vuoden 2019-2020 piiriapurahojen käyttöön

Koronatilanteen takia Rotarysäätiö (TRF) on myöntänyt 
12 kk lisäaikaa vuonna 2019-2020 aikaisemmin 
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 lähes 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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Piirineuvosto vahvisti 2.12.2020 Säätiökomitean 
ehdotuksesta seuraat apurahat:

- Juvan RK:n nuorisoprojektiin  1200 €
- Kotka Langinkosk. RK:n Itämeri-projektiin 950 €
- Kuopio-Huomenk. Zemppari-hankkeeseen 900 €
- Leppävirran RK:n kirjastoprojektiin 800 €
- Mikkelin RK:n Puhdas vesi-jatkoprojektiin 1000 €
- Rantasalmen RK:n koronaperhetukeen 600 €

Apurahat maksetaan klubeille Rotarysäätiön 
vahvistettua päätöksen ja siirrettyä varat piirin 
säätiötilille. Todennäköinen maksatusajankohta on 
tammikuu 2021.

Projektit tulee saattaa loppuun ja raportoida piirin 
Säätiökomitealle 15.10.2021 mennessä. 
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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.
apuraha 2020‐2021 
”Ad hoc” 2. haku 15.11. TRF käsittely projektin suoritus raportti 15.10.

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

Piirin lahjoitustilanne Säätiön vuosirahastoon ja Polio-rahastoon 3.12.2020

Lahjoitustilanteemme on rotaryvuoden tässä vaiheessa vielä varsin vaatimaton. Piirin klubit ovat toistaiseksi 
lahjoittaneet vuosirahastoon 4679,96 $ ja Polio-rahastoon 286,07 $. Onneksi aikaa on vielä ja yleensä 
klubit ovat aktivoituneet lahjoittamaan kevätkaudella ahkerammin. Toivotaan niin nytkin. Lahjoitusten määrähän 
vaikuttaa suoraan siihen, kuinka paljon voimme jatkossa tukea klubiprojekteja apurahoilla. 

Rotaryvuoden tavoitteet vuosirahastoon on 15 €/jäsen, yht. 15000 € ja Polio-rahastoon 18€/jäsen, yht.18000 €.

Vuonna 2019-2020 lahjoituksia tuli vuosirahastoon yhteensä 17580 $ ja Polio-rahastoon 13020 $. 



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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SÄÄTIÖKOMITEA TOIVOTTAA PIIRIN KAIKILLE ROTAREILLE 
RAUHALLISTA JOULUN ODOTUSTA – TERVEYS EDELLÄ!


