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ROTARYPIIRIN 1430 PROJEKTIPANKKI 
 
 
 
 

Projekteilla tarkoitetaan kaikkea sitä kon kreettista toimintaa, jota klubit 
harjoittavat normaalin kokoustoiminnan ulkopuolella. Projektit ovat 

olennainen osa klubitoimintaa: 
 

-       hyvät projektit aktivoivat klubeja 
- niillä toteutetaan konkreettisia palvelukohteita 

omassa lähiympäristössämme 
- samalla niillä voidaan kerätä varoja Rotarysäätiön 

palveluprojekteihin tai klubin omaan toimintaan 
 
 
 
 

Esimerkkejä piirissämme toteutetuista projekteista 
 
1. UUSIMMAT PROJEKTIT 2015-2021 

 
Klubin/klubien nimi Iisalmi-Paloisvirta Rotaryklubi 

Projektin nimi Pikkuiset 

Toteutettu kk/v 1 / 2019 – 4/ 2019 

Projektin rahoitus  piiriapuraha/oma  450e/769e 

Lyhyt kuvaus projektista Hankimme sikiönukkesarjan terveydenhoitajien avuksi. 

  
  

Klubin/klubien nimi Juvan klubi 

Projektin nimi ohjelmallinen jouluateria veteraanien ja sotainvalidien puolisoille ja 
leskille sekä omaishoitajille  

Toteutettu kk/v 1.11.2019 

Projektin rahoitus  212/1079,85 

Lyhyt kuvaus projektista Partalan kuninkaankartanossa tarjottiin jouluateria  61 henkilölle 

  

Klubin/klubien nimi Juvan klubi 

Projektin nimi Virkistystä omaishoitajille 

Toteutettu kk/v 7/2018 - 3/2019 

Projektin rahoitus  1140/1223,63 

Lyhyt kuvaus projektista Teatteriesitys omaishoitajille (40 osall), jouluateria ohjelmineen (25 
osall), liput joulukonserttiin (23 os.) sekä ystävänpäiväkonserttiin 
2019 
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Klubin nimi Kiteen Rotaryklubi 

Projektin nimi Pajapäivä kehitysvammaisille 

Toteutettu kk/v  07-2015 

Projektin rahoitus  piiriaputaha/oma/yhteistyökumppanit 

Lyhyt kuvaus projektista 

Pajapäivä toteutettiin yhteistyössä Kiteen  kaupungin, Toimintakeskus 
Palokin, ja Honkalampi säätiö ACC keskuksen kanssa (joka oli 
vastaavasti saanut tukea tilaisuuteen Raha-automaattiyhdistykseltä). 
Mukana 35 osanottajaa+kumppaneiden edustajat 

  

Klubin nimi Kiteen Rotaryklubi 

Projektin nimi Maanpuolustusluento Kiteesalissa, yleisötilaisuus 

Toteutettu kk/v  10-2015 

Projektin rahoitus  vapaaehtoinen pääsymaksu, Kiteen kaupunki tarjosi tilat 

Lyhyt kuvaus projektista 

Savo-Karjalan sotilasalueen komentaja, eversti Jouni Mattila piti 
mielenkiintoisen luennon Maanpuolustuksesta ja johtamisesta 
yhdistystoiminnassa. Osallistujia tilaisuudessa n.60 henkeä. Mukana 
oli myös mm. Ilomantsin ja Parikkala-Simpelejärven rotaryklubilaisia.  

  

Klubin nimi Kiteen Rotaryklubi 

Projektin nimi Joulusinappiprojekti nuorisovaihdon hyväksi  

Toteutettu kk/v  12-2016 

Projektin rahoitus    

Lyhyt kuvaus projektista Sinappihankinta ja myynti  

  

Klubin nimi Kiteen Rotarklubi 

Projektin nimi Shelterbox esittely Kauppakeskus Kupiaisella ja PETSissä 

Toteutettu kk/v  03-2016 

Projektin rahoitus   - 

Lyhyt kuvaus projektista Kauppakeskuksella esittely, samoin PETSin yhteydessä 

  

Klubin nimi Kiteen Rotaryklubi 

Projektin nimi Suomi 100-vuotta muistojuhla piirikonferenssin yhteydessä 

Toteutettu kk/v  05-2017 

Projektin rahoitus  Yhteistyökumppanit 

Lyhyt kuvaus projektista 

Projekti toteutettu yhteistyössä Jetinan, Kiteen kaupungin ja eri 
järjestöjen kanssa. Ohjelmassa Sankarihaudoilla seppeleiden lasku, 
kirkko, hernekeittotarjoilu ja juhlatilaisuus 

  

Klubin nimi Kiteen Rotaryklubi 

Projektin nimi Ilmoitusmainonta piirikonferenssiin 

Toteutettu kk/v  05-2017 

Projektin rahoitus   - 

Lyhyt kuvaus projektista 
Myyty mainostilaa ohjelmaesitteeseen yrittäjille ja samalla saivat tuoda 
rollupit juhlapaikalle 

  

Klubin nimi Kiteen Rotaryklubi 

Projektin nimi Kranssit ja kynttilät Sankarihaudoille, Suomi 100 vuotta 

Toteutettu kk/v  12-2017 
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Projektin rahoitus  Yhteistyössä yrittäjien, järjestöjen kanssa 

Lyhyt kuvaus projektista 

yhdessä muiden järjestöjen (mukana Reserviläisiä, Marttoja ja 
Leijonia) kanssa auttamaan havukranssien ja kynttilöiden laittamiseen 
ja sytyttämiseen Kiteen Kirkkotarhan sankarihaudoille. Talkoourakka 
oli 380 havukranssia ja sytytettyä kynttilää 

  

Klubin nimi Kiteen Rotaryklubi 

Projektin nimi 

Näkemisen ilta, avoin kaikille, Kiteeläiset optikot, Marju Pikkarainen, 
Ake Valtanen, Seppo Rönkkösen johdolla jakoivat tietoa silmien 
terveydestä 

Toteutettu kk/v  10-2018 

Projektin rahoitus   - 

Lyhyt kuvaus projektista 
Kiteeläiset optikot, Marju Pikkarainen, Ake Valtanen, Seppo 
Rönkkösen johdolla jakoivat tietoa silmien terveydestä 

  

Klubin nimi Kiteen Rotaryklubi 

Projektin nimi Kesäleirin isäntäperheiden valmennus 

Toteutettu kk/v  05-2019 

Projektin rahoitus  piiriaputaha/oma 

Lyhyt kuvaus projektista 

Rotaryn kansainvälinen kesäleiri on 7.7-21.7.  Kuulemis- ja 
keskustelutilaisuus leiriohjelmasta ja kesäleirin käytänteistä, 
isäntäperheitä mukana 

  

Klubin nimi Kiteen Rotaryklubi 

Projektin nimi Nuorten kansainvälinen kesäleiri 

Toteutettu kk/v  7.2019 

Projektin rahoitus  Monipiiri/Kiteen kaupunki 

Lyhyt kuvaus projektista 

20 nuorta olivat musiikki-/valokuvausleirillä viikon yhdessä ja toisen 
viikon perheissä. Ohjelmassa musiikkia ja valokuvausta, sekä retkiä 
mm. Kolille ja useita konsertteja 

  

Klubin nimi Kiteen Rotaryklubi 

Projektin nimi Sikiönukkesarja Kiteen neuvolalle 

Toteutettu kk/v  09-2019 

Projektin rahoitus  piiriaputaha/oma 

Lyhyt kuvaus projektista Sikiönukkesajan lahjoittaminen paikalliselle neuvolalle 

  

Klubin nimi Kiteen Rotaryklubi 

Projektin nimi Osallistuminen Muksumessuille Kiteellä 

Toteutettu kk/v  10-2019 

Projektin rahoitus    

Lyhyt kuvaus projektista 
Kiteen Neuvola kutsui mukaan esittelemään sikiönukkesarjaa ja 
samalla klubin omaa toimintaa 

  

Klubin nimi Kiteen Rotaryklubi 

Projektin nimi Shelter Box toritapahtumassa 

Toteutettu kk/v  07-2019 

Projektin rahoitus   - 

Lyhyt kuvaus projektista 
Kesäleirin yhteydessä paikallinen musiikkitapahtuma torilla, jossa 
Shelterbox -esittely 
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Klubin nimi Kiteen Rotaryklubi 

Projektin nimi Kalenterimyynti 

Toteutettu kk/v  12-2019 

Projektin rahoitus   - 

Lyhyt kuvaus projektista Seinäkalentereiden myynti 

    

Klubin nimi Kiteen Rotaryklubi 

Projektin nimi Itsenäisyyspäivän kynttilöiden sytytys sankarihaudoille 

Toteutettu kk/v  12-2019, 12-2020 

Projektin rahoitus  piiriaputaha/oma 

Lyhyt kuvaus projektista 
Jo perinteeksi muodostunut kynttilöiden sytytys sankarihaudoille 
yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa. 

  

Klubin nimi Kiteen Rotaryklubi 

Projektin nimi KIMAF-yhteistyö 

Toteutettu kk/v  07-2020 

Projektin rahoitus   - 

Lyhyt kuvaus projektista Kimafin konsertteihin pääsylippujen myynti 

   

Klubin nimi Kiteen Rotaryklubi 

Projektin nimi Shelterbox- Toritapahtumassa 

Toteutettu kk/v  07-2020 

Projektin rahoitus   - 

Lyhyt kuvaus projektista Shelterbox ja rotarytoiminnan esittely toritapahtumassa 

   

Klubin nimi Kiteen Rotaryklubi 

Projektin nimi Hautausmaan kevätsiivoustalkoisiin osallistuminen 

Toteutettu kk/v  05-2020 

Projektin rahoitus    

Lyhyt kuvaus projektista Hautausmaan siivoustalkoot Kiteen Sepänniemen Marttojen kanssa 

  

Klubin nimi Kiteen Rotaryklubi 

Projektin nimi Sinapin myynti  

Toteutettu kk/v  12-2017, 12-2018, 12-2019 

Projektin rahoitus  piiriaputaha/oma 

Lyhyt kuvaus projektista Sinapin myynti  

    

  

 
Klubin/klubien nimi Kuopion Rotaryklubi 

Projektin nimi Shelter Box 

Toteutettu kk/v elo.20 

Projektin rahoitus  oma rahoitus 750 € 

Lyhyt kuvaus projektista Neljän klubin yhteinen lahjoitus 
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Klubin/klubien nimi  

Projektin nimi Shelter Box 

Toteutettu kk/v touko.20 

Projektin rahoitus  Oma rahoitus 750 € 

Lyhyt kuvaus projektista Yhteislahjoitus kuuden Kuopion rotaryklubin ja InnerWheelin kanssa 

  

Klubin/klubien nimi  

Projektin nimi Vanhusten palvelutalojen lauluesitysten järjestäminen 

Toteutettu kk/v kesä.20 

Projektin rahoitus  piiriapuraha/oma 

Lyhyt kuvaus projektista 10.6.-16.6.2020 Kaikki Kuopion viisi Rotaryklubia ja Inner Wheel osallistuivat 
vanhusten palvelutalojen lauluesitysten järjestämiseen. Kuopio Kvartetin 
pienryhmä (8-10 henkeä) ilahdutti Kuopion palvelutaloissa parvekkeilla tai 
ulkona olevia asukkaita lauluesityksillä. Esityksen kesto oli  noin 15-20 
minuuttia, ja sisälsi 5-6 laulua. Kaikkiaan esityksiä oli yhteensä 12 kolmena 
iltana. 

  

Klubin/klubien nimi  

Projektin nimi Lahjoitettiin 500 euroa Kuopion Sotaveteraaniyhdistykselle 

Toteutettu kk/v 2020 

Projektin rahoitus  Oma rahoitus 500 € 

Lyhyt kuvaus projektista Lahjoitettiin 500 euroa Kuopion Sotaveteraaniyhdistykselle 
Sotaveteraanipiirin kautta käytettäväksi vähävaraisten veteraanien ja 
veteraanien leskien kotipalvelutyön, kuten siivous, vaatehuolto ja 
asiointiapu, kustannusten korvaamiseen (avustaminen asiakasmaksuissa) 

  

Klubin/klubien nimi  

Projektin nimi Ruokakassien jako 

Toteutettu kk/v joulu.20 

Projektin rahoitus  Oma rahoitus 300 € 

Lyhyt kuvaus projektista 5.12. osallistuimme Huomenklubin kanssa ruokakassien jakoon 
sotaveteraaneille, veli Kalevi Ollikainen oli mukana.  

  

Klubin/klubien nimi  

Projektin nimi Lahjoitus vähävaraisille lapsiperheille 
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Toteutettu kk/v joulu.20 

Projektin rahoitus  piiriapuraha/oma 

Lyhyt kuvaus projektista Lahjoitettiin 500 euroa Alavan seurakunnan diakoniarahastoon 
kohteena Alavan seurakunnan alueella asuvat vähävaraiset 
lapsiperheet ja yksinäiset ihmiset. 

  

Klubin/klubien nimi  

Projektin nimi Janopäivään osallistuminen vuosittain 

Toteutettu kk/v Kevät 

Projektin rahoitus  piiriapuraha/oma 

Lyhyt kuvaus projektista Osallistutaan janopäivänä lipaskeräykseen 

  

Klubin/klubien nimi  

Projektin nimi Vanhusten ulkoilutus vuosittain 

Toteutettu kk/v Kevät 

Projektin rahoitus  piiriapuraha/oma 

Lyhyt kuvaus projektista Ulkoilutetaan vanhuksia paikallisessa vanhusten hoitokodissa 
 

     

Klubin/klubien nimi 

 
Julkaisija: Kotkan, Karhulan, Langinkosken  ja  Ruotsinsalmen 
rotaryklubit 

Projektin nimi Julkaisuprojekti: NELIRATAS 
Toteutettu kk/v 12.2017 -  6.2018 

Projektin rahoitus  Ulkopuolinen rahoitus/yritysmainokset 

Lyhyt kuvaus projektista Lehden sisältö: 

 Katsaus rotarytoiminnan tarjontaan 
 Kotkan vaihto-oppilaiden haastattelu ja näkemyksiä. Nykyiset ja Rotexit 
 Tietämys rotarytoiminnasta: nuoren, vanhemman ja ikääntyneen 
näkemyksiä 
 Tietoisku kansanvälisestä rotarytoiminnasta ja Suomen rotarytoiminnan  
 nykytila ja tulevaisuuden näkymät 
 Mitä rotarytoiminta on arkipäiväntoiminnassa, nuoren ja vanhemman  
 rotarin haastattelu ja myyttien romuttaminen. 
 Vaihto-oppilaiden isänperheiden haastattelu ja näkemyksiä 
 Muita aiheita, Kotkan rotaryklubien esittely  
  

  

  

Klubin/klubien nimi Kotkan Rotaryklubit  
Projektin nimi Meripäiväprojekti 
Toteutettu kk/v 12-16.7.2017 ,  25-29.7.2018 , 24-28.7.2019 
Projektin rahoitus  Oma/yritysmainokset 
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Lyhyt kuvaus projektista Kotkan Rotaryklubit yhdessä luovat valoisampaa tulevaisuutta 
paikkakunnan nuorille 

 Valotaulu- projekti toteutetaan Meripäiville tuotavalla jättitaululla,johon 

 myydään mainostilaa 2x4m suuruisena. 

 Muun projektin sisältö: 

   - Rotaryteltan pystytys ja purku 

   - Shelter Box'in pystytys ja purku 

   - Meripäivillä Rotarytoiminnan ja Shelter Boxin esittelyä 

   - Meripäiväparatiin on osallistuttu soveltuvin voimin ja vuonna 2019 oli   

     mittavampi osallistuminen vaihto-oppilaiden kanssa. 

  

 Koronan vuoksi vuoden 2020 Meripäivät peruttiin. 

  

  

  

Klubin/klubien nimi Kotka-Ruotsinsalmi rotaryklubi  
Projektin nimi Mäntyrinteen hoivakodin vanhuksille ulkoilukäyttöön sopivia 

pyörätuoleja.Vaihe 1 
  Geriatria-pyörätuoli. Vaihe 2 
  Hankittu Geriatria-pyörätuoli tukee edelleen asukkaiden hoitoja  
 sekä liikkumismahdollisuuksia. 

Toteutettu kk/v 6.6.2015 ; 9.6.2016 

Projektin rahoitus  piiriapuraha/oma +Pyroll Oy 
Lyhyt kuvaus projektista Lahjoituksen tarkoitus on turvata jatkossa vanhusten pääsyä ulkoilemaan 

sekä varmistaa että  
 ulkoiluttaminen ei voi olla säästä riippuvainen 
 Vuoden 2015 tapahtumalle haluttiin jatkoa myös  vuonna 2016, koska 
ensimmäinen  
 tapahtuma havaittiin merkitykselliseksi auttamisprojektiksi. 
  

Klubin/klubien nimi Kuopio-Veljmies, -Puijo, -Kallavesi ja Kuopion Rk 
Projektin nimi Pikkuiset 

Toteutettu kk/v Valmis V/2018 

Projektin rahoitus  3000 € ja klubeilta yht. N. 2800 € 

Lyhyt kuvaus projektista Sikiönukkesarjat Kuopion neuvoloihin preventiivisen hoitotyön tarpeisiin 
 
 

Klubin/klubien nimi 
 
Projektin nimi 
 
Toteutettu 
Rahoitus 
Lyhyt kuvaus projektista 

Kuusankoski 

Sininen Elefantti / Sri Lanka 

6 vuotta jatkuu 

Oma 

SriLankassa köyhien lasten koulunkäynnin avustaminen sekä opastus 
jätteiden käsittelyssä ja ympäristöasioissa. Projektissa mukana myös rk 
Ranskasta. 

 
 

Klubin/klubien nimi Kuusankoski 

Projektin nimi Maailmanperintökohteen Struven ketjun muistolaatta ja opastustaulu, Kouvola, 
Elimäki 

Toteutettu kk/v Syyskuu 2020 

Projektin rahoitus  Oma 
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Lyhyt kuvaus projektista Hankittiin ja rakennettiin Opastustaulu Elimäen Mustilaan ja muistolaatta 
Struven ketjun mittauspisteeseen Rappukalliolle. 

    

Klubin/klubien nimi Kuusankoski 

Projektin nimi Kouvolan asuntomessut 2019 

Toteutettu kk/v 17.07-11.08.2019 

Projektin rahoitus  Oma 

Lyhyt kuvaus projektista Rotarytoiminnan ja Sheltorboxin esittely Kouvolan asuntomessuilla 
kuukauden ajan. Mukana oli myös Shelterbox ja 8 muun klubin rotareita. 

    

Klubin/klubien nimi Kuusankoski 

Projektin nimi Kunnon Kuusaalain kunniamaininta - palkitseminen kerran vuodessa. 

Toteutettu kk/v Kuutena (6) vuonna toteutettu, helmikuussa. 

Projektin rahoitus  Oma 

Lyhyt kuvaus projektista Palkittava maineteko voi liittyä kirjallisiin, taiteellisiin tai tieteellisiin ansioihin, 
josta tunnustus myönnetään. Teon on liityttävä keskeisesti Kuusankoskeen. 

    

Klubin/klubien nimi Kuusankoski 

Projektin nimi Koulujemme lähivedet 

Toteutettu kk/v 2016-2017 

Projektin rahoitus  Oma 

Lyhyt kuvaus projektista Yhdessä UPM-Kymmenen kanssa jaoimme Kouvolan ja Iitin 12 koululle 
vesireppuja ja opastimme niiden käytön opettajille. Järjestimme myös yhden 
näytteenottotapahtuman koululaisille maastossa Valkelassa. 

    

Klubin/klubien nimi Kuusankoski 

Projektin nimi Kouvolan Rotaryklubien yhteisten nettisivun tekeminen ja ylläpito 

Toteutettu kk/v  8 vuotta jatkuu.. 

Projektin rahoitus  Oma 

Lyhyt kuvaus projektista Nettisivujen teko, ja ylläpito Kuusankosken klubin toimesta 

    

Klubin/klubien nimi Kuusankoski 

Projektin nimi Shelterbox -esittelyt 

Toteutettu kk/v Vuosittain eri tapahtumissa 

Projektin rahoitus  Oma 

Lyhyt kuvaus projektista Rotarytoiminnan ja ShelterBoxin esittelyä Itä-Suomen alueella ja 
Kymenlaaksossa. 

    

Klubin/klubien nimi Kuusankoski 

Projektin nimi Käytöstä poistettujen koukalusteiden vienti Viroon Pärnun alueelle n. 12 
kouluun. 

Toteutettu kk/v 2018 

Projektin rahoitus  Oma 

Lyhyt kuvaus projektista Yhteistyössä Kuopion RL ja muiden Itä-Suomen rotaryklubien kanssa. 

    

Klubin/klubien nimi Kuusankoski 

Projektin nimi Harrastusmahdollisuuksia nuorille 

Toteutettu kk/v Toteutettu 2015-2018 jatkuu.. 

Projektin rahoitus  Oma 

Lyhyt kuvaus projektista Kouvolan kaupungin Etsivän nuorisotyön henkilöstön kanssa viemme 
syrjäytymisvaarassa olevia nuoria tutustumaan erilaisiin 
harrastusmahdollisuuksiin, esim. sähly, pesäpallo, jalkapallo, golf ym. 
Olemme järjestäneet heille myös pikkujouluja ym. 
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Klubin/klubien nimi Kuusankoski 

Projektin nimi Syyrian pakolaiset 

Toteutettu kk/v 2016 

Projektin rahoitus  Oma 

Lyhyt kuvaus projektista Klubi tuki Savonlinna Rotaryklubia avustustarvikkeiden lähettämisessä Syyriaan ja 
järjesti pakolaisillan Kouvolassa asiasta kiinnostuneille. 

    

Klubin/klubien nimi Kuusankoski 

Projektin nimi SiistiPiitsi Sompanen 

Toteutettu kk/v 2019 

Projektin rahoitus  Oma 

Lyhyt kuvaus projektista Voikkaan koulun koululaisten, UPM-Kymmenen, Kouvolan kaupungin ja 
Sukellusseura Vesikkojen kanssa siivosimme Sompasen uimarannan. 

    

Klubin/klubien nimi Kuusankoski 

Projektin nimi Korona-epidemiasta kärsineiden vähävaraisten tukeminen 

Toteutettu kk/v 2020 

Projektin rahoitus  Oma 

Lyhyt kuvaus projektista Hankittiin elitarvikelahjakortteja jaettavaksi kaikkein vaikeimmassa 
taloudellisessa asemassa oleville perheille (Koronan takia). Jakelun ja arvion 
tarvitsijoista suoritti Kuusankosken seurakunnan Diakonia-työ. 

    

Klubin/klubien nimi Kuusankoski 

Projektin nimi Kuusankosken Lukion stipendit 

Toteutettu kk/v 1 krt / vuosi - 10 vuoden ajan ja jatkuu 

Projektin rahoitus  Oma 

Lyhyt kuvaus projektista Klubi luovuttaa stipendit (4 kpl) jaettavaksi koulun kevätjuhlassa. 

    

  

  
Klubin nimi 
 
Projektin nimi 

Rantasalmen Rotaryklubi 

Toteutettu kk/v Tuki koronasta vaikeuksiin joutuneiden kotitalousten tukeminen 

Projektin rahoitus  1.2.2021 

Lyhyt kuvaus projektista AdHoc-apuraha ja klubin oma rahoitus 

Projektin rahoitus  Tuemme paikkakuntamme perheitä, joita on kohdannut koronaviruksen 
aiheuttama lomautus tai irtisanominen 

Lyhyt kuvaus projektista  

  

Klubin/klubien nimi Rantasalmen Rotaryklubi 

Projektin nimi Lapsiperheet-projekti 

Toteutettu kk/v 2018-2019 ja 2019-2020 

Projektin rahoitus  Piiriapuraha, AdHoc ja klubin oma rahoitus 

Lyhyt kuvaus projektista Mahdollistimme hemmottelupäivän lapsiperheiden vanhemmille tai yksin 
huoltajille. 

  

Klubin/klubien nimi Rantasalmen Rotaryklubi 

Projektin nimi Golf tutuksi nuorille 

Toteutettu kk/v 2019-2020 

Projektin rahoitus  Klubin oma rahoitus 

Lyhyt kuvaus projektista Lahjoitimme Rantasalmen Golf ry.lle nuorille sopivan mailasetin 
lainattavaksi lajista kiinnostuneille nuorille 
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Klubin/klubien nimi Rantasalmen Rotaryklubi 

Projektin nimi Kuntolaite Mäntylän palvelutaloon. 

Toteutettu kk/v 2017-2018 

Projektin rahoitus  Piiriapuraha sekä klubin oma rahoitus 

Lyhyt kuvaus projektista Hankimme kuntoilulaitteen Mäntylän palvelutaloon Rantasalmelle. 

  

Klubin/klubien nimi Rantasalmen Rotaryklubi 

Projektin nimi Jalkojen hoitolaite Mäntylän palvelutaloon. 

Toteutettu kk/v 2018-2019 

Projektin rahoitus  Klubin oma rahoitus 

Lyhyt kuvaus projektista Hankimme Ventipress alaraajojen painepuristushoitolaittteen 
verenkiertohäiriöiden hoitoon Mäntylän palvelutaloon. 

  

Klubin/klubien nimi Rantasalmen Rotaryklubi 

Projektin nimi Suomi 100 v. lukion kirjoituskilpailu 

Toteutettu kk/v 2017-2018 

Projektin rahoitus  piiriapuraha/oma 

Lyhyt kuvaus projektista Suomi 100 v. lukion kirjoituskilpailun tsuunn., toteutus ja palkitseminen 

  

Klubin/klubien nimi Rantasalmen Rotaryklubi 

Projektin nimi Oppi- ja virkistysmateriaalia koululle 

Toteutettu kk/v 2016-2017 

Projektin rahoitus  Klubin oma rahoitus 

Lyhyt kuvaus projektista Koulun kanssa sovittuja oppi- ja virkistysmaateriaalien hankinta 

  

Klubin/klubien nimi Rantasalmen Rotaryklubi 

Projektin nimi Äänikirjojen lukulaite 

Toteutettu kk/v 2015-2016 

Projektin rahoitus  Klubin oma rahoitus 

Lyhyt kuvaus projektista Hankimme äänikirjojen lukulaitteen Mäntylän palvelutaloon 

  

 
 

Warkauden rotaryklubi, klubin projektit 3.3.2021  

Klubin/klubien nimi Suonenjoki, Leppävirta, Varkaus ja Heinävesi 

Projektin nimi Rotarytoiminta tutuksi ja jäsenhankinta 

Toteutettu kk/v 7/2019 -  (jatkuu koronan vuoksi vuoden 2021 syksyyn) 

Projektin rahoitus  piiriapuraha 

Lyhyt kuvaus projektista Hankkeessa neljä piirin klubia suunnittelee yhteisen infomateriaalin 
rotarytoiminnan esittelyyn ja jäsenhankintaan. Klubit järjestävät kukin 
paikkakunnallaan kaksi ”avointen ovien” tapahtumaa, 

 
 

Imatran Rotary klubi Rotary Day 

Imatran Rotary klubi Norppa 

Rantasalmi Rotaryklubi Lapsiperheet 

Savonlinnan Rotaryklubi Puhdas Saimaa 

Suonenjoen Rotaryklubi Infomateriaalit 

Juvan Rotaryklubi Sotaveteraanit 

Mikkeli-Naisvuoren Rotaryklubi Tyttöteatteri 

  

ad hoc  



11 

 

Kuopio-Veljmies Rotaryklubi Rotary Peace 

Juvan Rotaryklubi ry Sotaveteraanit 

Mikkelin Rotaryklubi Puhdas vesi 

Rantasalmen Rotaryklubi Lapsiperheet 

Kuopion Huomenklubin Rotaryklubi Nuorelle Zemppari 

Kuopion Huomenklubin Rotaryklubi 
Stop childrens 
hunger 

 
 

2. VANHEMPIA PROJEKTEJA -2015 

Alla on kattava kooste piirissämme 2000-2015 aikana toteutetuista tai 

toteutettavista projekteista. (Suluissa on projektiin toteuttanut klubi, 
josta voi tarvittaessa kysyä lisää.) 

 

 
 

-       Maahanmuuttajien kielikoulutus (Kotkan alueen RK:t) 
 

-       Tulehdusmittarin hankkiminen (Myllykosken RK) 
 

-       Koululaisten heijastintarrat (Rantasalmen RK) 
 

-       Who cares toimintamallin tukeminen (Kuopion Huomenklubi) 
 

-       Maahanmuuttajien kotouttaminen, kielenopiskeluohjelma + laptop 
(Lappeenrannan RK:t) 

 
-       Kiintiöpakolaisten toimintapäivä (Savonlinnan RK) 

 
-       Pietarin pirtin pyörätuoli (Mikkelin RK:t) 

 
-       Isä-poika-kerhotoiminnan kanoottiprojekti (Ristiinan RK) 

 
-       Huumetestereitä poliiseille (Lappeenranta-Leirin RK) 

 
-       Sotainvalidien ja - veteraanien kuntoutus (Juvan RK) 

 
-       Ukonhattu- setlementin kriisiasunnon kalustaminen (Leppävirran RK) 

 
-       Lääkärien tarvikehankintojen tukeminen (Rotarien lääkäripankki) 

 
-       Vanhainkodin nostolaite (Pieksämäen RK) 

 
-       Hammaslääkärin laitteiden kunnostaminen ja toimittaminen Venäjän 

Kantalahteen (Kuusamon RK) 
 

-       Opetusvälineiden hankkiminen Viialan koululle (Kouvolan RK:t) 
 

-       Huumekoiria rajavartiostolle (Joensuun RK:t) 
 

-       Vanhusten ATK-projekti (Leppävirran RK) 
 

-       Pietarin katulasten hampaiden hoitaminen (Leppävirran RK) 
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-       Valtakunnallisen veteraanipäivän järjestelyvastuu (Iisalmen RK:t) 
 

-       Joulupakettikeräys seurakunnan kanssa (Kiuruveden RK) 
 

-       Vanhusten palvelupäivänä vanhuksien kuljettaminen toimintakeskukseen 
(Suonenjoen RK) 

 
-       Rautatieaseman paviljongin kunnostaminen vuosittain 

 
-       Rotarypuisto (Lappeenrannan RK:t) 

 
-       Pohjois-Savon alueen päihdeprojekti (Kuopion RK) 

 
-       Unicef:in janopäiväkeräys (Kuopion RK) 

 
-       Sotaveteraanien tukirengas (Haminan RK) 

 
-       Silmälaseja Malawiin (Kouvolan RK) 

 
-       Vanhusten palveluprojekti (Kouvola-Sarkolan RK) 

 
-       Jätkänkynttiläprojekti (Savonlinnan RK) 

 
-       Romanian katulapset (Savonlinnan RK) 

 
-       Sri Lankan kummilapsi (Savonlinnan RK) 

 
-       Maahanmuuttajat (burmalaiset pakolaiset)/Burmalainen ilta 

(Savonlinnan RK) 
 

-       Joululyhteitä, norppatuotteita (Savonlinnan RK) 
 

-       Liikennepuisto (Mikkeli-Naisvuori RK) 
 

-       Pohjois-Savon päihdeprojekti (Kuopio-Veljmies RK) 
 

-       Talvisota-kirjat (Kuopio-Veljmies RK) 
 

-       Sotainvalidi-keräyskampanjat (Kuopio-Veljmies RK) 
 

-       Ilmastonmuutos (Kuopio-Veljmies RK) 
 

-       Silmälasiprojekti (Kouvola- Ankkapurha RK) 
 

-       Veteraanikeräys (Kuopio-Kallavesi RK) 
 

-       Huumekoira (Lappeenranta Leirin RK) 
 
 

-       Matkalippu tulevaisuuteen (Lappeenranta Leirin RK / KOKO PIIRI) 
 

-       Maahanmuuttajien kotouttaminen (Lappeenranta Leirin RK) 
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- Joulukuusen myynti, varoja veteraanien kuntoutukseen Virossa ym / 
(Lappeenrannan RK:t) 

 
- Pidä huolta-risteilyt I - II, hyväntekeväsisyys risteily Saimaalla, varoja eri 

tarkoitukseen (Lappeenrannan RK:t) 
 

- Lappeenrannan latuverkoston opastusjärjestelmän täydentäminen ja 
kunnostus (Lappeenrannan RK) 

 
-       Rotarien vanhat laptopit kuntoon ja T ansaniaan (Kiteen RK) 

 
-       Veteraanikeräys (Kuopion Huomenklubin RK) 

 
-       Möhkön arboretum ja siltaprojekti (Ilomantsin RK) 

 
-       Vaihto-oppilasmetsä (Ilomantsin RK) 

 
-       Kirkastusjuhlaan liittyvät toiminnat (Heinäveden RK) 

 
-       Lintulan toiminnan tukeminen (Heinäveden RK) 

 
-       Vuoden kuntalaisen valinta (Heinäveden RK) 

 
-       Intian kouluprojekti (W CS) (Leppävirran RK) 

 
-       Talkoot seurakunnassa (Leppävirran RK) 

 
-       Liikennevalistuskampanja (Lieksan RK) 

 
-       Kuntoutusvälineitä terveyskeskukseen (Lieksan RK) 

 
-       Veteraanikeräys (Kuopio Puijon RK) 

 
-       Viron Suomi-pojat (Joensuun RK) 

 
-       Maahanmuuttajaprojekti (Tohmajärven RK) 

 
-       Huumevalistus (Outokummun RK) 

 
-       Vanhusten tuki: polttopuuprojekti, kuljetusapu (Rantasalmen RK) 

 
-       Villisika-projekti ja muita myyjäisiä (Rantasalmen RK) 

 
-       Pakastevastakauppa (Rantasalmen RK) 

 
- Arvauskilpailuja: syntyvien kuuttien määrän arviointi, Itsenäisyyspäivän 

lämpötilan arvaus, ym. (Rantasalmen RK) 
 

-       Lehtiprojekti (Pieksämäen RK) 
 

-       Pakastevastojen myynti (Pieksämäen RK) 
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- Led-lamput Kotkan ja Haminan Meripelastusseuroille (Et-Kymenlaakson 
klubit) 

 
- Etelä-Kymenlaakson Ammattiopiston kanssa hankittiin apulaitteita alueen 

vanhuksille (Et-Kymenlaakson klubit) 
 

-       Hammaspeikko Musikaalin toteukseen osallistuminen (Kotkan RK:t) 
 

- Maahanmuuttajaäitien lastenhoitoapu heidän osallistuessaan 
kielikoulutukseen (Kotkan RK:t) 

 
-       Myytiin Mikko Rankin teosta 'Siveltimellä ja kynällä' PolioPlus-rahoitukseen 

(Hamina-Vehkalahden RK) 
 

Moottoripyöräilevien rotarien kokoontuminen Haminassa. Tuotto 
lahjoitettiin veteraaneille (Hamina-Vehkalahden RK) 

 
- Herkullinen Hamina-kirja Haminan matkailun edistämiseksi ja    PolioPlus- 

rahoitukseen (Hamina-Vehkalahden RK) 
 

-       Etelä-Kymen näkövammaisten virkistystoiminnan tukeminen 
(Hamina-Vehkalahden RK) 

 
-       Haminan Teatterin lasten ja nuorten opinto- ja esiintymismatkan tukeminen 

(Hamina-Vehkalahden RK) 
 

- Oppilaan osallistuminen Norjan rotarien järjestämälle vammaisleirille. Klubi 
maksoi oppilaan ja 3 avustajan matkakulut (Hamina-Vehkalahden RK) 

 
-       Roskalavaprojekti yksinhuoltajaäidin pihan siivoamiseksi 

(Hamina-Vehkalahden RK) 
 

-       Vuosittain Veteraanikodin pikkujoulun järjestäm inen 
(Hamina-Vehkalahden RK) 

 
-       Ilembula-projektin (Rotarysäätiö) rahaliikenteen hoitaminen 

(Hamina-Vehkalahden RK) 
 

-       Joulukuusien kasvatus ja myynti (Savonlinnan RK) 
Metsää omistavan rotarin mailla kulkee sähkölinja, sähköyhtiö on antanut luvan kasvattaa 
kuusia linjalla. Ne hoidetaan ja muotoillaan talkoilla vuosittain. Aloitettu 3 vuotta sitten, 
tuottoa tähän mennessä noin 1.500 € 

 
-       Jätkänkynttilöiden teko ja myynti (Savonlinnan RK) 

Metsänomistajilta pyydetty lupa pystyyn kuivaneiden ja tuulenkaatojen keräämiseen. 
Talkoilla sahattu jätkänkynttilöitä 50 - 100 kpl vuodessa. Myynti ennen joulua. Aloitettu 5 
vuotta sitten, tuottoa tähän mennessä noin 2.000 €. 

 
-         Hautajaisten saattoapu (Savonlinnan RK) 

Sovittu seurakuntien ja hautaustoimistojen kanssa, että rotaryklubilta saa apua arkun 
hautaan kantoon, jos omaisia ei ole tarpeeksi.Aloitettu 3 vuotta sitten. Hankittu 6 kpl 
mustia takkeja ja valkoiset kaulaliinat. Rotarit vuorottelevat kantajina. Peritään palkkio 50 
€/kantaja. Tuottanut tähän mennessä alkuinvestointien jälkeen noin 2.000 € 
 
 

-       Gaala-illat eri tarkoituksiin (Savonlinnan RK) 
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Erilaisilla mm. etnisillä teemoilla toteutettuja ohjelmallisia päivällistilaisuuksia ravintolassa. 
Päivälliseen ja ohjelmaan oikeuttavia illalliskortteja myydään ennakkoon rotarien kautta. 
Illalliskortin hinnasta tuloutetaan kohteeseen 5 euroa/kortti. Lisäksi iltaan kuuluu arpajaiset. 
Pidetty noin kerran vuodessa ja ilta on tuottanut 500 - 1000 €. 

 
-       Ystävänpäiväkonsertti 2012 helmikuussa Savonlinna salissa (Savonlinnan 

RK) 
Teemana oli “Tango nuevo”. Pidettiin 3 klubin yhteisprojektina, josta kuitenkin vetovastuu 

oli Savonlinnan RK:lla. Lippuja markkinoitiin ennakkoon klubien kautta. Puhtaaksi tuotoksi 
jäi noin 4.000 €. 

 
- Valokuvataulujen hankinta keskussairaan tiloihin (Savonlinnan RK) 

Potilasosastojen viihtyvyyttä parannettu valokuvausta harrastavien jäsenten luovuttamilla 
taidevalokuvilla. Kuvat luovutettu korvauksetta ja lisäksi hankittu kehykset. Ei tuottoja, 
toteutettu 3 kertaa. Kustannukset yhteensä noin 1.500 euroa. Myönteistä julkisuutta. 

 
-       Kummipoika Sri Lankassa (Savonlinnan RK) 

Jäsenemme tutustui lomamatkalla Sri Lankaan noin 7 vuotta sitten yksinhuoltajaäitiin ja 
hänen poikaansa Chaturaan. Tsunami oli vienyt myyntikojun. Jäsenen perhe alkoi avustaa 
äitiä ja poikaa. Lomailivat samassa paikassa vuosittain ja veivät rahallista avustusta. Klubi 
alkoi osallistua noin 500 €/v. Nyt ko. Jäsenen ja klubin yhteistuella on saatu perheelle talo 
ja kustannettu Chaturan opiskelu. Klubin rahaa käytetty yhteensä noin 3.000 €, jäsen on 
itse osallistunut hieman suuremmalla summalla. TV-ohjelmassa "Inhimillinen tekijä" 
1.2.2013 jäsenen rouva oli kertomassa asiasta. 

 
- Kiintiöpakolaisten tutustuttamisilta (Savonlinnan RK) Paikkakunnalle 

sijoitettujen pakolaisten kulttuuria ja elämää pyrittiin tuomaan paikkakunnan väestön 
tietoon järjestämällä kansalaisopiston juhlasalissa tilaisuus. Pakolaiset esittivät itse 
ohjelmaa, näytettiin dia-esitys ja lopuksi tarjottiin myanmarilaista ruokaa. Panostus noin 
1.500 euroa. Myönteistä julkisuutta. 

 
- Syrjäytymisuhan alla olevien nuorten tukeminen (Savonlinnan RK) 

Savonlinnan Nuorisotoiminnan Tuki ry hoitaa tehokkaasti erilaista nuorten 
aktivointitoimintaa ja on kunnostanut käyttöönsä nuorisotalon tilat. Vierailtiin nuorisotalolla 
ja lahjoitettiin yhdistykselle 1.000 € toiminnan tukemiseen. Myönteistä julkisuutta. 

 
-       Golfin haastekisa Polio Plus (Savonlinnan RK) 

Golfia harrastavat rotarit ovat haastaneet tietyllä panoksella ystäviään haastekisaan. 
Rotarit ovat hankkineet firmoilta palkinnot kisaan ja golfseura on hoitanut kilpailujärjestelyt. 
Tuotto on puolitettu golfseuran kanssa. Järjestetty 3 kertaa. Tuotto klubille ollut noin 300 - 
400 €/kerta. Näillä on toteutettu useita pienempiä avustusjuttuja, joissa on annettu 300 - 
500 € summa eri tarkoituksiin. Näistä mainittakoon mm. mielenterveyskuntoutujien 
Linna-klubille ostettu klapisirkkeli ja Maanpuolustuksen perinnekillalle annettu lahjoitus. 
 
 

 

-       Harrastusmahdollisuuksia nuorille (Kouvolan RK:t) 
Syrjäytymässä oleviin nuoriin kohdistuva hyväntekeväisyyshanke. Klubit auttavat nuoria 
tutustumaan heitä kiinnostaviin harrastusmahdollisuuksiin. Yhteistyössä Kouvolan 
kaupungin nuorisotoimen ja paikallisten yhdistyksien ja toimijoiden kanssa järjestetään 
nuorille pienimuotoisia tilaisuuksia, joissa ne voivat kokeilla eri harrastuksia ja esitellä 
omaa toimintaansa ja harrastuksiaan. Nuoret valitsevat itse kiinnostuksen kohteet. Rotarit 
hoitavat yhteydet yhdistyksiin ja toimijoihin ja hoitavat käytännönjärjestelyt kuten 
kuljetukset ja esittelytilaisuudet. Rotarit osallistuvat tarvittaessa kustannuksiin. Rotarit 
tukevat myös nuorta harrastuksen alkuun esim. maksamalla ensimmäisen vuoden 
jäsenmaksun tai osallistumalla välineiden hankintaan. 

 
Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus lahjoitti oppilaitoksen avoimien ovien päivänä järjestetyn 
kirpputorin tuoton, 1400 €, Pohjois-Kymenlaakson em. Rotaryklubien koordinoimalle 
syrjäytymässä oleviin nuoriin kohdistuvalle hyväntekeväisyyshankkeelle.
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Joitain piirin D1380 toteuttamia projekteja 
 

-       Uudenkaarlepyyn yhteislaulutilaisuudet kulttuuriviikon aikana 
 

-       Seinäjoen alueen plus Jurva RK:n Lentopallon Rotaryolympialaiset 
 

-       Pietarsaaren RK:n jäsenyysseminaari 
 

- Alavuden RK:n tiemerkinnät lumiaurausta varten. n. 3000 tienviittaa 
sijoitetaan tienreunoihin talven lumenaurausta varten 

 
- Kurikan RK aloitti vuoden aikana kolmen vuoden yhteisprojektin suoraan 

Mtwara RC:n kanssa Tansaniassa. Kohde on Mikindani Secondary 
School'in voimistelun opetusmateriaalin ja -välineiden hankinta 4.000 €:lla. 
Mtwara RC:ssa on suomalainen jäsen, joka  paikan päällä vastaa 
projektista. Rahoitusta tulee ensisijaisesti Kurikan Yhteis-koulun "Yläaste 
Rock"-konserteista ja Taksvärkki-keräyksestä. 

 
- Kokkolan klubit ovat vuosien aikana tehneet yhteistyötä  kirkollisjärjestöjen 

Toimintavuoden aikana klubit lähtivät mukaan nelivuotiseen 
paljasjalkalääkäri"-projektiin Bangladeshissa. Kolmen kuukauden aikana 
kolme, eläkkeellä olevaa lääketieteen  professoria kouluttaa 
kolmekymmentä kirjoitus- ja lukutaitoista 19-25 ikäistä. T avoite on, että 
koulutettavat oppivat tunnistamaan kahdenkymmenen tavallisimpien 
sairauksien oireita. Paljasjalkalääkärit tulevat toimimaan siellä  missä tällä 
hetkellä ei ole lainkaan sairaanhoitoa. Heillä on laukuissaan lääkkeitä 
määrättyjä sairauksia vastaan. Heille ei makseta mitään, mutta he saavat 
yleensä ruokaa asukkailta. 

 
- Kokkolan klubien seitsemän vuoden kaihileikkausprojekti yhteistyössä 

kirkollisten järjestöjen kanssa Sudanissa päättyi. Projektin aikana 
suoritettiin yhteensä n. 12.000 leikkausta joista n. 10.000 onnistui ja näkö 
säilyi. Kokkolan klubien rahoitusosuus oli yhteensä 6.000 €. 

 
-       Paikalliset klubit järjestävät yhteisen golf-turnauksen (Kokkolan RK:t) 

 
- Kauhavan RK on rakentanut mainospylvään keskustaan ja myy 

mainostilaa 
 

-       Metsänistutusta (Alavuden RK) 
 

- Lukiolaisten ja paikkakunnan yrittäjien yhteinen teemapäivä liittyen 
tulevaisuuden työssäkäyntiin. (Kauhavan RK) 

 
-       Soihtujen myynti jouluavajaisissa (Alavuden RK) 

 
-       Pilkkikilpailu (Alavuden RK) 

 
-       Sotaveteraanien kuljettaminen pyhäaikana ja veteraanijuhliin (Lapuan ja 

Alavuden RK) 
 

- Yhteislaulua torilla kesän kulttuuriviikon aikana yhteistyössä naiskuoron 
kanssa (Nykarleby RK)
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-       Kaupunginteatterin näytös ostetaan ja myydään lippuja rotareille ja muille 
(Kokkola Hakalax RK) 

 
-       Puhe- ja esiintymistaidon kilpailu paikkakunnan yläasteen 9-luokkalaisille. 

Otsikot ovat rotaryn keskeisiä teemoja. Loppukilpailu on yleisötilaisuus 
pääsymaksulla. Yhteistyö kaupungin kanssa. (Kokkola Hakalax RK) 

 
- Pietarsaaressa klubi valitsee joka vuosi henkilön "Profet i egen stad / 

Profeetta omassa kaupungissa". Valitulla on tausta Pietarsaaressa ja 
hänellä on kansallinen tai kansainvälinen ura menossa tai takana. 
Profeetan valinta, rotaryn toiminta ja valitun henkilön esiintyminen vetää 
joka vuosi laajasti huomioita. Tuloilla rahoitetaan paikallista humanitaarista 
toimintaa. (Pedersöre RK) 

 
-       Nuorisotalon maalausta talkootyönä (Alajärven RK) 

 
-       Kunnan kylät valokuvataan ja vanhat kuvat taltioidaan (Lapuan RK) 

 
- Rotaryn olympialaiset, mm. saappaan-, renkaan- ja tikanheitto. (Kauhav an, 

Kurikan, Jalasjärven, Jurvan ja Ilmajoen RK:t) 
 

-       Mehuaseman hoitaminen Botnia Vaasan hiihdon aikana 
(Vörå, Oravais RK) 

 
- Ostettujen teatteriesitysten liput ja omien 3D elokuvakonserttien liput 

myydään rotareille ja muille. (Kauhavan RK) 
 

-       Puhetaitokilpailu (Seinäjoen RK:t) 
 
 
 
 

PETS 28.3.2015 
PDG Mikko Heikkilä 


