
nan Rotaryklubin stipendit 
ovat paikallisesti erittäin mer-
kittäviä opiskelijoille. Myös 
monia muita nuorisoon suun-
nattuja hankkeita meillä on, 
Saimaan Vesirepuista Nuori-
soteattereiden tukemiseen.  

 

Nuorisotyö on tärkeintä 
työtämme! 

Sinä päivänä, kun lapsesi on         
lähdössä,  

kun pesän risukasan reuna vähän 
huojahtelee sen siinä tepastellessa ja 
oikoessa lennättimiään,  

katso ettet sano: 

Jää kotiin, et sinä osaa vielä mitään. 

Sinä päivänä muista — lähdön ja 
rohkaisun hetki, hetki, joka ei toistu. 

 — Veikko Polameri 

 

 
Rotaryn monipuolinen ja vas-
tuullinen nuorisopalvelu on 
ollut yksi toimintamme tär-
keistä kulmakivistä vuosi-
kymmenien ajan. Monipiiri on 
kehittänyt Nuorisovaihdon 
webbisivuja ja asiakastieto-
järjestelmää sekä järjestänyt 
webinaareja.  
 
Korona on koetellut maailmaa 
jo yli vuoden, ja se on iskenyt 
rajusti myös nuorisovaihtoom-
me. Tällä hetkellä vastuumme 
nuorista tarkoittaa sitä, että 
Rotaryn kansainvälinen nuori-
sovaihto on keskeytyksissä ja 
jatkuu vasta, kun se voidaan 
todeta jälleen turvalliseksi. 
 
Vaikeudet eivät ole estäneet 
meitä kuitenkaan toimimasta. 
Esimerkiksi nuorten aikuisten 
rotaract-klubien toiminta on 
noussut aiempaa näkyvämmäk-
si meillä Suomessa.  
 

Maaliskuussa saimme ilouuti-
sia Lahdesta ja Parkanosta, 
joissa paikallisten sponsori-
klubien tuella on perustettu 
Rotaract Club of Lahti sekä 
Rotaract Club of Parkano.  
 
Lappeenrannan Rotaract-
klubi on uusin tulokas pii-
rin 1430 alueella sponsori-
naan Lappeenranta-Saimaa 
Rotaryklubi. Onnea! 
 
Vaikeat ajat ovat luovuuden 
paras kasvualusta. Perintei-
sen nuorisovaihdon sijaan 
rotareilla on lukemattomia 
mahdollisuuksia tukea nuoria 
heidän opinnoissaan ja elä-
mänpolullaan.  

Paikallisesti tuemme monin 
tavoin etsivää nuorisotyötä ja 
nuorten harrastustoimintaa. 
Kuopion Huomenklubi osallis-
tuu aktiivisesti nuorten Zemp-
parit-hankkeeseen. Savonlin-

Rotarypiiri 1430 – Nuorisopalvelu elää korona-ajassakin 

 

Tässä kirjeessä 

 Kuvernöörin tervehdys— Nuorisopalvelu on  syömähampaitamme 

 Maailma käsissämme tässä ja nyt! SYKE-koulutus 17.5.  sisävesien sinilevähavainnointiin 

 UUSI SÄHKÖINEN MATRIKKELI ilmestyy 1.8.2021 mennessä 

 Konventio 2021 myös virtuaalinen, Lappeenrannan Rotaract on saanut Charter-kirjan 

Kuvernöörin kuukausikirje 

DG Teijo Räsänen 
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• Linkistä lisää

 
 

opasvideo 
osallistujille  

 

 

Tule opiskelemaan! 

 

INFOA     Nuorisovaihto ja nuorisotyö on juhlaa ja arkea 

Rotary Virtual Convention  

eli Rotarien ja muiden osallistujien 

Kansainvälinen kongressi 2021.  

 

Järjestetään virtuaalisena Taipein sijaan. 

Ajankohta 

12.-16.6.2021 

 Tähän voi ilmoittautua osoit-

teessa riconvention.org 

 Osallistumismaksu on 65 dollaria.  

Tiesitkö että voit  

oppia Zoomin  

helposti? 

Opasvideo:  

kokouksen järjestäjäl-
le, kutsujalle eli ko-
kousisännälle (host) 

Zoom-verkkokokous 
- YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=NmM4ptMG4m4
https://www.youtube.com/watch?v=TdAlP-ctkdM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TdAlP-ctkdM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TdAlP-ctkdM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TdAlP-ctkdM
https://www.youtube.com/watch?v=TdAlP-ctkdM


DG Teijo Räsänen 

Puhelin: 0500-672173 

Sähköposti: teijo.rasanen@icloud.com 

Rotarypiiri 1430 — Toukokuu 
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MUISTA  YMPÄRISTÖTEEMAINEN  

PIIRIKONFERENSSI ZOOMISSA 
15.5.2021!  

 

Tervetuloa juhlimaan kanssamme! 

Piirin oma linkki klo 11:30—12.30  https://us02web.zoom.us/j/89772127526   

Meeting ID: 897 7212 7526  

 
JULKAISUTOIMIKUNNAN TIEDOTE UU-
DESTA SÄHKÖISESTÄ MATRIKKELISTA 
SEURAAVALLA SIVULLA 
 
Sähköinen matrikkeli mahdollistaa värik-
käämmän ulkoasun ja enemmän kuvia. Se 
on myös vuorovaikutteinen sähköisine link-
keineen videoihin ja verkkosivuille. Uudis-
tettu matrikkeli antaa meille paremmat 
mahdollisuudet tuoda klubien toimintaa 
esiin kaikille rotareille. 

Piirikonferenssin 2021 ohjelma 

Maailma käsissäsi 

Sinilevähavainnointiin on piiristämme ilmoittautunut 19 rotaria, koulutus  

Teamsissa  maanantai 17. toukokuuta 2021 15.00-17.00, linkki tullut sähköpostiin.   
Huomio Saimaa! 

Nuorisovaihto an-
taa elinikäisiä ystä-
vyyksiä.  

https://us02web.zoom.us/j/89772127526


DG Teijo Räsänen 

Puhelin: 0500-672173 

Sähköposti: teijo.rasanen@icloud.com 

Rotarypiiri 1430 — Toukokuu 

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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SRP:n julkaisutoimikunnalta: 

  
Uusi sähköinen matrikkeli koostuu kol-
mesta erillisestä osiosta 
 
ENSIMMÄINEN OSIO on “Perustietoa Rota-
rysta 2021-2022", joka vastaa vanhanmuo-
toisen matrikkelin “sinisiä sivuja”. Se kattaa 
koko toimintamme ajankohtaistetun 
esittelyn. Se  löytyy verkkosivuiltamme ja 
on kenen tahansa luettavissa ja tallen-
nettavissa. Se toimii myös Suomen Rotaryn 
näyteikkunana jäsenistön ulkopuolelle. 
Osio löytyy pdf-tiedostona verkkosivujem-
me kaikille avoimesta osasta.  
 
TOINEN OSIO on luettelo organisaa-
tiostamme. Se on tärkeä työkalu ja kontak-
tiluettelo kaikista henkilöistä, jotka pyö-
rittävät piirien ja Suomen rotarytoimintaa. 
Osion tietojen julkaisemiseen on saatu jo-
kaisen mukana olevan henkilön lupa. Lu-
ettelo löytyy verkkosivuilta jäsenille tarkoi-
tetusta tietopankista salasanan takaa. 
 
KOLMAS OSIO on Suomen klubien ja rota-
rien luettelo, joka oli vanhan matrikkelin 
ehkä luetuin osa. Luettelo on otettu jäsen-
tietojärjestelmästämme, ja jokaisesta rota-
rista luettelossa on ne jäsentietojärjestel-
män tiedot, jotka hän on itse hyväksynyt 
näkymään matrikkelissa. Jäsenten tietojen 
näkyvyys on jokaisen klubin hallituksen 
vastuulla. Luettelo löytyy pdf-tiedostona 
verkkosivuiltamme salasanan takaa. 
 
 
Varmasti siirtyminen sähköiseen matrikke-
liin herättää keskustelua, mikä onkin terve-
tullutta. Ilman palautetta mikään ei kehity. 
Lastentautejakin saattaa esiintyä. Julkaisu-
toimikunta on edelleen valmis kehittämään 
matrikkelin muotoa ja sisällystä vastaa-
maan jäsenistön tarpeita. 
 
Sähköisiä hetkiä siis matrikkelin parissa! 
 
 
Hyvää Kesää kaikille —nyt se saapuu! 
Onnittelemme juhlivia klubeja heti kun ra-
joitukset poistuvat. 

 
Voikaa hyvin, t:  Yrjö palkittu ja Teijo DG ! 

Suomen Rotarypalvelu teetti syksyllä 2020 ky-
selyn, jossa kaikilta jäseniltä Suomessa ja Vi-
rossa kysyttiin mm. matrikkelin tarpeellisuu-
desta ja muodosta. Vastauksia tuli yli 1000. 
Matrikkelia piti hyvin tai melko tarpeellisena 
79%. Sähköisen matrikkelin kannalla oli 51% ja 
painetun kannalla 45 %. 
  
Miksi sitten kallistuimme niukan enemmistön 
mukaisesti sähköiseen matrikkeliin?   
 
Suurin syy on muutokset kyberturvallisuusym-
päristössä ja sitä koskevassa lainsäädännössä. 
Kaiken tiedon siirtyessä verkkoon yksilön tieto-
turva vastaavasti heikkenee. Mitä tietoja meis-
tä verkossa liikkuu? Kuka niitä levittää? Olenko 
antanut siihen luvan? Kenellä on niihin pääsy? 
Voinko vaikuttaa niiden sisältöön itse? Voi-
daanko niitä käyttää hyväksi tarkoituksiin, jot-
ka ovat etuni vastaisia?  
 
Tietosuoja-asetuksen sanelemaa 
 
Euroopan Unionin tietosuoja-asetus säätelee 
verkkotiedon määrää ja sisältöä ja vastaa edel-
lä mainittuihin kysymyksiin. Tämä on suurin 
yksittäinen syy Suomen Rotarypalvelun pää-
tökseen siirtyä sähköiseen matrikkeliin. Tällä 
tavoin haluamme saattaa matrikkelin ja jäsen-
rekisterin vastaamaan kaikkia tietosuoja-
asetuksen vaatimuksia. 
 
Tavoitteena turvallisuus ja monipuolisuus 
Painetun kirjan ongelmana oli kirjapaino- ja 
postituskustannukset sekä kirjan hävittämisen 
hankaluus. Sen tiedot levisivät myös helposti 
järjestön ulkopuolelle, mikä teki tietojen vää-
rinkäytön mahdolliseksi. 

UUSI SÄHKÖINEN MATRIKKELI  
ilmestyy 1.8.2021 mennessä 
 
Miksi sähköinen?  

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

