
tusmahdollisuuksiin ja työllis-
tymisen helpottamiseen.  
 
Group’s founding chair, 
Quentin Wodon on vetäjä, 
johon voi ottaa yhteyttä lisä-
tietojen saamiseksi, rota-
rianeconomist@gmail.com 

 
Koronan aikana teltat 
auttavat turvaväleissä, 
jakelu tehdään pienryh-
missä ja henkilökohtai-
set välineet estävät vi-
ruksen leviämistä. 
 

Kannustan säätiölahjoi-
tuksiin, kun muuta toi-
mintaa on vähemmän. 
Polion lisäksi toivon lah-
joituksia vuosirahastoon, 
että saisimme piiriapura-
hoja tuleviin paikallisiin 

klubiprojekteihin. 

Helmikuun teemana on 
rauhantyö, jonka merkitys 
kasvaa jatkuvasti. Lukui-
sat ristiriidat ja konfliktit 
uhkaavat demokratiaa. 
Pahimmillaan selkkaukset 
johtavat sotatoimiin, vai-
noihin ja pakolaisuuteen. 
 
Me rotarit olemme aktiivisesti 
mukana rauhantyössä, mikä on 
yksi järjestön kärkiteemoista. 
Tuemme rauhanrakentamista 
ristiriitoihin ajautuneissa yhtei-
söissä. Koulutamme päättäjiä 
estämään ja sovittelemaan 
konflikteja sekä auttamaan pa-
kolaisia. 
 
Rahoitamme viidessä yliopis-
tossa kansainvälistä rauhan 
edistämisen ja konfliktien rat-
kaisun maisteriohjelmaa, johon 
otetaan 50 uutta opiskelijaa 
vuosittain. Lisäksi toteutamme 
kahdessa yliopistossa  täyden-
nyskoulutusohjelmaa rauhan-

työssä jo pitempään toimineil-

le. Yhteensä 1.400 rauhan-
tutkimukseen erikoistunutta 
koulutettu 2002-2020. 

Piiristämmekin on lähtenyt 
nuoria opiskelemaan rauhan-
työtä, Tiina Miskala viimei-
simpänä. Konfliktien ja sotien 
seurauksena pakolaisuus, 
väestön pakkosiirrot ja muut-
toliike aiheuttaa ongelmia. 

Uusin Rotarien Action Group 
toimii pakolaisten ja väestön 
pakkosiirtojen aiheuttamien 
ongelmien ratkaisemiseksi. 
Ryhmä tukee klubien ja pii-
rien projekteissa, jotka edis-
tävät pakolaisongelmien rat-
kaisua ja konflikteissa haa-
voittuvien ryhmien auttamis-
ta. 

Projektit voivat ulottua ruuan 
ja suojan antamisesta koulu-

Rotarypiiri 1430 – Rauhantyö helmikuun teemana 

Korona-tilanne pakottaa varautumaan hybridiratkaisuihin 

Tässä kirjeessä 

 Kuvernöörin tervehdys— Rauhantyö ja konfliktien ehkäisy  teemana– Shelterbox 20 v 

 Koronatilanne vaikuttaa koulutuksiin sekä kokoontumisiin alueellamme 

 Maaliskuun PETS järjestetään hybridinä, kaikki kokoukset nyt etänä Koronan takia 

 Saimaalipun suunnittelu ja ensi kauden teema, tule Rotarypäivänä piirin Zoomiin 

Kuvernöörin kuukausikirje 

DG Teijo Räsänen 
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Tiesitkö, että? 

Shelterbox täyttää 
20 vuotta ja autta-
nut v. 2020 seuraa-
vasti 11 maassa 

 

 

 

 

 1430 PRE-PETSIT JATKUVAT— PETS-KOULUTUKSEEN MAALISKUUSSA!  

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

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

•  AG -alueittain Kymenlaakso 13.2. klo 15.00 – 17.30 ja  Etelä –Savo 20.2.2021 klo 15.00 -17.30 etänä 

Zoom-valmennuksena. Klubit voivat myös kokoontua alueellaan yhteiseen tilaan, jos korona-määräykset 

sallivat. 

• Ilmoittautuminen koulutustapahtumaan AG-alueittain viimeistään 3 päivää ennen tilai-

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

• Maaliskuun PETS-koulutus jouduttaneen järjestämään virtuaalisena 20.-21.3.2021. Se mah-

dollistaa laajemman osallistumisen, koska klubille ei synny kustannuksia.  

• Ohjelmassa ensi vuoden suunnitelmat ja Saimaa-yhdyshenkilöiden omat kokoukset. 

Vuonna 2020 

  ”Rotary ja ShelterBox 

voivat tarjota yhdessä 

haavoittuville ihmisille 

turvapaikan, jossa he 

voivat pysyä mahdolli-

simman terveinä” 

John Hewko  

RI pääsihteeri 

mailto:rotarianeconomist@gmail.com
mailto:rotarianeconomist@gmail.com
mailto:pintke57@gmail.com


DG Teijo Räsänen 

Puhelin: 0500-672173 

Sähköposti: teijo.rasanen@icloud.com 

Rotarypiiri 1430 — Helmikuu 

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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Shelterbox-toiminnasta klubeille 

TULEVAISUUS KÄSISSÄMME TÄSSÄ JA NYT—

PIIRIKONFERENSSI   

15.-16.5.2021 KUOPIOSSA,  

Tervetuloa kaikki Rotarit & Avec! 

Tämän 

kirjeen liitteenä on  lomake ja 

siinä selostettu toimintapa, jolla 

1430 kerää hyviä alustuksia ja 

puhujia klubien ohjelmasuun-

nittelussa hyödynnettäväksi. 

Pyydän klubien hallituksia keskuste-
lemaan, mitkä alustukset ovat olleet 
niin laadukkaita, että muutkin voisi-
vat niistä nauttia. Ilmoittakaa tiedot 
lomakkeella Osmo Siiralle. E-mail: 
osmo.siira@cwan.fi                                                                                                                      

Klubeille infoa 

Eri puolilla maailmaa toimivien rotaryklubien 
antelias tuki on jatkunut myös vuonna 2020, ja 
monet klubit ja tukijat ovat etsineet vaihtoeh-
toisia tapoja kerätä varoja koronaviruspande-
mian aikana. Rotarymaailma on lähtenyt innol-
la mukaan verkkopohjaisen toiminnan kehittä-
miseen, ja virtuaalisten klubien perustaminen 
on auttanut ShelterBoxia saavuttamaan uusia 
yhteisöjä.  
 
Tapio Vihersaari Suomen Shelterbox-tuesta 

kertoo toiminnan onnistuneen Covid-19 rajoituksista 
huolimatta hyvin, sillä ShelterBox kykeni auttamaan 
jopa hieman useampia perheitä kuin parina edellise-
nä vuonna.  Apua tarvinneiden perheiden määrää ei 
Covid-19 millään lailla vähentänyt – päinvastoin — 
mm. perheille riittävän oman tilan saaminen tuli 
aiempaa kriittisemmäksi. 
 
Ilmaston lämpenemisen aiheuttamat ääri-ilmiöt 
vuonna 2021 nostanevat avuntarvetta muutoksen 
hillitsemistoimista huolimatta. Shelterboxilaiset ovat  
mielellään käytettävissä sekä yleisellä että toi-
veiden/mahdollisuuksien mukaan räätälöidyllä esi-
tyksellä virtuaalitilaisuuksiin, mukaan lukien klubiko-
koukset. 
Laajempiin tilaisuuksiin etäosallistuminen on 
(englanniksi) mahdollista ShelterBoxin pääpaikalta-

kin, aikataulutus toki sieltä rajoituksena.                                                                                      

Zoom etäkokoukset 
 

• Kaikkien klubien tulisi kokeilla etäkokouksia nyt koronan 

jatkuessa 

• Teijo tai Osmo auttaa virtuaalisissa etäkokousjärjestelyis-

sä tarvittaessa. 

    
-- Järjestämme myös etäkoulutusta klubeille Zoom -

etäkokousten pitämisestä tarpeen mukaan.  
 
 Rotary International koronalinjaus 1.2.2021 
 
Rotarit ovat eturintamassa taistelemassa poliota ja mui-
ta tauteja vastaan. Meidän on myös otettava vastuu CO-
VID-19 ehkäisystä. 
 
Pitääksemme lupauksemme rotarijäsenten ja heidän 
perheidensä  suojelusta, RI:n johtoryhmä  on päättänyt 
olla rahallisesti tukematta matka– ja muita kuluja, jotka 
aiheutuvat henkilökohtaisista Rotary-johdon ja toimi-
henkilöiden live-tapaamisista.  Linjaus koskee loppu-
kauden aikana myös  DG ja AG matkakuluja vähentääk-
semme pandemiariskiä. 
 
Suosittelemme virtuaalikokouksia myös klubeihin. Lisä-
tietoa   COVID-19 webpage Rotary.org. 
 
Rotarypäivänä 23.2.2021 piirin 1430 kai-
killa rotareilla on klo 18.00 mahdollisuus 
vaihtaa kuulumisia piirineuvoston 
jäsenien kanssa. Kuulet keväästä ja 
2021-22 teemasta. 
Mukaan linkistä  https://us02web.zoom.us/
j/83008926985  
Tervetuloa lämpimästi! 
Piirineuvosto 

Piirineuvosto päätti, että maaliskuun PETS pidetään 
hybridikokouksena.   

• Piirineuvosto ja ohjelman mukaan esitysvastuussa olevat 
henkilöt kokoontuvat Mikkeliin. 

• Klubien tulevat presidentit, sihteerit ja kevätkokous-
edustajat sekä sunnuntaiaamupäivään osallistujat ovat 
mukana valmennuksessa sekä kevätkokouksessa 
21.3.21 ZOOM-järjestelmän kautta. 

• RYLA Kuopiossa jouduttiin perumaan pandemian vuok-
si. 

Hakemukset Rauhankeskusten opiskelijaksi on jätettävä DG:lle 15.5.21 men-

nessä. D-1430 valitsee hakijoista 1.7.21 mennessä piirin ehdokkaat submit ap-

plications The Rotary Foundationille.  

Huomio! 

  

https://rotary.fi/d1430/rotarypiiri-1430/
https://rotary.fi/d1430/rotarypiiri-1430/
https://www.facebook.com/groups/D1430/
https://twitter.com/rotarypiiri
http://msgfocus.rotary.org/c/12y8UXte374dMCaNUe9GyLXKzlIS
https://us02web.zoom.us/j/83008926985
https://us02web.zoom.us/j/83008926985
http://msgfocus.rotary.org/c/12yrDnTm1Y7vEFSooYA4D8IPkLkd
http://msgfocus.rotary.org/c/12yrDnTm1Y7vEFSooYA4D8IPkLkd


DG Teijo Räsänen 

Puhelin: 0500-672173 

Sähköposti: teijo.rasanen@icloud.com 

Rotarypiiri 1430 — Helmikuu 

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. 

R
o

ta
ry

 a
v

a
a

 m
a

h
d

o
ll

is
u

u
k

s
ia

 
                                                                                                              

Klubeille infoa 

PIIRIAPURAHAT 2021-2022 3500 € 

Ensi rotaryvuodelle on piirin klubipro-
jekteihin jaettavissa n. 3500 €. Summa 
on pienentynyt viimevuodesta, koska 
klubien lahjoitukset vuosirahastoon 
(AF) pienenivät tuntuvasti vuonna 2018
-2019. 

 

Apurahan haku 

Piiriapurahaa 2021-2022 tulee hakea 
15.5.2021 mennessä. Hakemukset osoi-
tetaan sähköisesti apurahakoordi-
naattorillemme Markku Jokelalle joke-
lama@gmail.com. 

 

Piirin jokaisen klubin säätiöasiamiehet 
saavat apurahasta  vielä kirjallisen tie-
dotteen hakemuskaavakkeineen. 

Piirin Säätiökomitea 

Saimaa-lipun suunnittelukilpailu! 
Piirin Saimaa-hankkeeseen 

 
Rotarypiiri 1430 avaa Saimaa-lipun suunnitte-
lukilpailun tällä tiedotteella. Virallinen kilpailu-
aika on 15.2-30.4.2021. Suunnittelukilpailu on 
avoin jokaiselle piirimme rotarijäsenelle ja ro-
tareitten perheenjäsenille.  
 
Lipussa tulee esiintyä värikäs ja pelkistetty valoku-
va tai piirustus Saimaaseen liittyen. Lipun tulee olla 
suorakaiteen muotoinen, pysty- tai vaaka-
asentoinen kuva. Kilpailuun osallistuvien kuvien 
koko kirjeessä lähetettynä on A4 (21 x 30 sentti-
metriä). Tietokoneella suunniteltuna kuva(t) tai 
piirustukset lähetetään liitetiedostona, jolloin ku-
van tai piirustuksen voi tulostaa A4-kokoisena. Jo-
kainen osallistuja voi lähettää alla olevaan osoittee-
seen enintään 3 kuvaa tai piirustusta.  
Kuvien oheen liitetään kuvan tai piirustuksen teki-
jän nimi ja osoite, puhelinnumero tai sähköposti-
osoite.  
Palkintotoimikuntana on piirineuvoston jäsenet, 
jotka huolehtivat myös mahdollisen rotary-rattaan 
sijoittamisesta valokuvaan tai piirustukseen.  
Palkinnot: 1. palkinto 250 euroa, 2. palkinto 100 
euroa ja 3. palkinto 50 euroa.   
Kilpailun voittaja julistetaan Piirikonferenssissa 
Kuopiossa 15.5.2021.  
Kilpailutyöt lähetetään osoitteeseen: IPDG Kauko 
Salo, Länsikatu 2 C 12, 80110 Joensuu tai  
sähköpostiositteeseen: kaukojsalo2@gmail.com  
  

Ensi kauden teema julkistettiin 1.2. vir-
tuaalisessa International Assemblyssa, 
missä  valmennettiin tulevan kauden 
kuvernöörejä. 

SERVE TO CHANGE  LIVES eli  

PALVELLEN MUUTAT  MAAILMAA  

Menemme  suoraan rotarytoiminnan 

ytimeen, sillä tunnuslauseemme on   

Palvelu Itsekkyyden edelle – Ser-

vice Above  Self.   

Miten teema tukee toimintaamme ensi kau-
della?  Miten  se auttaa meitä kehittymään? 
Näitä asioita pohdimme yhdessä tulevan 
kauden  valmennuksissa.  

Taipein kesäkuun RI konventio on virtuaali-
nen ja kaikki voivat maksutta osallistua. 

Oikein virkistävää hiihtoloma-aikaa kaikille 

Toivoo  Teijo, DG 

https://rotary.fi/d1430/rotarypiiri-1430/
https://rotary.fi/d1430/rotarypiiri-1430/
https://www.facebook.com/groups/D1430/
https://twitter.com/rotarypiiri
mailto:jokelama@gmail.com
mailto:jokelama@gmail.com
mailto:kaukojsalo2@gmail.com

