
Rotarypiiri 1430 – SYYSKUU
KIRJOITUS- JA LUKUTAITO
- siis kynä käteen ota – kirjoita muutakin 
kuin some- tai lyhyitä tekstiviestejä

Tässä kirjeessä 

Klubivierailut jatkuvat —teemalla jäsenhuolto keskiössä 

Piirikuvernööriehdokas kaudelle 2024-2025 

Hieman myös säätiökuulumisia 

Kuvernöörin kuukausikirje 
DG Pekka Intke 
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Syyskuun teema 

Kirjoitus- ja lukutaito 

Sujuuko 
kaunokirjoitus ? 

Milloin olet viimeksi 
kirjoittanut kirjeen 
ystävällesi ? 

Oppiiko nuoret 
lukemaan ja 
kirjoittamaan

 

Kalenteri asiaa 

Nuorisovaihtoasiamiehet  
infopäivä 18.09. 2021 (linkki 
lähetetty  
nuorisovaihtoasiamiehille, jotka 
jakavat kaikille kiinnostuneille.

Piirin syysseminaari ja syyskokous
30. -31.10. 2021 Mikkelissä

 

Peruskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon edistäminen on yksi Rotaryn 
painopistealueista. 

Lukutaito ei ole itsestään selvä taito, mutta meillä Suomessa se on kaikkien 
oikeus. Se tekee meistä tasa-arvoisia ja empaattisia. Se auttaa ymmärtämään 
sekä maailmaa, Suomen tilannetta että oman paikkakunnan tapahtumia.  
Osaammeko lukea tekstiä myös rivien välistä ? Onko lukemamme totta ?

Luku- ja kirjoitustaito, sekä koulunkäynti ylipäätään, ovat avaimia yksilön ja 
yhteiskunnan kehitykseen. Suomessa elintaso, turvallisuus ja koulutus ovat 
maailman huippua. Koulutuksemme korkea taso on tunnettu maailmalla, ja 
siitä meidän jokaisen kannattaa olla ylpeä. Samoin suomalaislasten lukutaito 
on ollut maailman kärkeä.
Kuitenkin viime vuosina tutkimukset ovat tuoneet esille sen, että nuorten 
lukutaito on heikentynyt. Tällä hetkellä Suomessa alle 25-vuotiaiden nuorten 
lukutaito on heikompi kuin vuosikymmen sitten. Erot kasvavat myös 
sukupuolten välillä – esimerkiksi pojista lähes kaksi kolmasosaa lukee vain, 
jos on pakko. Myös perhetaustan vaikutus lasten taitotasoon on lisääntynyt. 
Äänikirjat ja Internet ovat korvanneet kirjojen lukemisen.

Mitä me Rotarit voimme asian eteen tehdä ? Lahjoittamalla vuosirahastoon ja 
tukemalla niitä projekteja, joilla luodaan edellytyksiä koulunkäntiin, tuemme 
kirjoitus- ja lukutaitoa. Tästä esimerkkeinä piirimme tukema 
koulukalustoprojekti Viroon tai rotareiden yhteistyöhanke, jossa rakennetaan 
maaseutukouluihin WC-tilat. Niistä hyötyvät sekä koulujen oppilaat että 
henkilökunta. Asianmukaiset WC:t ovat tärkeitä hygienia- ja terveyssyistä, ja 
ne tarjoavat käyttäjille myös kaivattua yksityisyyttä.
Siis pieniä yksinkertaisia projekteja, mutta vaikutus on merkittävä osoitetuissa 
kohteissa.

Tai paikallisesti ostamalla ja lahjoittamalla vähävaraisille tai päiväkodeille 
kuvakirjoja tuemme jo varhaislapsuudessa heitä omaksumaan kirjojen 
lukemisen hauskuuden. Paikkakunnan kirjastot ottavat ehkä mielellään 
Rotareita pitämään satutunteja/lukemaan lapsille ja lukemaan nuorille 
mielenkiintoisia tarinoita. Näin myös saamme lapset ja nuoret innostumaan 
kirjastoissa käynteihin. Samassa yhteydessä voimme pitää ”kirjekurssin”, 
jossa lapset ja nuoret voisivat kirjoittaa käsin kirjeen hyvälle ystävälle, 
vanhemmille tai vaikkapa Joulupukille.

Voimmeko vielä avustaa maahanmuuttajia kotoutumisessa ja opettaa heille 
rakasta äidinkieltämme ?



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

Rotarypiiri 1430 — Elokuu 
Löydät meidät myös internetistä 
https://rotary.fi/d1430/rotarypiiri-1430/ ja 
Facebookista 
https://www.facebook.com/groups/D1430/ 
Nuorisovaihdosta https://rye.fi/miten-haen-
vuosivaihtoon 
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KLUBIKIERROSTEN SALDOA – AIVAN MAHTAVAA – VESISSÄ SILMIN KIITTELEN

Jo tässä vaiheessa voin todeta, millaisesta kokemuksesta on kyse, kun olen päässyt 
tapaamaan Teitä, arvostetut klubien jäsenet.
On ollut hienoa kuulla ja nähdä, miten klubit ovat ”näkymättömällä” tavalla pitäneet yhteyttä 
jäsenistöön ja millaisia suunnitelmia jokaisella klubilla on tulevaisuuden suhteen. Ymmärrän 
hyvin, että osa klubeista ei ole fyysisesti kokoontunut, mutta halu tavata toisiaan ja viestit 
jäsenistön sisällä ovat pääsääntöisesti menneet perille. 

Toinen ilahduttava piirre on ollut myös kauden yksi pääteemoista ”Each one -Bring One”, 
jonka eteen vierailemissani klubeissa jäsenhankinta on otettu vakavasti. Kuten elokuun 
kirjeessä kerroin uusien jäsenten saaminen klubiin elävöittää klubin toimintaa tuoden myös 
uusia ajatuksia klubin toimintaan. Kannustan edelleen klubien presidenttejä olemaan 
aktiivinen jäsenten suuntaan sekä uusien jäsenten rekrytointiin. Se on meidän kaikkien 
jäsenten velvollisuus. 
Toivotan Teidät kaikki uudet Rotarit, jotka olette liittyneet viime aikoina klubeihin lämpimästi 
tervetulleiksi hienoon yhteisöömme !

Klubit ovat erilaisia ja painottavat toimintaa paikallisten olosuhteiden ja jäsenten toivomusten 
mukaisesti – näin se pitää ollakin. 

Meille on avautunut myös uusia mahdollisuuksia klubien väliseen yhteistyöhön. Piirimme 
alueella on useita klubeja, jotka kokoontuvat lähes samaan aikaan. Tämä antaa 
mahdollisuuden myös mielenkiintoisten esitelmien näkymiseen useassa klubissa ZOOM- 
järjestelmää apuna käyttäen. Olkaamme siis yhteyksissä samanaikaisesti kokoontuviin 
klubeihin IC- kokouksien suhteen.

Palaan aiheeseen lisää, kun olen kiertänyt piirimme kaikki klubit.

SÄÄTIÖASIAA - PIIRIN GLOBAL GRANT LAHJOITUKSET

Piirin osallistui muiden Suomen rotaripiirien kanssa 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. Piirin tuki 
projektiin oli 1200 UsD.

Toinen iso GG-projekti on piirin sisältä tullut esitys ”Legs for Legless – Jalkoja jalattomille. 
Projekti koskee 1250 sääri proteesin valmistusta. Proteesit on tarkoitettu lapsille, jotka 
jostakin syystä ovat menettäneet säärensä. Tähän projektiin on pyydetty mukaan myös muita 
Suomen Rotarypiirejä.

Asian käsittely on vielä kesken. 

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 

Innostu tutkimaan piirin 
kotisivujen sisältöä, piirin 
Facebookista näet mitä 
tapahtuu 



Nuorisovaihdon hakemusten jättöaika lähestyy 
30.9.2021.

Alustava suunnitelma on, että piirin syysseminaari ja -kokous pidetään 30. 
-31.10.2021 SODAN JA RAUHAN KESKUS MUISTISSA.

Tule mukaan – saat samalla tilaisuuden tutustua hienoon keskukseen 
samalla , kun saat tietoutta Rotaryn ajankohtaisita asioista ja olet mukana 
syyskokouksessa. Aikataulu mahdollistaa lyödä ”kaksi kärpästä yhdellä 
iskulla”. 
 Tarkemmin lokakuun kuukausikirjeessä, mutta nyt jo on aika pohtia, 
miten klubin jäsenet pääsevät mukaan. Miksei klubin syysretkenä ?  
Ennakko ilmoittautumisella varmistutaan siihen, että lippuja ja ruokaa 
riittää kaikille. Ilmoittautumisohjeet ja yksityiskohtainen ohjelma 
lokakuun kirjeessä.

Hieno suoritus  Joutsenon Rotaryklubi. Olitte mukana 
esittelemässä Shelter Box:a ja päätitte rahoittaa klubinne 
nimissä yhden avustusteltan Haitiin. Pääsette myös 
seuraamaan lahjoittamanne teltan matkaa ja 
mahdollisesti myös käyttäjiä lahjoitustunnuksen avulla. 
Myös näin voi klubi olla esillä paikallisesti. 

Lukutaidon kuukauden kunniaksi viimeksi 
lukemani kirjan tekstiä;

Tänne me saavuimme rauhan työstä,
liesien loimusta, metsien yöstä,
täällä me seisomme, tänne me jäämme,
kunnes on murtunut taas idän paine
tai tulilaine – lyö yli päämme. 

Kauan sun helmaas, mahtava Vuoksi,
heimomme kyynelet virtoina juoksi,
paljon sun uomaas verta jo vuoti,
täällä kun vartijas, peittämät hurmeen,
saatteli nurmeen – keihäs ja luoti. 

Täällä on taisteltu puolesta maamme,
täällä me vieläkin taistella saamme;
tuima on tahtomme niin kuin rauta.
Vuokseen jos sorrumme kunnian teillä,
suuri on meillä – sankarihauta.
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