
Tässä kirjeessä myös

- Kutsu Kansainvälisen Rotarypiirin 1430 ry:n piirineuvotteluun 19.- 20.3.2022 Rantasalmen 

Kuus-Hukkalaan

- Sota Ukrainassa 

- Huomionosoituksia

-  Kalenteriasiaa ja määräaikoja

 

Rotarypiiri 1430 – MAALISKUU  VESI JA 
SANITEETTIHUOLTO

Kuvernöörin maaliskuun kirje DG Pekka Intke 
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”Puhdas 
vesi 
tarvitsee 
tekijänsä”

Rotarit ovat monissa projekteissa mukana rakentamassa saniteettitiloja eri puolilla 
maailmaa. Talukassa, Intiassa, hyödyn saa 2 500 oppilasta ja henkilökunnan jäsentä. 
Asianmukaiset wc-tilat parantavat hygieniaa ja antavat käyttäjälle myös tarvittavaa 
yksityisyyttä. Meille suomalaisille tämä on itsestään selvää, mutta ei tarvitse mennä 
ajassa kauas historiaan, kun meilläkin koululaiset kävivät pihan perällä asioimassa.

Päivittäin tuhannet ihmiset maailmalla menehtyvät likaisen veden aiheuttamiin 
sairauksiin.

Veden hakuun ja kantamiseen menee valtavasti aikaa. Työn tekevät usein naiset ja 
lapset. Sadevedenkeräysjärjestelmän rakentaminen mahdollistaa juomaveden ja 
kasteluveden keräämisen. Se  helpottaa naisten ja lasten valtavaa työmäärää ja 
vapauttaa aikaa muuhun tärkeään.

Puhdas vesi on tärkeä luonnonvara. Vain vähäinen määrä maailman vedestä on 
ylipäätään juomakelpoista. Mitä siis voimme tehdä? Lahjoittamalla Rotarysäätiölle 
suoraan Water, Sanitation and Hygiene-rahastoon tai tekemällä lahjoituksen 
Vuosirahastoon.  Voimme tätä kautta rakentaa kaivoja, hankkia vettä puhdistavia 
suodattimia, ottaa käyttöön sadevedenkeräysjärjestelmiä ja ennen kaikkea opettaa 
ihmisiä itse tekemään tätä työtä siellä missä tarvetta on. 

Rotaryn uusi avainalue YMPÄRISTÖ antaa meille mahdollisuuksia käynnistää monia 
puhtaan veden puolesta tukevia projekteja myös täällä kotimaassa; ”Järvien Joulu, 
Siisti Biitsi, Muovi pois maastosta, Joulukuusien upotus, Vesireppuja kouluille ja niin 
edelleen. Tuosta viimeksi mainitusta on tarjolla myös 16.3. koulutustapahtuma, johon 
ilmoittautuminen on tämän kirjeen kohdassa kalenteriasiaa.  

Piiri on osallistunut jo muutamana vuotena Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) 
toteuttamaan sinileväseurantaan.  Myös Saimaan vesistöalue voi hyvin olla mukana 
leväseurannassa, jos piirin klubeissa on halukkuutta seurantaselvitykseen. Siisti biitsi-
henkilöt nyt mukaan! Suosittelen tätä aktiviteettia piirimme klubeille ja osallistumista 
koulutukseen. Suomenlahden alueelta tällaisia pisteitä voisivat olla Kotkan ja Haminan 
klubit. Saimaan sisävesialueelta useimmat rotariklubit ovat potentiaalisia. 
Koulutusajankohdat ovat toukokuussa.

Voimme siis paikallisesti tehdä paljon. 

Meillä on keinot. Meillä on mahdollisuus auttaa. Yhdessä meissä on voimaa.

https://www.rotary.org/en/our-causes/providing-clean-water



KAUDEN 2022-2023 PIIRIAPURAHAHAKEMUKSET

Klubien tulevan kauden toimintasuunnitelmiin sisältyvien projektien 
valmistelussa huomiokaa piiriapurahojen hakuaika 15.4.2022 mennessä. 
Hakemukset on toimitettava Säätiökomitean piiriapurahakoordinaattorille 
Markku Jokelalle, Kuopio-Veljmies, Mobile +358-040-708 8584, E-mail: 
jokelama@gmail.com

Tähänkin liittyen piirimme säätiökomitean puheenjohtaja Lauri Muona on 
valmis pitämään klubeille esityksen aiheesta. Olkaa rohkeasti yhteydessä 
Lauriin s-posti; lauri.muona@gmail.com

Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry:n
Kutsu kevätkokoukseen

Tervetuloa Kansainvälisen Rotaryn piirin 1430 ry:n Piirineuvotteluun (Kevätkokous) Rantasalmelle 
Kuus-Hukkalaan.
(Poikkeamislaki yhdistyslaista (677/2020) ja sitä jatkanut 27.4.2021 eduskunnassa hyväksytty 
poikkeamislaki (voimassa 30.6.2022 asti) määräävät, että yhdistyksen hallitus voi sallia etäosallistumisen 
kokouksiin)

Aika 20.3.2022 klo 09.30 - 11.50

Paikka Kuushukkalantie 254, 51940 Härkälä

Kokous toteutetaan hybridimallisena.
Zoom linkki: https://us02web.zoom.us/j/7385565462?
pwd=OGNCOGNIMlM3KzYzbTNpQ1FyMDdKQT09

Meeting ID: 738 556 5462
Passcode: 222333

Nettikokoushuone avautuu klo 09.00 yhteyksien ja osanottajien tarkistamista varten.Kokoukseen
voivat osallistua Zoom–etäyhteydellä kaikki piirimme rotarit. 
Virallinen kokouskutsu lähetetään klubien presidenteille s-postilla 7.3.2022 mennessä. 

Piirineuvottelua  edeltää Kuus-Hukkalassa  19.3.2022 piirin PETS-koulutus, josta on jo aiemmin 
tiedotettu DGE Maire Huopalaisen ohjeistamana.

Sota Ukrainassa on tosiasia. Mikä tulee olemaan kehityskulku Euroopassa ja 
Venäjällä on epäselvä. Venäläisen politologi-sosiologi Sergei Kara-Murzan sanoja 
lainaten;”Terve järki on kadotettu ja kansalaisten tietoisuutta ja ajattelua manipuloidaan 
väärillä sanoilla, mielikuvilla ja luvuilla. Kaikkien katseet kohdistuvat Venäjän johtajaan, 
mutta katseista ei ole luettavissa kovinkaan suurta uskoa yhteiskunnan positiivisesta 
kehityksestä”. 

Tunnetteko Puolan DG Wojciech Wrzecionkovskin ? Puolassa heillä on Ukrainan rajan 
lähellä klubi, joka auttaa Ukrainan pakolaisia, ennen kaikkea lapsia ja naisia. 
Ukrainalaisia on saapunut Puolaan sotaa pakoon jo tuhansia ja tuhansia ihmisiä.

Tässä hänen viestinsä: ” We have ICC Poland Ukraine and RC Zamość Ordynacki 
which is laying near Ukrain border has exelent contract with RC in Ukraine. They 
organized every year special camp for „ children of war”. So we help now refgugies 
specially women and children. In our border we have thoudens of people. So If you 
want to help us Please send money to RC Zamość. Löydät kyseisen klubin tiedot My 
Rotarysta.

mailto:jokelama@gmail.com


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

Rotarypiiri 1430 — Tammikuu 
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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HUOMIONOSOITUS PIIRISSÄ 1430

Ellen Turuselle Kiteen Rotaryklubista on myönnetty Suomen Rotarypalvelun 
ansiomerkki tunnustuksena pitkäaikaisesta ja erittäin ansiokkaasta toiminnasta Suomen 
Rotaryn ja koko rotaryjärjestön päämäärien saavuttamiseksi.

Ellen on toiminut myös omassa klubissaan moninaisissa tehtävissä ja paikallisissa 
projekteissa esimerkillisellä tavalla ja tukenut piiriorganisaation toimintaa moni eri 
tavoin.

Ansiomerkki luovutetaan kevään piirineuvottelun yhteydessä.

ONNITTELUT VIELÄ KERRAN !!

Myöskin ne klubit ja yksityishenkilöt, jotka lahjoittivat Global Grant projektiin ”Jalkoja 
jalattomille” yli 500,00 € ovat saamassa kevään aikana PHF-postia.  
KIITOKSET KAIKILLE MUKANA OLLEILLE KLUBEILLE !!! 

KALENTERI ASIAA

Vesireppukoulutusta 16.3.2022 Teams- yhteydellä.  Ilmoittautuminen tapahtuu 
sähköpostin kautta: anita.haggblom@aland.net tai jaana.leppa@valkeakoski.fi 
( Ympäristötoimikunnan vesireppuvastaavat) jotka antavat listan SYKElle. SYKE 
lähettää Teams linkin ilmoittautuneille.
Ilmoittautuminen 11.3. mennessä.

Piirin PETS ja piirineuvottelu 19.-20.3.2022 Rantasalmen Kuus-Hukkalassa klo 
10.00 alkaen. Kutsu tähän on tullut aiemmin. Piirineuvottelukutsu ja 
ilmoittautuminen  (kevätkokous) tulevat myös piirin nettisivuille. 

Vuosivaihtoon lähtevien vaihto-oppilaiden infotilaisuus Leppävirralla 26.3.2022

Piirikonferenssi Mikkelissä 14.-15.5.2022 , valmistelut käynnissä, muutokset 
mahdollisia

Ensi kesän sinilevähavaintoihin liittyvät koulutustapahtuma-ajankohdat

Sinilevä merialueet 10.5 klo 15-17 Teams

Sinilevä järvialue 16.5. klo 15-17 Teams

Ilmoittautuminen sinileväkoulutustapahtumiin viikkoa ennen koulutuksen alkua 
piirissä 1430 piirimme yhteyshenkilölle Kauko Salolle s-posti; 
kaukojsalo2@gmail.com
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