
Erityisen ylpeä olen kokouk-
sen päätöksestä lahjoittaa 
säästyneet PETS-maksut eli 
2,5 eur / jäsen rotarien vuosi-
rahastoon. Säätiötoimikun-
nan kanssa yhteistyössä 
siirsimme yhteensä 
2.772,50 EUR vuosirahas-
toon. Klubit saivat tililleen 
lahjoituspisteet jäsenmäärien-
sä suhteessa.  
 
Kannustan nyt kaikkia klu-
beja kauden päätteeksi lah-
joittamaan, jotta hädän-
alaisten haaveet ja piirin 
tavoitteet toteutuvat 

Lahjoittakaamme  ainakin 1. Vuo-
sirahastoon : noin 15 eur/jäsen, 2. 
Polio Plus -rahasto:  18 eur/jäsen ja  
3. EREY, 85 eur / vuosi/jäsen.  

Lapset ovat arvokkain luonnon-  
varamme —Herbert Hoover 

Maailmanhistoria alkaa              
lastenhuoneista—Jean Pestalozzi 

 

Unicefin raportin mukaan Suomi 

on viidenneksi paras 38 rikkaas-

ta maasta lasten hyvinvointia 

tarkasteltaessa. Meillä on aihetta 

tyytyväisyyteen, mutta myös kirit-

tävää. Suurin osa Suomessa 

asuvista lapsista voi hyvin, mutta 

on pieni osa lapsia, jotka voivat 

todella huonosti. Suomessa on 

tiedetty jo pitkään, että kuilu 

hyvinvoivien ja huonosti voivien 

lasten välillä on syvä.  

Jos kuilu suomalaisten lasten 
välilläkin voi olla syvä, on se 
ammottava verrattuna niiden 
maiden lapsiin, missä pienet 
jäävät sodan jalkoihin, kärsivät 
aliravitsemuksesta, joutuvat 
pakkotyöhön tai väkivallan uh-
reiksi.  
Olin itse pari vuotta sitten Afri-
kan Beninissä mukana rokote-
tutkimuksessa. Sain tietää, että 
kehitysmaissa vuodessa alle 5-
vuotiaista lapsista kuolee ripu-

liin 2 kertaa enemmän kuin 
sodissa. Meillä rotareilla on 
käsissämme keinot ja kana-
vat, joilla saamme avun peril-
le. Esim. oma piirimme on 
mukana tukemassa keskos-
sairaalan rakentamista Tšek-
kiin ja Kiteen RK avusti pai-
kallista perhekotia ja monet 
muut klubimme ovat tukeneet 
vähävaraisia lapsiperheitä tai 
nuorisopalveluja. 

Osallistukaamme paikallisiin 
ja kansainvälisiin projekteihin. 
Käytetään luovia keinoja va-
rojen keräämiseen ehkäpä 
maailman tärkeimmän asian 
hyväksi. Pieni lapsi on riippu-
vainen äitinsä fyysisestä ja 
henkisestä voinnista. 

PETS-koulutuksen ja kevät-
kokouksen pystyimme pitä-
mään virtuaalisesti maalis-
kuussa. 

Rotarypiiri 1430 – Teemana äidin ja lapsen terveys 

HIENO YMPÄRISTÖTEEMAINEN PIIRIKONFERENSSI ZOOMISSA 15.5.2021!  

Tässä kirjeessä 

 Kuvernöörin tervehdys— Äidin ja lapsen hyvinvointi on yhteisen hyvinvoinnin perusta 

 Tervetuloa virtuaaliseen piirikonferenssiin — Maailma käsissämme tässä ja nyt! 

 Piirin 1430 Huomionosoituksia ansioituneille rotareille, kiertopalkinnot Lappeenrantaan ja 

Haminaan, lisäksi 10 PHF-arvoa 

 Saimaa-kisa jatkuu  ja muita tapahtumia—toukokuussa koulutus sinilevähavainnointiin 

Kuvernöörin kuukausikirje 

DG Teijo Räsänen 
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Rotaryn oppimiskeskus 
(Learning Center) on nyt 
saatavilla mobiililaitteille.  

Voit käydä Rotaryn verk-
kokursseja useimmilla 
mobiililaitteilla suomeksi.  

Siirry mobiililaitteesi 
selaimella osoitteeseen 
my.rotary.org ja kirjaudu 
sisään MyRotary - ohjel-
maan.  

Napauta näytön vasem-
massa yläkulmassa olevaa 
≡-valikkoa Learning & 
Reference - kohdan vie-
ressä ja valitse sitten 
Learning Center.  

Napauta plus-merkkiä  ja 
valitse sitten Learning 
Center. Siirry sovellus-
kauppaan ja lataa 
Go.Learn. 

Palaa selaimeesi. Napauta 
samalla MyRotary -
oppisivun linkkiä Learning 
Center mobiilitilassa.  

 

Neuvoja saa osoitteesta 
learn@rotary.org 

 

Neljä Suomessa ja Virossa toimivaa rotary-piiriä (1385, 1390, 1420 ja 1430) järjestävät omien 
piirikonferenssiensa tilalla yhteisen virtuaalisen konferenssin lauantaina  15. toukokuuta klo 
9.00-11.00. Jatkamme tämän jälkeen vielä 11.30-12.30  PIIRIN OMALLA OHJELMALLA.   

Yhteinen juhlakokous pidetään verkkorotareiden alustalla  

https://us02web.zoom.us/my/verkkorotary  Salasana: 1111 

 

Kaikki ohjelmat löytyvät seuraavalta sivulta; pyydän jakamaan laajalti ja osallistumaan. 

Kutsulinkki ja ohjelmat löytyvät myös piirin nettisivuilta https://rotary.fi/d1430/ajankohtaista/
tapahtumakalenteri/.  

Kaikki mukaan, ei ennakkoilmoittautumista!  300 ensimmäistä mahtuu tapahtumaan. 

Lämpimästi Tervetuloa! 

Tiesitkö että voit  

oppia mobiilisti? 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fmy%2Fverkkorotary%3Ffbclid%3DIwAR278hHcEntP1RG1vr-CDqf_JM7G1sCsnBnrLEJppl6RiyC8d5KX0AnValA&data=04%7C01%7C%7C535de3dd145c4982bc4408d90014aa89%7C87879f2e73044bf2baf263e7f83f3c3
https://rotary.fi/d1430/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/
https://rotary.fi/d1430/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/


DG Teijo Räsänen 

Puhelin: 0500-672173 

Sähköposti: teijo.rasanen@icloud.com 

Rotarypiiri 1430 — Huhtikuu 

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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Tervetuloa juhlimaan kanssamme! 

Piirin oma linkki klo 11:30—12.30 

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

Meeting ID: 897 7212 7526  

11.30–11.45  Avaus: DG:n katsaus piirin tulevaisuuteen ja Saimaa teemaan  

   Tervehdys Kuopiosta kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen,  

   Avauslaulu Kuopio Kvartetti: Savolaisen laulu 

11.45–12.05  Juhlaesitelmä Jouko Tuomisto, Miksi ympäristöstä kannattaa maksaa?  

12.05–12.15  DG Teijo Räsänen, piirin palkitsemiset  

12.15–12.25  Vuoden aikana edesmenneiden piirin rotareiden ja InnerWheel  

   jäsenten muistelu ja musiikkiesitys RaunoTikkanen  

12.25–12.30  Seuraavaan kauteen, DGE Pekka Intke  

     Kuopio Kvartetti: Oi, kallis Suomenmaa  

Piirin PHF-tunnustukset 2020-2021 

Piirikonferenssin ohjelma 

 

Maailma käsissäsi 

–Tässä ja nyt! 

 

Muistakaa merki-

tä kalenteriin, 

osallistukaa koko 

perheen voimin!  

Huomio! 

9.00  – 9.10  Teijo Räsänen avaa,  

 Sakari Karjalainen juontaa 

 Mark Krawczynski Puola: We Care 

for Our World" was inspired by Ro-

tary activities and principles 

9.10 – 9.30 Täältä me tulemme! 

9.30 – 9.50  Ilmasta ja ympäristöstä  

 Yllätysesiintyjä  

9.50 – 10.10 Virpi Honkala: Jäsenet,  

 korona ja ympäristö 

10.10 – 10.30 Rotary luonnonsuojelijana  

 Milla Bruneau, Lahti Euroopan  

 ympäristöpääkaupunki,  

10.30 – 10.40 Kuopion nuorisoteatteri  

 Hermanni: ympäristölaulu  

 musikaalista Tulikettu 

10.40 – 11.00 Lopuksi Holger Knaack - 

kysymyksiä RIP:lle  

 Venanzia Rizzin haastattelemana.  

Yhteinen juhlakokous pide-
tään verkkorotareiden alus-
talla, linkki klo 9.00 

https://
us02web.zoom.us/my/
verkkorotary  Salasana: 
1111 

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/89772127526
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fmy%2Fverkkorotary%3Ffbclid%3DIwAR278hHcEntP1RG1vr-CDqf_JM7G1sCsnBnrLEJppl6RiyC8d5KX0AnValA&data=04%7C01%7C%7C535de3dd145c4982bc4408d90014aa89%7C87879f2e73044bf2baf263e7f83f3c3
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fmy%2Fverkkorotary%3Ffbclid%3DIwAR278hHcEntP1RG1vr-CDqf_JM7G1sCsnBnrLEJppl6RiyC8d5KX0AnValA&data=04%7C01%7C%7C535de3dd145c4982bc4408d90014aa89%7C87879f2e73044bf2baf263e7f83f3c3
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fmy%2Fverkkorotary%3Ffbclid%3DIwAR278hHcEntP1RG1vr-CDqf_JM7G1sCsnBnrLEJppl6RiyC8d5KX0AnValA&data=04%7C01%7C%7C535de3dd145c4982bc4408d90014aa89%7C87879f2e73044bf2baf263e7f83f3c3


 
 

DG Teijo Räsänen 

Puhelin: 0500-672173 

Sähköposti: teijo.rasanen@icloud.com 

Rotarypiiri 1430 — Huhtikuu 

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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Tunnustuksia piirissä 1430 

Apulaispiirikuvernööriksi 1.7.21 lähtien 

Pohjois-Savoon Markku Jokela Veljmies, 

Etelä-Savoon Veli-Matti Luukkonen Ran-

tasalmi ja Etelä-Karjalaan Jarmo Ruti, 

LPR-Saimaa. 

Rotary EM Golf Vierumäki  

Rotarygolffarit kokoontuvat heinä-
kuun viimeisellä viikolla Vierumä-
elle. Lahti-Wesijärvi RK vastaa 
kilpailun oheisohjelmista. Lisää 
kilpailusta sekä esite on piirin si-
vuilla ja täällä: https://rotary.fi/
lahtiwesijarvi/ajankohtaiset/
rotary-golf-em-vierumaki-2021/ 
Tulevana kesänä on ainutlaatui-
nen tilaisuus kokea kansainvälistä 
tunnelmaa leppoisassa Rotary-
golftapahtumassa.  

Piirin PHF-tunnustukset 2020-2021 

 

PDG Yrjö Helasen ja PDG Osmo Siiran muis-
tamiset  näette virtuaalisessa piirijuhlassa 15.5. 

Palkitsen   

Lappeenranta-Saimaa Rotaryklubin Vierivä 
kivi-kiertopalkinnolla. 

Vierivä kivi -kiertopalkinto, jonka Kotka-
Ruotsinsalmen RK on lahjoittanut v. 1989, annetaan 
huomattavista rotaryansioista klubille, jonka katso-
taan parhaiten ja tehokkaimmin toteuttaneen toi-
minnassaan Rotaryn periaatteita ja päämääriä.  

Lappeenranta on viimeaikoina paikallisesti perusta-
nut Koirapuiston syksyllä, tehnyt Saimaa-
hankkeeseen ansiokkaan joulukuusien upotusprojek-
tin sekä lisäksi ollut  sponsorina uuden  Lappeenran-
nan Rotaractklubin perustamisessa. 

Haminan Rotaryklubin Hyvän tuulen haarikka- kier-
topalkinnolla, joka annetaan ansiokkaasta klubin 
sisäisestä tiedottamisesta. Nyt erityisesti klubitoi-
minnan uudelleen ylös nostamisesta, paikallisesta 
laajasta yhteistyöstä julkaisuissa sekä vähävaraisten 
tukemisessa. 

Zoom etäkokoukset 
 

• Kaikkien klubien tulisi kokeilla etäkokouksia nyt koronan 

jatkuessa, toivottavasti kesällä voimme jo tavata, 

• Teijo tai Osmo Siira auttaa virtuaalisissa etäkokousjärjes-

telyissä tarvittaessa. 

    
- Järjestämme myös etäkoulutusta klubeille Zoom -

etäkokousten pitämisestä tarpeen mukaan.  
 
 Nuorisovaihdon tiedote 19.3. kertoo nuoriso-
vaihdon alkamisesta vasta 2022 
 
Kansainvälinen nuorisovaihto siirtyy vuodella. RI:n presidentti 
Holger Knaack ilmoitti RI hallituksen päättäneen keskeyttää 
Rotaryn kansainvälisen nuorisovaihdon 30.6.2022 asti. 
  
Syynä tähän on, ettei NV:oon osallistuvien turvallisuutta pys-
tytä varmasti turvaamaan COVID-19-pandemian ja rokotusten 
saatavuuteen liittyvän epävarmuuden vuoksi. 
 
Alamme valmistella syksyllä uutta kautta. Entiset hakemukset 
voidaan siirtää vuodella eteenpäin. Hakemuksensa peruvien 
järjestelymaksut palautetaan.  

75-vuotta täyttäneille klubeille, klubi valinnut henkilöt 

• Kai Könönen, nuorisotyö,  LPR-Saimaa   

• Oskari Tenhunen, ansiokas pitkäaikainen toi-
minta klubin hyväksi, Kuopio 

Toiminnasta piirin tehtävissä ja rotariuden hyväksi 

• Kauko Salo, IPDG, SRP, Joensuu Eteläinen 

• Mikko Arponen, PAG, Imatra 

• Raimo Hallman, PAG, Kuopio 

• Maire Huopalainen, PAG, Rantasalmi 

• Virve Eronen, Nuorisotiimille, lopettaa vetäjä-
nä, jatkaa kirjeenvaihtajana, Imatra 

• Mikko Jokela, Piiriapurahat, Kuopio Veljmies 

• Hannu Hoffren, Konferenssitiimi, Kuopio 

Erityishuomio piirin klubien yhteisten avustusprojek-
tien organisoinnista 

• Matti Miettinen, koulukalusteet, Kuopio Puijo 

Muistakaa myös palauttaa 

laadukkaiden klubialustus-

ten ja esitelmien lomake Os-

mo Siiralle, niin saamme 

ensi kauden toimintasuunni-

telmien tekemiseen ideoita 

klubien käyttöön piirin netti-

sivuille ja koulutuksiin. 

Huomio! 

Uusia nimityksiä piirissä– menestystä AG-työhön! 

https://rotary.fi/d1430/rotarypiiri-1430/
https://rotary.fi/d1430/rotarypiiri-1430/
https://www.facebook.com/groups/D1430/
https://twitter.com/rotarypiiri
https://rotary.fi/lahtiwesijarvi/ajankohtaiset/rotary-golf-em-vierumaki-2021/
https://rotary.fi/lahtiwesijarvi/ajankohtaiset/rotary-golf-em-vierumaki-2021/
https://rotary.fi/lahtiwesijarvi/ajankohtaiset/rotary-golf-em-vierumaki-2021/
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Klubeille ja jäsenille infoa 

Kiinnostaako sinua tulla mukaan  
luomaan Rotary-toimintaa lapsille?  

 

RotaKids on alakouluikäisille suunnattu klubi, 
jonka kautta lapsilla on mahdollisuus päästä 
osalliseksi hyväntekemiseen omassa yhteisös-
sään, saada uusia ystäviä sekä tietysti pitää haus-
kaa. 

 Rotakidsklubilaiset ideoivat ja osallistuvat mie-
lenkiintoisiin ja käytännönläheisiin projekteihin, 
jotka kasvattavat heidän itsetuntoaan sekä 
opettavat sitä, minkälainen vaikutus heidän teoil-
laan on toisiin ihmisiin sekä ympäristöön. 
 
Olemme tuomassa Rotakids toiminnan Suomeen 
ja haemme kaikista piireistämme niitä 
"lapsellisia" rotareita, jotka haluavat olla mukana 
luomassa uutta, merkityksellistä ja Rotaryn tule-
vaisuuden kannalta tärkeää toimintaa. Jos haluat 
päästä mukaan suunnittelemaan jotain ihan 

uutta, laita viestiä, niin Tiina kertoo lisää.  

tiina.malkamo.rotary @gmail.com  

MUISTUTUS! VIELÄ EHTII! 

Saimaa-lipun suunnittelukilpailu! 
Piirin Saimaa-hankkeeseen 

 
Rotarypiiri 1430 Saimaa-lipun suunnittelukil-
pailun jatkuu yhä. Virallinen kilpailuaika 
on 15.2-30.4.2021. Suunnittelukilpailu on 
avoin jokaiselle piirimme rotarijäsenelle ja ro-
tareitten perheenjäsenille.  
 
Tarkemmat ohjeet 2/2021 kirjeestä.  
Palkinnot: 1. palkinto 250 euroa, 2. palkinto 100 
euroa ja 3. palkinto 50 euroa.   
Kilpailun voittaja julistetaan Piirikonferenssissa 
15.5.2021.  
Kilpailutyöt lähetetään osoitteeseen: IPDG Kauko 
Salo, Länsikatu 2 C 12, 80110 Joensuu tai  
sähköpostiositteeseen: kaukojsalo2@gmail.com  
  

Piirikonferenssimme ”Tulevaisuus kä-
sissämme tässä ja nyt” pidetään 15.5.21 

virtuaalisena etäyhteyksin  
 

• Koska koronasulku jatkuu, tapaamme 
Zoomissa 

• Ohjelmassa on Suomen neljän Rotarypii-
rin yhteinen osuus sekä lisäksi teemme 
oman ohjelman ympäristöteemasta. 

• Kaikki Rotarimme pääsevät paikalle tieto-
koneen tai puhelimen välityksellä, linkki 
piirin 1430 omaan osuuteen klo 11.30 on 
tässä!  

• Zoom D1430 is inviting you to a schedu-
led Zoom meeting. Time: May 15, 2021 
11:30 AM Helsinki 

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

Meeting ID: 897 7212 7526 

Join by Skype for Business 

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

 

Oikein aurinkoista kevättä kaikille, 

tapaamisiin piirijuhlassa 15.5.2021 

 Toivoo  Teijo, DG  

Piirimme PETS ja kevätkokous pidettiin 
maaliskuussa DGE Pekka Intken ja DG 
Teijo Räsäsen johdolla. Parhaimmillaan 
mukana oli yli 60 piirimme rotaria.  

Kiitos alustajille virtuaalikokouksen jär-
jestelyistä ja osallistujille aktiivisesta 
osallistumisesta.  

Nauhoite PETS esityksistä ja kevätkokouksen aineisto 

löytyvät piirin sivuilta www.rotary.fi/d1430 ajankoh-

taista uutiset. Nauhoitteita ja aineistoja voi esittää klubin 
kokouksissa.  

Tule  sinilevähavainnoitsijaksi 

Saimaa-hankkeen verkostoon SYKE:n 

Koulutus toukokuussa, ilmoittaudu 

Kauko Salolle. 30.4. mennessä 

https://rotary.fi/d1430/rotarypiiri-1430/
https://rotary.fi/d1430/rotarypiiri-1430/
https://www.facebook.com/groups/D1430/
https://twitter.com/rotarypiiri
mailto:kaukojsalo2@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/89772127526
http://www.rotary.fi/d1430?fbclid=IwAR09Pg1aKiViIo5UvZEk_sA3FkE-g_7tKOdwWGOzMShZORk731E9hjaIegY

