
 

Näillä silmillä ei enää 
näe hyvin lähelle. 

On otettava etäisyyttä 
ihmisiin, asioihin, ajatuksiinsa, 
katsottava kauempaa 
metsän reunaa, kaislikkoa, 
vuodenaikaa, joka vaihtuu, 
muuttuu ja katoaa, 
etiäistä, joka toistuu ja pelot-
taa. 

On nähtävä uudelleen unet, 
joita ei voi unohtaa, on hyväk-
syttävä haalistuminen, hitaus, 
herpaantuminen 
ja verhot, miten kaikki laskeu-
tuu. 

Anna meille, anna meille 
vielä edes yksi maisema; se, 
missä usva 
kiirii pitkin järven selkää 
ja laiturin kaiteella varhainen 
lokki odottaa kalastajan pa-
luuta. 

 – Veera Viita, luontorunokilpailun 
voittaja 2020 

 

Puhdas vesi on meille 
suomalaisille selviö — niin 
itsestäänselvyys, että on 
hankala kuvitella arkea 
ilman sitä. Mutta vesi ja 
sen suoma hygienia eivät 
ole läheskään kaikkien 
saatavilla. Useita tuhansia 
ihmisiä menehtyy maail-
malla päivittäin saastunee-
seen veteen liittyviin sai-
rauksiin. 

Rotarit ovat kantaneet korttan-
sa kekoon, jotta yhä useammal-
la olisi mahdollisuus puhtaa-
seen veteen. On rakennettu 
kaivoja ja vesiputkia, kehitetty 
vesi- ja jätehuoltojärjestelmiä. 

Suomalaisia rotaryklubeja on 
ollut mukana muun muassa 
hankkeessa, jossa rakennetaan 
saniteettitiloja intialaisiin maa-
seutukouluihin. Ks. Lisää 
https://youtu.be/pt4cC1KDfD4 

Vesi lähellämmekään ei voi 
hyvin: Itämerta ja sinne johta-
via vesiä on autettava kaikin 
keinoin. Itämeren suojelu ja 
meillä Saimaa-hanke on var-
masti yksi klubien tärkeimpiä 
projekteja. 

Itämereen luotiin monipuoli-
nen katsaus helmikuussa, 
kun pidettiin ensimmäinen 
Baltic Sea Rotary Action Net-
work -webseminaari.  
Piirillämme on SRP:ssä 
edustus. Ympäristötoimikun-
nan, koulutustoimikunnan 
sekä hallituksen kautta 1430 
alueen klubien tarpeet välite-
tään eteenpäin. Haluamme 
kuulla teitä! 
 
Korona on auttanut suoma-
laisia löytämään luonnon 
entistä vahvemmin. Pitä-
käämme siitä yhdessä 
huolta. Mikä on klubinne 
Saimaa-projekti? 

Rotarypiiri 1430 – Teemana vesi ja saniteettihuolto 

PETS-KOULUTUS JÄRJESTETÄÄN ZOOMISSA 20-21.3.2021!  

Tässä kirjeessä 

 Kuvernöörin tervehdys— Kevät menee vielä Koronan katveessa—eteenpäin hiihdetään! 

 Vesi ja luonto ovat nyt erityisen lähellä sydäntämme, tee paikallinen projekti 

 Maaliskuun PETS järjestetään  Zoomina, piirin kaikki kokoukset nyt etänä Koronan takia 

 Hienoja tunnustuksia piirissä! Saimaa-kisa jatkuu ja jäsenhankinta, projektit ja lahjoitukset  

hyvin tarpeellisia 

Kuvernöörin kuukausikirje 

DG Teijo Räsänen 
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Tiesitkö, että? 

The Baltic  Sea  TRF -
hanke on  Itämeren 
Suomen ja Ruotsin  
klubien yhteinen 

Voimme vaikuttaa veteen : 

- Vähentämällä lannoitusta 

- Auttamalla alkuperäistä 
eläinkantaa 

- Lisäämällä tietoisuutta  
stressitekijöistä koko alu-
eella 

- Kestävä bisnes ja yhtei-
söajattelu rotarien kautta! 

Mihin tartumme? 

 

Tervetuloa tulevien presidenttien ja sihteerien PETS-koulutukseen ja Kansainvälisen Rotaryn 
piirin 1430 ry:n kevätkokoukseen.  

PETS -koulutusvaihe on tärkeä jatkokoulutus erityisesti kauden 2021-2022 presidenteille ja sihteereille 

pidetylle Pre-PETS koulutukselle.   Saimaa-yhdyshenkilöille on omat sessionsa. 

• Valmennus toteutetaan Zoomilla 20.3.-21.3.2021 ja tilaisuus on avoin myös kaikille 
piirin rotareille. Erityisesti klubien Saimaa-yhdyshenkilöjen toivomme osallistuvan. Oh-

jelma antaa lisätietoa tulevasta toiminnasta myös klubien säätiöasiamiehille, nuorisovaihtotiimil-
le ja muille toimihenkilöille.  Kutsut PETSiin ja kevätkokoukseen, sekä piirin toimintasuunnitelma 
kaudelle 2021-2022 on lähetetty klubeille, liitteenä myös piirin organisaatio ja taloussuunnitel-
ma.  

Kutsulinkki ja liitteet löytyvät myös piirin nettisivuilta https://rotary.fi/d1430/ajankohtaista/
tapahtumakalenteri/, jossa on ilmoittautuminen kaikille.  

Ilmoittaudu mukaan 14.3.2021 mennessä. Kevätkokouksen valtakirjan pyydämme toimitta-

maan 12.3.2021 mennessä Ellen Turuselle.  (ellenturunen@gmail.com). 

1.7.2021 Ympäristö 

tulee Rotaryn viral-

liseksi avustustee-

maksi 

https://rotary.fi/d1430/


 
 

DG Teijo Räsänen 

Puhelin: 0500-672173 

Sähköposti: teijo.rasanen@icloud.com 

Rotarypiiri 1430 — Maaliskuu 

Löydät tietoa myös internetistä https://rotary.fi/d1430/
rotarypiiri-1430/ ja  

Facebookista https://www.facebook.com/groups/D1430/.  

Twitter https://twitter.com/rotarypiiri, twiittaa 
#rotarypiiri1430. 
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Tunnustuksia piirissä 1430 

TULEVAISUUS KÄSISSÄMME TÄSSÄ JA NYT—

PIIRIKONFERENSSI   

15.5.2021, PANDEMIAN VUOKSI 

VIRTUAALISENA KOTISOHVILTA 

Tervetuloa kaikki Rotarit & Avec! 

Korona on pakottanut 
meidät tapaamaan etänä 
turvavälien vuoksi 

• Tilanne on opettanut meitä 
ja monet klubit ovat kerto-
neet erinomaisista virtuaali-
kokouksistaan 

• Samalla piiri on säästänyt 
rahaa matka– ja kokousku-
luissa 

• Siksi Piirineuvosto esittää, 
että lahjoitamme tämän 
kauden PETS-maksun Vuo-
sirahastoon ja klubit saavat 
vastaavasti PHF-pisteitä 
itselleen 

• Esitys käsitellään kevätko-
kouksessa 

Klubeille infoa 

PDG Yrjö Helaselle Karhulan Rotaryklubista on 
myönnetty RI:n korkein tunnustus.  

• ”Yrjö Helanen, has been selected by the 
RI Board of Directors to receive the 2020
-21 Service Above Self Award. This 
award is considered Rotary Interna-
tional’s highest honor to bestow on a 
Rotarian.” 

PDG Osmo Siiralle Kuusankosken Rota-
ryklubista on myönnetty Suomen Rotarypalvelun 
ansiomitalli 

• Osmo on tehnyt verratonta työtä pii-
rimme julkisuuskuvan ja nettisivujen 
sekä virtuaalisen opastuksen sekä 
lukuisten projektien eteen. 

Lämpimät onnittelut Yrjölle ja Osmolle meidän 
kaikkien puolesta. 

Jaamme nämä molemmat tunnustukset sekä 
DG:n ja piirin myöntämät PHF-tunnustukset 
koronan ehdoilla tänä keväänä.  

Zoom etäkokoukset 
 

• Kaikkien klubien tulisi kokeilla etäkokouksia nyt koronan 

jatkuessa, hienoja esitelmiä on kuultukin 

• Teijo tai Osmo auttaa virtuaalisissa etäkokousjärjestelyissä 

tarvittaessa. 

    
-- Järjestämme myös etäkoulutusta klubeille Zoom -

etäkokousten pitämisestä tarpeen mukaan.  
 
 Nuorisovaihdon tiedote kertoo: 
 
Rotary International antaa seuraavan suosituksen vaihtojen 
järjestelyistä 19.3.2021 pidettävässä kokouksessaan.  
 
Tuon kokouksen jälkeen kukin maa voi tehdä omat päätöksen-
sä vaihtojen aloittamisesta tai mahdollisesta siirtämisestä syk-
syyn tai jopa vuodenvaihteeseen.  
 
Pidämme monipiirin kokouksen 22.3.2021, jossa toivottavasti 
pystymme tekemään lopulliset päätökset vaihtoon liittyvistä 
asioista. Päätöksistä tiedotamme välittömästi.  
 

• Haastan kaikki klubit sopimaan henkilökohtai-
sista EREY-lahjoituksista porukan kanssa  

• Toinen vaihtoehto on henkilökohtainen kuukau-
sittainen lahjoitus haluttuun teemaan nappulasta 
Donate My Rotarysta. 

• Klubit voisivat tehdä PHF-tilauksia myös jo kerä-
tyistä lahjoituksista kertyneillä varoilla 

• Projektipankkiin on tullut vasta kolmelta klubil-
ta aineistoa ja 15.3. on piakkoin, eli vastatkaa kyse-
lyyn, kiitos! 

• Tulevan kauden projektien suunnittelu on ajan-
kohtainen, jos aiotte hakea piirin 3500€:sta avustus-
ta 

• Vierailut ja muistamiset toteutetaan toistaiseksi 
virtuaalisesti pandemia-sulun vuoksi 

Muistakaa myös palauttaa 

laadukkaiden klubialustus-

ten ja esitelmien lomake Os-

mo Siiralle, niin saamme 

ensi kauden toimintasuunni-

telmien tekemiseen ideoita 

klubien käyttöön piirin netti-

sivuille ja koulutuksiin. 

Huomio! 

Koronarajoitukset muuttavat toukokuun 

piirikonferenssin virtuaaliseksi. 

https://rotary.fi/d1430/rotarypiiri-1430/
https://rotary.fi/d1430/rotarypiiri-1430/
https://www.facebook.com/groups/D1430/
https://twitter.com/rotarypiiri


DG Teijo Räsänen 

Puhelin: 0500-672173 

Sähköposti: teijo.rasanen@icloud.com 

Rotarypiiri 1430 — Maaliskuu 

Löydät tietoa myös internetistä https://rotary.fi/d1430/
rotarypiiri-1430/ ja  

Facebookista https://www.facebook.com/groups/D1430/.  

Twitter https://twitter.com/rotarypiiri, twiittaa 
#rotarypiiri1430. 
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Klubeille infoa 

MITEN UUSIA JÄSENIÄ KLUBIIN? 

Piirineuvosto perusti jäsenhankinnan vah-
vistamisen suunnitteluryhmän eli nyrkin  

Jo ensivaiheessa kehitimme 28 toimenpi-
dettä jäsenkehityksen kääntämiseksi.  

Kuulet lisää Petsissä, tarvitsemme koko 
kentän mukaan onnistuaksemme! 

 

Tärkeä uusi kurssi on saatavilla: 
Klubin perustaminen -verkkokurssi  

| Potentiaaliset jäsenet -raportit | Jäsenyysre-
surssit-opas  

Jäsenyysvirkailija Rasmus Egeskjold RI:n Euroo-
pan ja Afrikan toimistosta Zürichistä tiedotti 
uudesta kurssista, joka on saatavilla Oppimis-
keskuksessa (My Rotary → Learning Center).  

Sieltä löytyvät päivitetty Jäsenyysresurssit-opas 
(johon sisältyy Jäsenyyksien tila -esitys) sekä 
raportit piirimme jäsenyyksien tilanteesta. Käy 
kurkkaamassa.   

MUISTUTUS! 
Saimaa-lipun suunnittelukilpailu! 
Piirin Saimaa-hankkeeseen 

 
Rotarypiiri 1430 avaa Saimaa-lipun suunnitte-
lukilpailun tällä tiedotteella. Virallinen kilpailu-
aika on 15.2-30.4.2021. Suunnittelukilpailu on 
avoin jokaiselle piirimme rotarijäsenelle ja ro-
tareitten perheenjäsenille.  
 
Tarkemmat ohjeet edellisestä 2/2021 kirjeestä.  
Palkinnot: 1. palkinto 250 euroa, 2. palkinto 100 
euroa ja 3. palkinto 50 euroa.   
Kilpailun voittaja julistetaan Piirikonferenssissa 
Kuopiossa 15.5.2021.  
Kilpailutyöt lähetetään osoitteeseen: IPDG Kauko 
Salo, Länsikatu 2 C 12, 80110 Joensuu tai  
sähköpostiositteeseen: kaukojsalo2@gmail.com  
  
 
Saimaa-hankkeemme kautta osallistumme myös koko 
Itämeren suojeluun! Piirimme on yksi perustajäsenistä! 

Piirikonferenssimme ”Tulevaisuus kä-
sissämme tässä ja nyt” pidetään 15.5.21 

virtuaalisena etäyhteyksin  
 

• Korona on kiihtymisvaiheessa 
noin puolessa piirimme toiminta-
alueesta. Koska hallituksen sulku 
voi jatkua, on meidän nyt luo-
vuttava tapaamisesta.  

• Ohjelmassa on Suomen neljän 
Rotarypiirin yhteinen osuus sekä 
lisäksi teemme videoklippejä 
oman piirin ympäristöteemasta. 

• Tarkempi ohjelmasuunnittelu on 
alkanut ja kerromme huhtikuun 
kirjeessä lisää. 

• Kaikki Rotarimme pääsevät pai-
kalle tietokoneen tai puhelimen 
välityksellä! 

Oikein aurinkoista kevättä kai-

kille, nyt täältä Rautalammilta, 

tapaamisiin PETS:ssä 

 Toivoo  Teijo, DG ja Eija-

puoliso 

https://rotary.fi/d1430/rotarypiiri-1430/
https://rotary.fi/d1430/rotarypiiri-1430/
https://www.facebook.com/groups/D1430/
https://twitter.com/rotarypiiri
mailto:kaukojsalo2@gmail.com

