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POLIO PLUS PÄIVÄ  ajankohtaista asiaa klubeille

Piirin syysseminaari ja -kokous 30. - 31.10.2021 Mikkelissä.

 

Rotarypiiri 1430 – LOKAKUU
TALOUSKEHITYS JA YHTEISKUNNAN 
KEHITTÄMINEN-  miten voimme 
vaikuttaa ?

Kuvernöörin kuukausikirje 
DG Pekka Intke 
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Lokakuun teema 

Talouskehitys ja 
yhteiskunnan 
kehittäminen 

Kehittääkö klubin 
projekti asiaa 
paikallisesti ? 

Voiko klubi avustaa ja 
miten ?

Voisiko Rotaryn neljän 
kysymyksen koe 
kehittää myös omaa 
maakuntaa ?

 Kalenteri asiaa 

Piirin syysseminaari ja syyskokous
30. -31.10. 2021 Mikkelissä

Säätiöasiamiesten koulutus 
13.11.2021 klo 10.00 – 15.00 
Rantasalmella, hotelli Rinssi 
Eversti .

 

Kansainvälisen Rotaryjärjestön yksi kuudesta kärkiteemasta on kehittää 
yhteiskuntaa ja toimia talouden kehittäjänä ja elinvoiman mahdollistajana 
kautta maailman. Tämä on ollut järjestön toiminnan ydintä alusta alkaen.

Rotaryn perustaja, lakimies ja yrittäjä Paul Harris halusi kohentaa kaupungin 
liikemoraalia ja vaihtaa ajatuksia yhteisön kehittämiseksi, uuden oppimiseksi 
ja ystävyyden lujittamiseksi. Hän kutsui 23. helmikuuta 1905 kolme muuta 
chicagolaista liikemiestä perustamaan Rotarya.

Rotary tukee maailman köyhimpiä ja kehittymättömiä alueita, jotta ne voivat 
kohentaa talouttaan ja kykyään johtaa ja kehittää toimintaympäristöään. Klubit 
voivat osallistua tähän toimintaan esimerkiksi erilaisten palveluprojektien 
kautta tai osallistumalla piirin GG- projektiin ”Legs for Legless”,suomennettuna 
”Jalkoja jalattomille”, jota Leppävirran Rotaryklubi organisoi. Tässä yhteydessä 
julkinen kiitos klubin aktiiville (primary contact) Erkki Pasaselle. 

Toisena  esimerkkinä olkoon piirimme osallistuminen GG- projektiin, jossa 
tuetaan Intiassa olevien vähävaraisten perheiden elinoloja. Kyseessä on 
leskeksi jääneiden äitien ja heidän perheidensä tukeminen avustamalla 
lehmien hankintaa. Lehmästä saatavalla tuotolla, voi perhe ansaita varoja 
kustantaakseen elannon ja perheen lasten koulunkäynnin.

Toimimme myös kotimaassa ja paikallisesti tarjoamalla nuorille koulutusta 
yrittäjyydestä, johtamisesta ja elämän eri osa-alueista. Tästä esimerkkinä 
Rotaryklubien toteuttamat ”Matkalippu tulevaisuuteen”  tapahtumat. 
Jatkakaamme klubeissa myös tätäkin työtä toimintakauden aikana. 

Yhteiskunnan kehittämistä on myös piirin SAIMAA-hanke, jonka ympärille 
voidaan rakentaa paikallisia projekteja ympäristömme tilan parantamiseksi. 
Näistä kuulemme esimerkkejä piirimme syysseminaarissa.

Muistutuksena neljän kysymyksen koe:
1. Onko tämä TOTTA ?
2. Onko tämä OIKEUDENMUKAISTA ?
3. Luoko tämä HYVÄÄ TAHTOA ja PARANTAAKO TÄMÄ 
YSTÄVYYSSUHTEITA ?
4. Onko tämä kaikkien osapuolten EDUN MUKAISTA ?



DG  Pekka Intke 
Puhelin: 045-2630365 
Sähköposti: pintke57@gmail.com 

Rotarypiiri 1430 — Lokakuu 
Löydät meidät myös internetistä 
https://rotary.fi/d1430/rotarypiiri-1430/ ja 
Facebookista 
https://www.facebook.com/groups/D1430/ 
Nuorisovaihto Nuorisovaihto - Rotary 
vaihtosivusto (rye.fi)
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KAUDEN 2024-2025 PIIRIKUVERNÖÖRI TEHTÄVÄN HAKU ON PÄÄLLÄ. 
Klubikierroksella olen tavannut hyviä potentiaalisia ehdokkaita myös tähän tehtävään. 
Kelpoisuusvaatimuksena on toimiminen klubin presidenttinä ja kuuluminen Rotareihin vähintään 7 vuotta. 
Valintaan vaikuttavat henkilön muut tehtävät Rotareissa. Perustellun esityksen tekee klubi 
hakemuslomakkeelle, joka löytyy piirin sivuilta kohdasta ajankohtaista. Klubien presidentit ovat 
avainasemassa ehdokkaiden nimeämisessä – Tunnettehan Te klubinne potentiaaliset ehdokkaat parhaiten. 
Rohkeasti tekemään esityksiä. 

Määräaika esityksille on 24. lokakuuta. Esitykset lähetetään DG Pekka Intkelle sähköpostiosoite ; 
pintke57@gmail.com 

Suomen Rotarypalvelu tiedottaa;
Vesireppuja 20.11.2020 alkaen hankkineet 
klubit, teillä on mahdollisuus saada 65,00 € 
palautusta hankkimistanne vesirepuista.

Tule mukaan 24.10.2021 klo 16.00-16.30 
Vietä lyhyt hetki piirin jäsenten kanssa POLIO PÄIVÄÄ
Linkki aukeaa klo 15.45

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7385565462?
pwd=Y0wzaUpnMTlhUW9UODZUZlZZU05Jdz09

Meeting ID: 738 556 5462
Passcode: 222935

Käy vierailemassa myös sivustolla; 
Visit endpolio.org

Löydät uusia ja mielenkiitoisia asioita.

Kansainväliselle Rotarypiiri 1430:lle myönnetty 
hakemuksen mukaisesti rahankeräyslupa 1.10.2021. 
Ohjeet keräyksen toteuttamisesta lähetetään klubien 
presidentille ja sihteerille sähköpostiin piakkoin.



Tervetuloa Kansainvälisen Rotaryn piirin 1430 ry:n Syysseminaariin ja Syyskokoukseen  30. 
–31.10.2021 Mikkeliin.  Tilaisuudet toteutetaan hybriditilaisuuksina (paikan päällä ja 
etäyhdeydellä) ZOOM– järjestelmän avulla. 

Tilaisuudet pidetään Sodan ja Rauhan keskus Muistissa, kahvila Rauhassa,  Ristimäenkatu 
4  , Mikkeli.   

Syysseminaarissa käsitellään meille keskeisiä asioita—teemoina ”Each one—Bring One” , 
”Service Above all” , Youth Exchange). Seminaarin ohjelma on piirin kotisivuilla 
ajankohtaista -osiossa. 

Lauantai-iltana on mahdollisuus myös mennä Mikkelin teatteriin klo 19.00 alkavaan 
näytökseen ”Tenorit Liemessä”.

Syyskokouksessa hyväksymme päättyneen rotaryvuoden 2020 –2021  piirin tilinpäätöksen 
ja myönnämme vastuuvapaudet, sekä muut syyskokoukselle kuuluvat asiat. 
Kokousaineisto ja valtakirjalomake lähetetään klubien presidenteille ja se on löydettävissä 
myös piirin nettisivuilta.  Valtakirjat lähetetään ennakkoon viimeistään  25.10. 2021 
piirisihteerille Raimo Hallmanille s-postilla  raimo.hallman@gmail.com   

Äänivalta kokouksessa on klubisi virallisilla edustajilla klubin antamalla valtakirjalla. 
Läsnäolo-oikeus ja puhevalta kaikilla piirin rotareilla. 

Ilmoittautuminen piirin kotisivujen kautta -Syysseminaarin ja syyskokouksen 2021 
ilmoittautumislinkki - viimeistään  maanantaina 25.10.2021 . (Jos et voi linkin kautta 
hoitaa ilmoittautumista, niin voit ilmoittautua myös suoraan piirisihteeri Raimo 
Hallmanille (Ilmoituksessa; Klubi, nimi, osallistumismuoto, lauantailounas, 
sunnuntailounas, syyskokouksen virallinen edustaja).

Paikan päällä osallistujille on tarjolla Kahvila Rauhassa lounaat ja kahvimahdollisuus 
omakustannushintaan.  

Tervetuloa! 

Pekka Intke  piirikuvernööri Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry 

KUTSU 
KANSAINVÄLISEN ROTARYPIIRI 1430 SYYSEMINAARIIN JA SYYSKOKOUKSEEN 

30.10. –31.10.2021 MIKKELISSÄ 



Hotellin yhteystiedot 
Scandic Mikkeli 
Mikonkatu 9 
50100 MIKKELI 
Puhelinnumero: +358 300 8704 22 
Sähköposti: mikkeli@scandichotels.com 

Rotaryklubi piiri 1430 avoin kiintiö 
Varauskoodi 47754931 

Majoitustiedot 
Scandicin huonehintaan sisältyy aina 
- Runsas luomutuotteita sisältävä aamiainen 
- Maksuton Wi-Fi 
Aika 30. – 31.10.2021 
Huonetyyppi Standard 
Hinta 84.00 € yhden hengen huone / vuorokausi 
104.00 € kahden hengen huone / vuorokausi 

Varaaminen 
Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse käyttäen varaustunnusta. 

Tarvittavat majoitusvaraukset jokainen tekee myös itse halutessaan yöpyä 30. –
31.10. väliseksi yöksi. Majoitusvaihtoehtoina suositellaan , Scandic Mikkeli, 
Mikonkatu 9, josta on lyhyt kävelymatka seminaari– ja kokouspaikalle. 

22 = Sodan ja Rauhan keskus Muisti 
38= Hotelli Scandic Mikkeli 
40 = Sokos hotelli Vaakuna Mikkeli 
8= Matkakeskus, juna– ja linja-autot 

Lauantai-iltana 30.10. 
klo 19.00
Mikkelin Teatteri
”Tenorit Liemessä”

Omakustannehintaan 
– varaa liput itse.
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