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Hyvän mielen piirikonferenssi – Rauhan tulevaisuus 
Tule inspiroitumaan kulttuurikaupungin jokimaisemaan. Piirikonferenssi on pienen tauon jälkeen palannut 
Aurajoen rannalle Turkuun. Kevät on puhkeamassa ja valo valtaa niin luonnon kuin ajatuksemme. On 
mahdollisuus uudistumiseen. Nyt on hyvä hetki kokoontua yhteen, tavata tuttuja ja tutustua toisiin 
rotareihin. 

Kaikille rotareille ja heidän seuralaisilleen avoin piirikonferenssi keskittyyRotaryn painopistealueeseen, 
rauhan edistämiseen. Rotary on maailman suurin rauhanjärjestö, jolla on vakuuttava historia ja tulevaisuus 
rauhan rakentamisessa koko maailman mittakaavassa. Myöskin tietoisuus ilmastonmuutoksesta aktivoi 
meitä toimenpiteisiin, joilla voidaan turvata lastemme ja lastenlastemme elinolot maapallolla. 

 
Ohjelma 
Ohjelma alkaa lauantaina 6.4. klo 08.30 ilmoittautumisella Aitiopaikalla. Varsinainen seminaariohjelma 
alkaa auditoriossa klo 09.30. Lauantain seminaariosuus päättyy klo 16.30.  

Pienen tauon ja oman ajan jälkeen päivä jatkuu Governor´s Ball -iltajuhlalla Aitiopaikan juhlasalissa klo 
19.00. Ilta päättyy illallisen, ohjelmallisen illan ja tanssin jälkeen klo 24.00. 

Sunnuntain 7.4. ohjelma alkaa klo 09.00 aamukahvilla ja -teellä. Varsinainen seminaariohjelma alkaa klo 
09.30. Piirikonferenssi päättyy klo 12.00 päätöslounaaseen. 

Yksityiskohtainen ohjelma on erillisessä ohjelmaesitteessä. 

 
Seuralaisten ohjelma 
Rotarien seuralaisten ohjelma on vaihtoehtoinen lauantai-iltapäivän pääohjelman kanssa. Piirikonferenssiin 
ilmoittauduttaessa on kerrottava osallistuuko seuralaisohjelmaan ja haluaako opastuksen suomen, ruotsin 
vai englannin kielellä. 

Seuralaisohjelmia on kaksi vaihtoehtoa: ”Piispankadun herrasväkeä ja oppineita” ja ”Salaperäinen Turku”. 
Ensiksimainitussa ohjelmassa kohtaamme totta, tarinaa ja tunnelmia 1700-1800 -luvun Turusta. Piispankatu 
on tänä päivänä kirkon, tutkimuksen ja opetuksen katu. Kävelykierroksella tulevat tutuiksi niin menneiden 
aikojen Piispankadun asukkaat kuin elämänmenokin. 

Salaperäinen Turku -ohjelmassa perehdytään oppaan seurassa siihen Turkuun, joka kätkeytyy postikorttien, 
matkailumainosten ja perinteisen historiankirjoituksen taakse. Tämä kävelykierros vie osallistujan 
paikkoihin, joita hän ei omin päin löytäisi. 

Kumpaankin ohjelmaan lähdetään bussikuljetuksella Valtion virastotalolta lauantaina 6.4. lounaan jälkeen 
klo 13.00. Bussista poistutaan Turun tuomiokirkolta ja jakaannutaan kahteen ohjelmaryhmään. Molemmat 
ohjelmat toteutetaan opastettuna kävelykierroksena (huom! jalkineet). Iltapäiväkahvitus on reitin varrella 
Hus Lindmanissa klo 15.00. Kahvittelun jälkeen on bussikuljetus hotelleihin. 
 

Nuorisovaihto-oppilaiden ohjelma 
Piirin ulkomaisten vuosivaihto-oppilaiden osallistuminen piirikonferenssiin kuuluu pakollisena heidän 
vaihto-ohjelmaansa. Nuorisovaihto-oppilaille järjestetään oma ohjelma molempina konferenssipäivinä 6.-
7.4. Vaihto-oppilaat majoitetaan HostelLinnasmäkeen. Osan ajasta vaihto-oppilaat osallistuvat 



seminaariohjelmaan käymällä mm. esittäytymässä pääohjelmassa. Vaihto-oppilaan konferenssikuluista 
(ohjelma, majoitus, kuljetukset ja ruokailut) vastaa oppilaan isäntäklubi. Tarkemmasta ohjelmasta sekä 
osallistumismaksun suuruudesta tiedotetaan myöhemmin. 

 
Näyttely 
Seminaari- ja juhlakerroksen aulassa järjestetäännäyttely, jossa rauhantyötä tekevät organisaatiot 
esittelevät toimintaansa. 

 
Majoitus 
Konferenssin aattopäivänä 5.4. saapuvat 

Osallistujille, jotka saapuvat Turkuun piirikonferenssin aattopäivänä 5.4. on varattu kiintiö Scandic Turusta, 
Eerikinkatu 28-30. Yhden hengen huone on 92,- EUR / vrk, kahden hengen huone on 112,- EUR / vrk. 
Osallistujat varaavat itse huoneen kiintiöstä ja maksavat suoraan hotelliin. Huone varataan seuraavaa 
linkkiä hyödyntäen: www.scandichotels.fi käyttämällä varauskoodia BROT050419. Huoneita voi varata 
22.3.2019 asti edellä mainituilla hinnoilla. 

Toiseksi hotelliksi aattopäivänä saapuville on varattu kiintiö RadissonBlu Marina Palace Hotellista, 
Linnankatu 32. Yhden hengen huone (Standard) on 128,- EUR / vrk, kahden hengen huone (Standard) on 
138,- EUR / vrk. Osallistujat varaavat itse huoneen kiintiöstä ja maksavat suoraan hotelliin.Huone varataan 
puhelinnumerosta 020 1234 700 tai sähköpostilla reservations.finland@radissonblu.com käyttämällä 
varaustunnusta ”Rotarypiiri”. Huoneita voi varata 8.3.2019 klo 20.00 asti edellä mainituilla hinnoilla. 
HUOM! aikainen päättymispäivä. 

6.4. saapuvat 

Osallistujille on varattu kiintiö Scandic Turusta, Eerikinkatu 28-30. Yhden hengen huone on 92,- EUR / vrk, 
kahden hengen huone on 112,- EUR / vrk. Osallistujat varaavat itse huoneen kiintiöstä ja maksavat suoraan 
hotelliin. Huone varataan seuraavaa linkkiä hyödyntäen: www.scandichotels.fi käyttämällä varauskoodia 
BROT050419. Huoneita voi varata 22.3.2019 asti edellä mainituilla hinnoilla. 

Toiseksi hotelliksi on varattu kiintiö RadissonBlu Marina Palace Hotellista, Linnankatu 32. Yhden hengen 
huone (Standard) on 128,- EUR / vrk, kahden hengen huone (Standard) on 138,- EUR / vrk. Osallistujat 
varaavat itse huoneen kiintiöstä ja maksavat suoraan hotelliin. Huone varataan puhelinnumerosta 020 1234 
700 tai sähköpostilla reservations.finland@radissonblu.com käyttämällä varaustunnusta ”Rotarypiiri”. 
Huoneita voi varata 8.3.2019 klo 20.00 asti edellä mainituilla hinnoilla. HUOM! aikainen päättymispäivä. 

 

Pysäköinti 
Osallistujien maksuton pysäköintipaikka on Turun klassillisen lukion ja Turun iltalukion aidattu piha, 
Eskelinkatu 4 (pihalle ajetaan Linnankadun kautta). Pysäköintipaikalta on Aurajoen ylittävän Teatterisillan 
kautta 700 metrin ja yhdeksän minuutin kävelymatka virastotalolle. Pihan portti on suljettu klo 23-08. 

Lisäksi ovat hotelliasukkaiden (Scandic Turku ja RadissonBlu Marina Palace Hotel) pysäköintipaikat. 

Maksutonta pysäköintitilaa on viikonloppuna virastotalon ympärillä (ei pääoven edessä). 
 



Ilmoittautuminen ja maksut 
Piirikonferenssiin ilmoittaudutaan viereisellä lomakkeella täyttämällä siinä kysytyt tiedot. 

Ilmoittautuminen ja maksut on suoritettava viimeistään perjantaina 22.3.2019. Ilmoittautuminen on sitova 
kun maksu on suoritettu. 

Piirikonferenssi iltajuhlineen on uusille jäsenille maksuton. Uuden jäsenen täytyy olla rekisteröity Suomen 
Rotarypalvelun jäsentietojärjestelmään 1.7.2018 tai sen jälkeen. Muiden osallistujien maksut käyvät ilmi 
ilmoittautumislomakkeesta. 

Kaikkien, myös ohjelmassa mukana olevien ja piiriorganisaatioon kuuluvien, pitää ilmoittautua 
konferenssiin. 

Osallistumismaksut maksetaan Turku Samppalinnan Rotaryklubin tilille Handelsbankeniin FI95 3131 3001 
2436 17. Maksulomakkeen viestikenttään pitää merkitä klubin ja osallistujien nimet. 

 
Kysymyksiä? 
Piirikonferenssin kokonaisuus: piirikuvernööri Risto Suviala, risto.suviala@gmail.com, 0400-781535 
Seuralaisohjelma: apulaiskuvernööri Rainer Huopalahti, rainer.huopalahti@utu.fi, 040-5377442 
Nuorisovaihto-oppilaiden ohjelma: Erja Vihervaara, erja.vihervaara@turku.fi, 050-5647437 
Ilmoittautuminen ja maksut: Erja Vihervaara, erja.vihervaara@turku.fi, 050-5647437 

 

TERVETULOA KEVÄISEEN TURKUUN! 
 
Juhlatoimikunta 

Risto Suviala 
piirin 1410 kuvernööri (DG) 2018-2019 
0400-781535 
risto.suviala@gmail.com 
 

Rotary is a Lifestyle 
Rotary on elämäntapa 
Rotary är en livsstil 
 
 
 
Tulostettavia liitteitä 
Ohjelma 
 

 

 


