
järjestön ja yhteisöjen kans-

sa on mahdollisuus saada 

aikaan enemmän. 

Nuorisotyö on osa rotarien 

ammattipalvelua. Klubeilla 

voi olla ammatteihin liittyvää 

yhteistyötä ja projekteja kou-

lujen kanssa. Osa klubeista 

järjestää nuorten koulutusta-

pahtumia (RYLA)..  

 

Haastan klubit tarkista-
maan luokitteet ja kat-
somaan, mitä ammatti-
ryhmiä kannattaisi pyy-
tää klubiin. 
 

”Ja vasta vapaa mies on se, 
ken tyynnä lausuu Tuonelle: 
»Ma kuolla voin, mut kuole 
ei, min eestä työtä tein.» 
 
- Eino Leino 

Osaaminen antaa mah-

dollisuuksia hyvään. 
 

Palveleva rotari korostaa 
eettisten arvojen tärkeyttä  
ammateissa ja liike-
elämässä. Hän pitää arvos-
sa kaikkia ammatteja ja 
näkee oman ammattinsa 
harjoittamisen mahdolli-
suutena palvella myös yh-
teiskuntaa. 

Rotaryklubissa saamme 

omaa ammattiamme 

vastaavan luokitteen.  Se 

kertoo, mitä  ammattialaa 

ja osaamista edustamme 

klubissamme. Ammatit 

vaihtuvat ja häviävät, 

mutta ajankohtaisen 

osaamiseen arvostus ja hyö-

dyntäminen on nykyaikaa. Voit 

tavata eri alojen osaajia rotarei-

na omassa klubissasi, Suo-

messa ja ympäri maailman. 

 

Klubikokouksien tärkeää an-

tia on kuulla  klubin jäsenten 

esityksiä omasta ammatis-

taan. Voit myös liittyä oman 

ammattisi maailmanlaajui-

seen Rotary Fellowships -

ammattiryhmään, 

https://www.rotary.org/en/our-

programs/more-fellowships 

Ammattipalvelu näkyy klubien 

ja rotarien käytännön toimin-

nassa myös yritysvierailuina 

paikkakunnan yrityksiin, huip-

puosaajien klubiesitelminä, 

korona-aikana myös oman 

paikkakunnan pienyritysten 

tukemisena. Yhteistyö paik-

kakunnan yrityksien, yrittäjä-

Rotarypiiri 1430 – Ammattipalvelun merkitys 

Kevätkaudella  valmentaudumme  ja tapaamme monin tavoin 

Tässä kirjeessä 

 Kuvernöörin tervehdys—Vuosi 2021 tulee olemaan kaikkien aikojen paras! 

 Ammattipalvelun kuukausi antaa mahdollisuuden tarkastella klubin jäsenrakennetta 

 Uudet toimihenkilöt mukaan  pre-PETSiin, Some ja brandi  haltuun, näemmekö  Kuopiossa? 

 Uudistetut mallisäännöt  klubien käytettäviksi ja esimerkki paikallisesta Saimaa-projektista 

Kuvernöörin kuukausikirje 

DG Teijo Räsänen 
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Tiesitkö, että? 

Tulevaisuudessa 
tarvitsemme erilaisia 
taitoja 

- Yllä on Pertti Pölösen 
esittämä tulevaisuuden 
lukujärjestys 

- Miten nuo taidot ovat 
sinun tai klubisi hallus-
sa? 

Ammattiopas rohkai-
see: Käytä omia amma-
tillisia taitojasi mento-
roidaksesi nuoria erityis-
tarpeissa ja edistämään 
ihmisten elämänlaatua 
omassa yhteisössä ja 
maailmassa. 

- Fellowship-ryhmissä 
voi luodan kontakteja 
Ginistä tennikseen… 

NYT MUKAAN ROTARYPIIRI 1430 PRE-PETS KOULUTUKSEEN!  

Rotarykauden 2021-2022 klubien presidenteille, sihteereille ja avainhenkilöstölle  järjestäm-

me etänä ZOOM- järjestelmän kautta  PREPETS-ohjelman tammi-helmikuussa 2021 

•  AG -alueittain seuraavassa aikataulussa:  Pohjois-Savo  23. 1. klo 15.00 – 17.30 , Pohjois-Karjala, 

30.1. klo 15.00  - 17.30,   Etelä-Karjala 6.2. klo 15.00 – 17.30 Kymenlaakso 13.2. klo 15.00 – 17.30 ja  Etelä –

Savo 20.2.2021 klo 15.00 -17.30. kaikki etänä Zoom-valmennuksena, mutta klubit voivat myös kokoontua 

alueellaan yhteiseen tilaan, jos korona-määräykset sallivat. 

• Ilmoittautuminen koulutustapahtumaan AG-alueittain viimeistään 3 päivää ennen  DGE 

Pekka Intkelle, s-posti   pintke57@gmail.com tai tekstiviestillä p. 045-2630365 sekä oman 

alueen apulaiskuvernöörille (yhteystiedot piirin kotisivuilla). Mikäli olet estynyt oman alueesi 

koulutustapahtumasta, voit ilmoittautua myös toisen alueen koulutustapahtumaan. 

• Tavoitteena on antaa toimihenkilöille perusvalmiudet seuraavan kauden suunnitteluun. 

https://www.rotary.org/en/our-programs/more-fellowships
https://www.rotary.org/en/our-programs/more-fellowships
mailto:pintke57@gmail.com


DG Teijo Räsänen 

Puhelin: 0500-672173 

Sähköposti: teijo.rasanen@icloud.com 

Rotarypiiri 1430 — Tammikuu 

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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TULEVAISUUS KÄSISSÄMME TÄSSÄ JA NYT—

PIIRIKONFERENSSI   

15.-16.5.2021 KUOPIOSSA,  

Tervetuloa kaikki Rotarit & Avec! 

Kannattaa katsoa lisää yhteis-

työkuvioita MyRotarystä 

https://www.rotary.org/en/our-

programs/more-fellowships 

Piirin Saimaa-hanke tulee ko-

koontumaan PETS-ssä maalis-
kuussa Kauko Salon johdolla 

- Laittakaa klubinne Saimaa-

yhdyshenkilöt kuntoon ja il-
moittakaa Kaukolle heidän yh-
teystietonsa. 
(kaukojsalo2@gmail.com) 

Klubien käytännön asioita hoidettavaksi 

Vuoden 2021 piirin teemana 
"Jäsenkehitys - pidetään huoli nykyisistä 
jäsenistä ja tehdään työtä uusien jäsenten 
hankkimisessa" 

Se edellyttää digitaalisen maailman välineistön 
ja markkinoinnin parempaa hallintaa. 

RI toivoo, että klubit, piirit ja SR vaihtaisivat 
yhtenäisen ilmeen vuoksi logot tarvittaessa 
uusiin 2021 vuoden loppuun mennessä.                                                                                  
Uusia logoja tulee käyttää kaikessa klubien 
viestinnässä nettiisivuilla, Facebookissa,    In-
stagramissa, Twitterissä, kirjelomakkeilla, rollo-
peissa RI:n graafisen ohjeen mukaan. 
 
- Vanhoja logoja on klubien käytössä. Logot  vaihde-

taan Valakian  toimesta klubin  nettisivuille, mikäli  

klubeilla on käytössä uusitut nettisivut. Muutoin 

logot tulee vaihtaa klubien toimesta 

Osmo Siira lähettää  piirin klubien presidenteille ja 

sihteereille tammikuun kuluessa RI:n logokoneella 

tehdyn klubin logoluonnoksen kahtena versiona PDF 

ja kooltaan muokattavana JPEG versiona hyväksyttä-

väksi ja käyttöön. Lisäksi saatte RI:n graafisen oh-

jeen. 

Osmon yhteystiedot::  

P. 0405215955, E-mail: osmo.siira@cwan.fi                                                                                       

• Piirin klubien nettisivuja on uusittu 17 klubissa, ja perus-

tettu, mutta ei vielä julkaistu 7  klubissa.  

• Järjestämme koulutusta etänä Zoomilla kiinnostuneille 

uusien sivujen tekoon, joko    klubikohtaisesti  tai mie-

luummin useampi klubi yhdessä. 

   Ilmoittakaa julkisuuskuva-vastaavalle Osmo Siiralle valmis-
tuneista  klubin uusista sivuista, niin hän linkittää ne  piirin 
nettisivuille. 

 
Zoom etäkokoukset 

- Koronatilanteen vuoksi klubien fyysisten kokousten pitämi-
nen estyy monin paikoin.  

- Järjestämme myös Zoomilla etäkoulutusta klubeille Zoom -
etäkokousten pitämisestä ja Zoomin käytöstä joko   kubi-
kohtaisesti tai mieluummin  useampi klubi yhdessä. 

 
Piirin nettisivut 

- Sivuille on tulossa: Esitelmäpankki, projektipankki ja lyhyitä 
Osmon tekemiä  Zoom videoklippejä tärkeistä rotaryasiois-
ta: Miten teen MY rotaryn kirjautumistunnukset, miten 
katson ja korjaan tietojani SR jäsentietojärjestelmässä ja 
miten teen klubilleni logon. 

 
 Klipit löytyvät piirin sivuilta, ajankohtaista/uutiset/
koulutusaineistot klubeille ja rotareille.                                                                                                         

•  

Klubeilla tulee olla valmiudet järjestää kokouksiaan nettikokouksina/
hybridikokouksina 

• klubien on hoidettava nettisivustonsa ja pidettävä ne ajan tasalla 

• klubien on hoidettava ja varmistettava, että klubin omat asiakir-
jat/dokumentit ym ovat tallessa ja taltioituna vuosittain  

Rotaryn Facebook-viestinnän ohjeet, jotka on hyväksytty SRP:n viral-

liseksi ohjeeksi. Kaikki Rotaryn nimen ja brändin alla toimivat SOME-kanavat ovat ikkuna 

Rotaryn arvoihin ja toimintaan ja siten myös osa Rotaryn virallista viestintää. 

Katso lisää osoitteesta  https://rotary.fi/d1385/blog/ajankohtaiset/rotaryn-facebook-
viestinnan-ohjeet/  

Mr. Holger Knaack, President of Rotary International 2020-2021, will visit the E-
Club of Verkkorotary.fi on January 19, 2021 at 21-22 and will invite Rotarians in all our 
districts including their friends to listen to current Rotary news.  We have a rare op-
portunity to hear the President’s message directly. His speech is about Rotary’s core va-
lues and programs.  

https://rotary.fi/d1430/rotarypiiri-1430/
https://www.facebook.com/groups/D1430/
https://twitter.com/rotarypiiri
https://www.rotary.org/en/our-programs/more-fellowships
https://www.rotary.org/en/our-programs/more-fellowships
https://rotary.fi/d1385/blog/ajankohtaiset/rotaryn-facebook-viestinnan-ohjeet/
https://rotary.fi/d1385/blog/ajankohtaiset/rotaryn-facebook-viestinnan-ohjeet/
http://verkkorotary.fi/


Miten eteenpäin, jos haluatte 

päivittää sääntöjä? 

 

 Menkää SRP:n verkkosivuil-

le ja noudattakaa ohjeita! 

DG Teijo Räsänen 

Puhelin: 0500-672173 

Sähköposti: teijo.rasanen@icloud.com 

Rotarypiiri 1430 — Tammikuu 

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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Rotaryklubin mallisäännöt käyttöön 
LPR-Saimaan projekti joulukuusien 

käyttämisestä veden puhdistamiseen 

Suomen rotaryklubien uudet 
mallisäännöt 2020-2022 

Suomen Rotarypalvelu (SRP) hyväksytti 
rotaryklubien uusitut mallisäännöt Pa-
tentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) 
13.10.2020. Hyväksyntä on voimassa 2 
vuotta.  

Uudet säännöt perustuvat: 

- RI:n Rotaryklubien järjestysmuotoon 
(Standard Rotary Club Constitution 
2019, käännös SRP:n verkkosivuilla) 

- RI:n suosituksiin Rotaryklubin malli-
säännöistä (Recommended Rotaryclub 
Bylaws 2019, käännös SRP:n verkkosi-
vuilla) 

- Suomen yhdistyslainsäädäntöön, sekä 

- aikaisempiin Suomen rotaryklubien 
mallisääntöihin 

Uutta asiaa säännöissä on mm. klubien 
kokouskäytännöistä, verkkokokouksista 
sekä mahdollisuudesta satelliittiklubin 
perustamiseen. 

SRP suosittelee klubin sääntöjen uudis-
tamista, koska mainittu RI:n klubeja 
sitova järjestysmuoto ja mallisään-
tösuositus ovat muuttuneet RI:n Sään-
tövaltuuskunnassa sekä v. 2016 että v. 
2019. Uudistamisessa kannattaa 
käyttää uusia mallisääntöjä. Jos sään-
tönne ovat 1/1 mallisääntöjen mukai-
set, PRH:n hyväksyntä on nopeaa eikä 
“veivaamista” tarvita. 

Uudet mallisäännöt ja hakuohjeet hy-
väksynnälle löytyvät SRP:n verkkosivuil-
ta. Kysy lisää Mikko Heikkilältä! 

BIOLOGISTA SAIMAAN PUHDISTUSTA! 
• Lappeenranta– Saimaan Rotaryklubin joulukuusitem-

paus onnistui loistavasti 

• Parissa päivässä kertyi 500-600 joulukuusta, jotka 

keväällä upotetaan pieneliöstön ruokapöydäksi Pien-

Saimaaseen. Hyvä esimerkki Saimaa-hankkeesta. 

    

 

Loistavaa Rotary-

vuoden jatkoa! 

Teijo, DG 

https://rotary.fi/d1430/rotarypiiri-1430/
https://rotary.fi/d1430/rotarypiiri-1430/
https://www.facebook.com/groups/D1430/
https://twitter.com/rotarypiiri

