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Kuvernöörin huhti-toukokuun kirje piirin 1380 rotareille
Arvoisat Pohjanmaan piirin 1380 rotarit ja rotarien ystävät!
Nyt, kun näin huhti-toukokuun vaihteessa on tätä Rotarykauttamme jäljellä enään vajaat
kaksi kuukautta, on aika kiittää huhtikuun aktiviteeteistanne ja muistuttaa kauden
vaihteen asioista sekä katsoa tulevaan.
Kiitokset Piirikonferenssissamme mukana olleille!
Ensinnäkin haluan omasta ja rotarypiirimme puolesta sekä partnerini Helenan ja
järjestelyt hoitaneen Kauhajoen Rotaryklubin sekä Törnävän ja Lakeuden klubien
puolesta kiittää Teitä kaikkia, jotka osallistuitte piirikonferenssiimme 6.4.2019 Seinäjoen
Sorsanpesällä. Meitä oli sekä päivällä, että illalla reilut 120 henkilöä paikalla ja mukana
olivat hienosti mainioine ohjelmanumeroineen myös piirimme Rotaract-klubi Vaasasta ja piirimme
nuorisovaihto-oppilaat. Piirimme nettisivuilta ja suoraan tästä linkistä löydät myös seminaareissamme pidetyt
puheet ja esitykset sekä käsiohjelman. Iltagaalan ohjelman kohokohtiin eittämättä lukeutuu kuuluisan Kolmen
RotariTenorin kliffa Ylläri (katso tästä linkistä).
Allekirjoittaneella partnerinsa kanssa on ollut ilo ja kunnia osallistua myös Keski-Suomen piirin 1390
piirikonferenssiin 13.4.2019 sekä Pohjoisen Suomen piirin 1400 piirikonferenssiin 27.4.2019 ja vielä myös Zdenek
ja Jarmila Michalekin vastavierailuna Tsekin-Sovakian eli kahden maan yhteisen piirin 2240 piirikonferenssiin
16.-19.5.2019 Prahassa.
ACTION REQUIRED - NÄMÄ VAATIVAT NYT TOIMENPITEITÄ KLUBEISSA:
1) Piirimme klubien on haettava PHF-tunnustuksensa
a) PolioPlus-lahjoituksesta PHF-mitali jokaiselle piirimme klubillle eli klubin nimeämälle henkilölle
Muistakaa kaikki piirimme klubit hakea Teille kuuluva PHF-tunnustus ja -mitali, joka on palkkiona piirimme
yhteisesti tekemästä viime syksyn (24.10.2018) PolioPlus-lahjoituksesta. Klubin tulee nimetä PHF-mitalin saaja ja
itse hakea klubille kuuluva mitali hänelle. Ohjeet ovat mm. piirimme nettisivulla TRF-Rotarysäätiö-osiossa ja tässä
linkissä. Tämän PHF-tunnustuksen voi klubi hakea heti tai myöhemmin.
b) PHF-mitali klubin nimeämälle henkilölle mahdollisesta klubin jäsenlisäyksestä Rotaryvuoden aikana
Mikäli klubinne nettojäsenmäärä 30.6.2019 on suurempi kuin se oli 1.7.2018, niin klubinne voi ilmoittaa sen
piirisihteerillemme tai kuvernöörillemme 1.7.2019 jälkeen eli silloin, kun tuo nettolisäys on varma ja
todennettavissa. Jos samana aikana eli tänä Rotaryvuonna on klubin jäsenten määrä kasvanut vähintään viidellä,
niin piirimme 1380 myöntää klubille kaksi PHF-mitalia.

2) Rotary International’in (RI) KUNNIAMAININNAT klubeille
Klubinne ansaitsee RI:n presidentti Barry Rassinin kunniamaininnan, mikäli klubinne on toiminut tehokkaasti
tavoitteita saavuttaen. Kunniamainintaohjelma on selkeä kuluvan kauden ohje ja mittari. Kunkin klubin tavoitteet ja
saavutukset perustuvat klubin (presidentin ja/tai sihteerin) itse MyRotary-järjestelmään laittamiin tietoihin, niitä eivät
muut voi hoitaa eikä valvoa. Barry ei kerkiä tsekkailemaan yli 30 000 klubin saavutuksia MyRotary’sta.
Kunniamaininnan kriteerien saavuttaminen todentuu automaattisesti. SIIS: jokaisen klubin presidentit ja sihteerit ja
muutkin rotarit kipinkapin MyRotaryyn.

Pohjanmaan rotarypiiri 1380 – kuukausikirje huhti-toukokuu 2019 - Sivu 1 / 2

huhtikuu: Äidin ja lapsen terveys
toukokuu: Nuorisopalvelu
kesäkuu: Rotaryn toveruusryhmät

Piirit 1400 ja 1380 yhdistyvät piiriksi 1385 alkaen 1.7.2020
Valmistelevat neuvottelut piirien 1400 ja 1380
yhdistämiseksi ovat käynnissä usealla tasolla.
Kevään, kesän ja syksyn 2019 aikana pidämme useita
yhdistymiskokouksia, nettineuvotteluja ja
nettikeskusteluja. Seuraava PETS pidetään piirien
1380 ja 1400 yhteisenä Kalajoella maaliskuussa 2020.

Muita tiedotteita:
●

●
●

Rotaryn Johtajuuskoulutus - R
 otary Leadership Institute - katso linkki esitteeseemme tästä.
○ Piirimme järjestää yhdessä piirin 1400 kanssa ILMAISEN (luit oikein, ruokansa kukin maksaa itse)
monipuolisen kaikille rotareille tarkoitetun Rotarytoiminnan koulutuksen syksyllä 2019. Koulutuksen
kolme jaksoa ovat täysin erillisiä. Jakso1: 21.9.2019 Vaasassa, jakso 2: 12.10.2019 Vaasassa,
jakso 3: 16.11.2019 Seinäjoella. ILMOITTAUDU: Jaakko@Panula.fi
Yhteenveto vuoden 2019 Rotary Internationalin sääntövaltuuskunnan (COL) päätöksistä on piirimme
nettisivuilla (klikkaa tästä). Esimerkiksi: Rotaract-klubit tulevat nyt Rotary Internationalin virallisiksi elimiksi.
Lakeuden Rotaryklubi ja BAE Systems järjestävät hotelli-ravintola Almassa (osoite: Ruukintie 4),
Seinäjoella, maanantaina 20.5.2019 klo 18 tilaisuuden, jossa kerrotaan ilmavoimien HX-hävittäjäprojektista
sekä Eurofighter-hävittäjästä. Rotarypiirin D 1380 rotarit ovat tervetulleita tähän tilaisuuteen. Tilaisuuteen
voi ilmoittautua (max 100 henkilöä) viimeistään torstaihin 16.5.2019 klo 9 mennessä sähköpostitse
(marko.rossinen@etela-pohjanmaa.fi)

Rotary Intercountry Committee - Rotaryn toveruusryhmät
Rotaryn toiminnan yksi kulmakivi on kansainvälinen ystävyys ja
yhteisymmärrys. Intercountry Committee (ICC) -toiminta edistää
kahden tai useamman maan rotareiden ja klubien välisiä kontakteja
ja lisäävät toveruutta ja kulttuurienvälistä ymmärrystä eri kansojen
kesken. Rohkaisemme teitä vahvistamaan eri maiden rotareiden,
klubien ja piirien välisiä suhteita ja perustamaan kansainvälisiä
verkostoja. Me allekirjoittaneet osallistumme Tsekin-Slovakian
piirikonferenssissa 17.5.2019 kansainväliseen ICC-seminaariin. Suositeltuja
ICC-aktiviteetteja voivat olla esimerkiksi: Ystävyysklubien verkoston luominen
osallistuvien maiden kesken, Rotaryn ystävyysvaihdon järjestäminen
osallistuvien maiden kesken, kansainvälisten palveluprojektien aloittaminen tai
toteuttaminen, ammattipalveluprojektien aloittaminen tai toteuttaminen.
Esimerkiksi: Tartossa elokuun 2019 lopulla: International Tennis Fellowship of
Rotarians (ITFR).

Hyvää toukokuuta
kaikille rotareille ja rotarien ystäville!

DG Jaakko ja Helena Panula,
molemmat jäseninä Kauhajoen rotaryklubissa.
Sorvarintie 5, 61800 Kauhajoki, Jaakko@Panula.fi, 040-543 1290, Helena@Panula.fi, 040-565 6665
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