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PETS, 18.3.2022 

Ravintola Kaks Ruusua, Ahlströminkatu 25, 78250 Varkaus 

 

18.3.2023 PETS (EI ZOOM-YHTEYTTÄ, ENNAKKOTEHTÄVÄ S.3) 
 

klo 09.30  Ilmoittautuminen, tulokahvit ja vapaata keskustelua 

PETSIn ajan toimii Rotary-järjestelmiin liittyvä neuvontapiste, Ellen Turunen ja 

Osmo Siira 

 

klo 10.30  Avaus ja PETS-tilaisuuden järjestelyt, DG Maire Huopalainen 

  Varkauden kaupungin tervehdys, 

Vuositeeman mukaiset toiminnan painopistealueet -alustus,  

DGE Raimo Hallman 

 

klo 11.15 - Millaista näkyvää toimintaa kukin klubi tai klubit yhteistyössä ovat  

      13.30         suunnitelleet kaudelle 2023-2024 

 Työryhmät AG-alueittain AG:n johdolla, klubit esittävät suunnitelmansa, keskustelua 

 

klo 13.30 Lounas omakustanteisena 

 

 

klo 14.15- Työryhmät Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso  

      15.00 esittävät kukin yhden valitsemansa esimerkin (kaikkien klubien 

tapahtumasuunnitelmat kootaan koosteeksi) 

 

klo 15.00  Kahvi omakustanteisena 

 

klo 15.15- Työryhmätyöskentely komiteoittain tavoitteena näkyvyyden ja tunnettuuden   

16.45 lisäys (työskentelyssä hyödynnetään soveltuvin osin edellisen ryhmätyön 

tuotoksia) 

  - Nuorisovaihtokomitea 

  - Säätiökomitea 

  - Ympäristökomitea 

  - Viestintä- ja julkisuuskuvakomitea 

 

klo 16.45- Yhteenvetotiivistelmä komiteoittain  

      17.15 

 

klo 17.15 Päätös 

 

 

klo 18.30  Yhteinen illallinen, pukukoodi smart casual, omakustanteinen 
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RUOKAILUPAKETIT Ravintola Kaks Ruusua  
(valitaan piirin ilmoittautumislinkissä) 
 
1. Aamukahvi voileivällä la 18.3. (piiri kustantaa)   

 
2. Osallistujapaketti 1: la lounas + ip kahvi   20,00€/ hlö 

 
3. Osallistujapaketti 2: la lounas+ ip kahvi+ illallinen 45,00€/ hlö 

 
4. Osallistujapaketti 3: la lounas+ ip kahvi+ illallinen+ 

su lounas       65,00€/hlö  
 

5. Osallistujapaketti 4 su 19.3: aamupala+ lounas  30,00€/ hlö 
 
Osallistuja ilmoittaa valitsemansa paketin  ja maksaa sen  ilmoittautuessaan. 

 
Lounas la 18.3  

-savuporokeitto 
 -salaattipöytä 
 -kahvi & kääretorttu 
 
Illallinen la 18.3 
 -salaattipöytä 
 -villisiansisäfileetä & punaviinikastike 
 -kermaperunaa & valkosipulimurskaa 
 -hunaja juurekset 
 -kahvi & ruusunmarja pannacotta 
 
Aamupala su 19.3 
 -puuroaamupala & lisukeet 
 
Lounas su 19.3  
 -salaattipöytä 
 -bearnaise broileria 
 -juuresriisi/ pasta 
 -kahvi & makea 
 
 
MAJOITUS Hotelli Oscar Varkaus,  https://www.hoteloscar.fi/ 
 
- Prime Guest-huone yhdellä majoittujalla 114 EUR/huone/yö 
- Prime Guest-huone kahdella majoittujalla 124 EUR/huone/yö 

 
Merkitkää varaussivulla kohtaan Koodi alavalikosta Etukoodi vaihtoehto 
Ryhmä ja siihen ROTARY 
Varaukset viimeistään 28.2.2023 suoraan hotellista yllä olevan linkin kautta 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

https://www.hoteloscar.fi/
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 ENAKKOTEHTÄVÄ ROTARYKLUBEILLE 

 Kukin rotaryklubi yksin tai yhdessä muiden rotaryklubien kanssa 
valmistelee ja suunnittelee alustavasti Rotaryn jonkin seitsemän 
painopistealueen pohjalta luovasti soveltaen sellaisen tapahtuman, 
jossa toteutuu seuraavat edellytykset: 
 

1. Tapahtuma tuottaa hyvää jollekin ulkopuoliselle taholle 
2. Tapahtuma näkyy rotaryklubin ulkopuolisessa yhteisössä 
3. Tapahtuma on kiinnostava 
4. Tapahtumassa rotarit pääsevät esittelemään toimintaansa 
5. Tapahtumassa voidaan toteuttaa varainhankintaa 
6. Tapahtumalla saadaan medianäkyvyyttä 

 
 
Painopistealueet: 
 

1. Rauhan rakentaminen ja konfliktien ehkäisy - antaa 
koulutusta johtajille, mm. nuorille potentiaalisille johtajille, 
konfliktien ehkäisystä ja sovittelusta - tukee rauhan 
rakentamista paikkakunnilla ja alueilla, joissa on ollut 
konflikteja - tukee sellaisten henkilöiden opintoja, joita 
kiinnostaa luoda ura rauhan ja konfliktien ehkäisyssä. 
 

2. Sairauksien ehkäisy ja hoito - parantaa paikallisen 
sairaanhoitohenkilökunnan tehokkuutta ja osaamista - tukee 
ehkäisevää terveydenhuoltoa rajoittaakseen tarttuvien 
tautien leviämistä ja vähentääkseen muiden tautien 
esiintyvyyttä ja niihin liittyviä komplikaatioita - parantaa 
sairaanhoidon paikallista infrastruktuuria - kouluttaa ihmisiä 
ja auttaa ehkäisemään tärkeimpien sairauksien leviämistä - 
ehkäisee sairauksista ja tapaturmista johtuvaa fyysistä 
vammautumista - tukee sellaisten henkilöiden opintoja, joita 
kiinnostaa jokin terveydenhuoltoon liittyvä ammatti. 
 

3. Vesi, sanitaatio ja hygienia - edistää puhtaan veden 
saatavuutta ja parantaa jätehuoltoa ja hygieniaa - auttaa 
yhdyskuntia kehittämään, rahoittamaan ja ylläpitämään 
kestäviä vesi- ja jätehuoltojärjestelmiä - tukee ohjelmia, 
jotka lisäävät yhdyskuntien tietoisuutta puhtaan veden, 
jätehuollon ja hygienian eduista - tukee sellaisten 
henkilöiden opintoja, joita kiinnostaa vesihuoltoon tai 
sanitaatioon liittyvä ammatti. 
 

4. Äidin ja lapsen terveys - vähentää alle viisivuotiaiden lasten 
kuolleisuutta ja sairastavuutta - vähentää äitien  
kuolleisuutta ja sairastavuutta - lisää äideille ja lapsille 
tärkeiden sairaanhoitopalveluiden ja koulutetun 
terveydenhuoltohenkilöstön saatavuutta paikallisilla 
poliklinikoilla ja sairaaloissa - tukee sellaisten henkilöiden 
opintoja, joita kiinnostaa äidin ja lapsen terveydenhuoltoon 
liittyvä ammatti. 
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5. Peruskoulutus sekä luku- ja kirjoitustaito - tukee ohjelmia, 
jotka vahvistavat yhdyskuntien kykyä antaa kaikille 
kansalaisille peruskoulutusta sekä luku- ja kirjoitustaito - 
lisää aikuisten luku- ja kirjoitustaitoa - vähentää 
koulutukseen liittyvää sukupuolten välistä eriarvoisuutta - 
tukee sellaisten henkilöiden opintoja, joita kiinnostaa 
peruskoulutuksen tai luku- ja kirjoitustaidon edistämiseen 
liittyvä ammatti. 
 

6. Yhteisön taloudellinen kehittäminen - kehittää yrittäjien, 
päättäjien, paikallisjärjestöjen ja yhdyskuntaverkostojen 
kykyä tukea taloudellista kehitystä köyhissä maissa - 
parantaa mahdollisuuksia tehdä tuottavaa työtä - vähentää 
köyhyyttä puutteessa olevissa maissa - tukee sellaisten 
henkilöiden opintoja, joita kiinnostaa taloudelliseen ja 
yhteiskunnalliseen kehittämiseen liittyvä ammatti. 
 

7. Ympäristö - suojella ja ennallistaa maaperää, merialueita ja 
puhtaan veden resursseja - edistää ja auttaa viranomaisia 
ja yhteisöjä luonnonvarojen kestävässä hoidossa - edistää 
ekologisesti kestävää maataloutta, kalastusta ja muita 
elinkeinoja sekä vesihuoltoa ja maankäyttöä - keskittää 
huomio ilmastonmuutokseen sekä vähentää 
kasvihuonepäästöjä ja ilmastonmuutoksesta aiheutuvia 
häiriöitä - vahvistaa ekosysteemin kestokykyä ja auttaa 
yhdyskuntia, jotka kärsivät ilmastonmuutoksen seurauksista 
- tukea koulutusta, joka edistää tietoisuutta 
ympäristönsuojelusta ja ilmastonmuutoksen seurauksista - 
edistää kestävää tuotantoa ja kehittää resurssi 
tehokkaampaa taloutta - kehittää kansainvälistä 
ympäristöoikeutta ja edistää ympäristön kannalta 
terveellisiä elintapoja. 
 

Näitä ennakkosuunnitelmia työstämme ja kehitämme 
yhteistyössä PETSin aikana niin, että PETSin jälkeen 
jokaisella rotaryklubilla on jatkotyöstettävä suunnitelma 
vietävissä omaan toimintasuunnitelmaansa ja toteutettavaksi. 

 
 

  
  
  
  
  
  


