
”Ilman hulluja unelmia,  

ei synny viisaita päätöksiä”  

Tommy Taberman 

 

Olemme hyväntekeväi-

syysjärjestö.  

Sain viime viikolla vanhalta 

rotarilta pitkän puhelun.  

Hän sanoi:: ”Maailmassa on 

valtava hätä. Rotari pistää 

tähän 200 euroa vuodessa. 

Hävetkää, se ei ole mitään! ” 

 

Aloin miettiä, voisimmeko 

yhdessä antaa enemmän. 

Meidän Rotaryjärjestön  

maailman Poliopäivä on 

24.10. tänäkin syksynä Pan-

demia tuo monenlaista mur-

hetta.  

Olisiko nyt aika? 

Rotareiden korona-apu 

tukee paikallistalouksia 

Yksi Rotaryn kärkiteemoista on 

kehittää yhteiskuntaa ja mah-

dollistaa taloudellinen elinvoima 

sekä paikallisesti että kautta 

maailman. Tämä on ollut Rota-

ryn keskeisiä tavoitteita jo 110 

vuoden ajan. 

Maailmanlaajuinen korona-

pandemia on vajaassa vuodes-

sa horjuttanut lähes kaikkien 

maiden taloutta  ennalta arvaa-

mattomalla tavalla. Taloudelli-

set menetykset koskettavat 

kokonaisia yhteiskuntia, organi-

saatioita ja yrittäjiä työntekijöi-

neen.  

Myös monet rotariperheemme 

jäsenet joutuvat kokemaan 

kovia aikoja. Tulevaisuus on 

osittain sumun peitossa.  

Toivoa ja menestystä on nä-

kyvissä siellä, missä riittää 

kysyntää tai missä onnistu-

taan löytämään uudenlaista 

liiketoimintaa tyrehtyneen 

tilalle. Hyvinvoinnin ja tervey-

den vauriot ovat silti varmoja. 

 

Rotarit ympäri maailman 

osallistuvat nyt monin tavoin 

paikallistalouksien auttami-

seen. Varainkeräysvaroja 

käytetään tarpeellisten sai-

raalatarvikkeiden, elintarvik-

keiden ja välttämättömien 

palvelujen hankintaan. 

 
Korona lisää avuntarvetta. 

 

Voisiko sinun klubisi auttaa 

paikallisesti?  

 

Rotarypiiri 1430 – yhteiskunta nyt haavoittunut 

Maailman poliopäivää vietetään 24. lokakuuta  

TAISTELU VIRUSTA VASTAAN 

JATKUU, VAIN KAKSI MAATA 

ENÄÄ JÄLJELLÄ 

 

Kun Rotary aloitti pitkäjänteisen 

työnsä poliota vastaan yhdessä 

kumppaneidensa kanssa vuonna 

1988, maailmassa oli 350 000 po-

liotapausta yhteensä 125 maassa joka 

vuosi. Olemme saavuttaneet huikeaa 

edistystä viruksen hävittämisessä: 

poliotapaukset ovat vähentyneet 99,9 

prosenttia ja vain Afganistanissa ja 

Pakistanissa on enää uusia raportoi-

tuja tapauksia.  

Tämän vuoden elokuussa Afrikan 

mantere julistettiin vapaaksi poliosta.  

 

Poliomyeliitti (polio) on Polio viruk-

sen aiheuttama halvaannuttava ja jo-

pa kuolemaan johtava infektiosairaus, 

johon ei ole lääkettä, vain rokote voi 

sen estää. Rokotus on uusittava. 

Lupauksena on kerätä joka vuosi 50 

miljoonaa dollaria polion vastaiseen 

rokotustyöhön. Jokaista Rotaryn ke-

räämää dollaria kohti, Bill & Melinda 

Gates säätiö lahjoittaa tuplasti enem-

män, joten vuotuinen polion vastai-

seen työhön käytetty raha on yhteensä 

150 miljoonaa dollaria.  

Tässä kirjeessä 

 Kuvernöörin tervehdys—Yhteiskunnallisen kehittämisen kuukausi , apuasi tarvitaan 

 Rotarien hyväntekeväisyys mahdollistaa  globaalin vaikutuksen 

 Kauden 2023-24 piirikuvernöörin hakua jatketaan—paikallisia toimia tarvitaan 

 Klubivierailut ovat jatkuneet  - tarvitsemme uusia jäseniä ja ideoita eteenpäin 

Kuvernöörin kuukausikirje 

DG Teijo Räsänen 
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Tiesitkö, että? 

Vuodesta 1985 lähtien 

Rotary on osallistunut 

polion vastaiseen työhön 

yhteensä 2,1 miljardilla 

dollarilla.  

Rotary on sitoutunut 

jatkamaan polion vastais-

ta taistelua siihen asti, 

kunnes  virus on saatu 

hävitettyä kokonaan maa-

pallolta 

POLIOTA EI VOI PARANTAA, 

MUTTA SEN VOI EHKÄISTÄ 

ROKOTTAMALLA 

Polio on tarttua missä iässä 

tahansa, mutta se vaikut-

taa eniten alle viisivuoti-

asiin lapsiin. 



 

 

2. Erillinen tapahtuma esim. 

keräyksen tai paikallisen 

projektin yhteydessä 

–Muun yleisötapahtuman 
yhteydessä, jossa yhdistykset 
esittelevät toimintaa 

–Roll-up:t esille 

–Klubin jäsenistöä paikalla 

–Klubiesite /lyhyt kuvaus klu-
bista ja sen toiminnasta 

MITKÄ OVAT IDEANNE VETO-
VOIMAN LISÄÄMISEEN! 

 

Järjestä jäsentilaisuus! 

1. Normaalin klubin viik-
kokouksen yhteydessä 

–Tiedote paikalliseen lehteen 

–Vetovoimainen esitelmä, 
johon avoin pääsy 

–Pois perinteisestä kokousti-
lasta; kirjasto, koulu, torita-
pahtuma  

–Roll-up:t esille ja lyhyt 
esittely klubin omasta nykyi-
sestä ja tulevasta toiminnasta 

– Miten klubiin liitytään 

DG Teijo Räsänen 

Puhelin: 0500-672173 

Sähköposti: teijo.rasanen@icloud.com 

Rotarypiiri 1430 — Lokakuu 

Vasemmalla on piirin 1430 

jäsenkehitys, tällä hetkellä 

kuluvana vuonna –10 jäsentä. 

Jos emme tee mitään 

klubeissa, on Rotary-liike loppu 

alueellamme  

ensi vuosikymmenellä. 

 

Onneksi näkyvyyttä on jo saatu! 

 

Leppävirta ja Kouvola 

esimerkkeinä. 

 

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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Tärkeää säätiö- ja jäsenasiaa!  

Piirin säätiöavustukset paikallisille hankkeille 

Jakamatta olevien projektirahojen (5450 €) haku. 
Hakuaikaa on 15.11.2020 saakka. Myönnettävät 
projektirahat tulee käyttää ja raportoida 
15.10.2021 mennessä. Saanti edellyttää säätiö-
seminaarin käymistä, koulutus 7.11.20 Zoomilla. 
Ilmoittautumiset  1430 nettisivuilla tai Mikko 
Heikkilälle (mikko.heikkilä@kolumbus.fi). 

Olemme hakemassa koko piirin 1430 yhteistä 
pienkeräyslupaa. Tätä lupaa klubit voivat käyttää 
omissa paikallistempauksissaan, kun kerättävä 
raha jää alle 10.000 euron.  

Piirimme lahjoitukset ovat laskeneet. Polioon 

tai paikalliseen auttamiseen tarvitaan tukea. 

Lisäohjeita Säätiökomitealta— hae tai lahjoita! 

Kauden 2023-2024 piirikuver-

nöörin tehtävänhaku jatkuu. 

Kelpoisuutena 7 vuoden rota-

riura ja kausi presidenttinä. 

Klubit ilmoittakaa hyviä eh-

dokkaita. 

Hakemukset kuvernöörin  

hakulomakkeella  DG:lle loka-

kuun loppuun mennessä.  

Säätiöseminaariiin 7.11. klo 11.00 etänä linkistä 

Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/86563882500?
pwd=WVVlRkZYZXd6eDJVWFN6ZHhacmkxdz09 

Rotarypiiri 1430 – Mikä on edessä, jos 

emme tee mitään! 

Nyt tarvitaan jäsenyystoimia ja paikallista näkyvyyttä!  
Kouvolan RK some-

markkinointia oikealla. 

Piirin lahjoitukset 2009-2020  

https://rotary.fi/d1430/rotarypiiri-1430/
https://rotary.fi/d1430/rotarypiiri-1430/
https://www.facebook.com/groups/D1430/
https://twitter.com/rotarypiiri
https://us02web.zoom.us/j/86563882500?pwd=WVVlRkZYZXd6eDJVWFN6ZHhacmkxdz09
https://us02web.zoom.us/j/86563882500?pwd=WVVlRkZYZXd6eDJVWFN6ZHhacmkxdz09


Kallavesi hakee uutta aurinkoa 

toimintaan…Suonenjoella paistaa 

jo aurinko, jäsenhankinta on käyn-

nistymässä. 

 

         Arvonnoissa voittaa AG aina... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotarypiiri 1430 — Lokakuu 

Matti Miettinen on tehnyt hienoa työtä koulukalusteprojektissa. 

Nuorisoa Rotary-äidin mukana mukana Outokummussa 
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Klubivierailut ovat jatkuneet 

innostavissa tunnelmissa 

• Olen nyt käynyt 27 klubia läpi. Näistä Mik-
keli-Naisvuori oli etäkokouksena, muut 
ovat olleet kasvokkain.  

• Jokaisella klubilla on oma kulttuurinsa. 

• Siksi kannattaa muistaa vierailla toisissa ja 
katsella, miten muut toimivat. 

• Lisäksi saat ystäviä yli rajojen ja ideoita 
oman toiminnan kehittämiseksi. 

Karjalasta takaisin Savoon. Ristiina, Iisalmi, Kuopion klubit sekä Kiuru-

vesi pohjoisimpana. 

Ruletilla saadaan varoja monesi hyvään tarkoitukseen. Myös 

hienoa käsityötä on monella. PHF:llä voi lahjoittaa ja muistaa.  

 

 

 

 

 

 

 Pannaan hyvä kiertämään... 

 

 

Warkauden klubi vastaanotti DG:n peräti kuohujuomin ja Savolaisen laululla 

 

 

Leppävirta on paikallisesti hyvin aktiivinen (alla) 



Veljmiehessä löytyi kuvernöörikoke-

musta vaikka muille jaettavaksi! 

 

Rotarypiiri 1430 — Lokakuu 

Matti Miettinen on tehnyt hienoa työtä koulukalusteprojektissa. Nuorisoa Rotary-äidin mukana mukana Outokummussa 
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Klubivierailut ovat meille  

tärkeitä 

 

• Henkilökohtaiset muistamisen ovat olleet 
arvostavia ja hyödyllisiä 

• Olemme vaimoni Eijan kanssa saaneet 
nauttia vieraanvaraisuudesta, josta kiitok-
semme kaikille! 

• Tärkeintä on arvio toiminnan nykytilasta 
ja tiestä eteenpäin 

Rantasalmella uusi Presidentti Veli-Matti sai käädyt pastpresidentti 

Saijalta. Eija-puolisolle oli järjestetty omaa ohjelmaakin. 

 

 

 

 

 

 

 

Rotaractit olivat ensimmäistä kertaa vierailukohteena 

Kuopiossa.  

 

 

 

Pieksämäki-Veturi vietti 10 vuotisjuhlaa 2.10.  Loistavaa ruokaa ja lämmin tunnelma….  

Kiitokset Jatkuu seuraavassa numerossa .  

Voikaa hyvin  - Teijo, DG 

Alla on Kiteen Rotaryklubi presidentti Maijan ympärillä. 

 

Parikkala-Simpele täytti 25 vuotta ja heillä on puolet 

jäsenistä naisia! 

Ja siten Karjalan maille ja takaisin Savoon... 


