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KUVERNÖÖRIN KUUKAUSIKIRJE 10 – Huhtikuu 2009 – Rotarylehtien kuukausi

Arvoisat presidentit ja sihteerit, hyvät rotarit!

Rotary Norden on meidän jokaisen oma rotarylehtemme. Se on rotarymaailman kolmanneksi suurin,
painosmäärä lähes 70 000 kappaletta eli melkoinen julkisuusfoorumi. Kannattaa lukea. On vain itsestämme
kiinni, kuinka hyvin se on juuri meidän näköinen. Piirissämme tämä vuosi on ollut poikkeuksellisen monien
klubijuhlien vuosi, ja ilokseni klubit ovat kertoneet juhlistaan lehdessä. Kertokaa myös hienoista
projekteista: yksikin kunnon kuva ja lyhyt teksti riittää. Viime numerossa ilahdutti mm. Jyvässeudun klubien
yhteinen veteraanitapahtuma, joka yllättäen sai myös paikalliset veteraanijärjestöt aloittamaan keskenään
yhteistyön. Sitä uutisoitiin valtakunnan veteraanilehdissä. Näin klubien välinen yhteistyö tuottaa monenlaista
satoa – myös omiin laareihin.

Piirikonferenssiin 25-26.4.2009 voi ilmoittautua 14.4. saakka samoilla hinnoilla. Sen jälkeen
mattimyöhäiset pääsevät ilon pitoon pienellä lisämaksulla. Nettisivut ovat edelleen auki osoitteessa
www.rotary.fi/1390. Ilmoittautuneita on ilahduttavasti, mutta vielä puuttuu muutaman klubin edustus ja
vaihto-oppilaita. Huomatkaa myös seuralaisohjelma, oiva kevätlahja kumppanille.

PETS Valkeakoskella onnistui hienosti. Uutta johtajasukupolvea katsellessa tuli levollinen olo
seuraavankin vuoden onnistumisesta. Lämmin kiitos DGE Eero Piipposelle, järjestelytoimikunnalle,
kouluttajille ja kaikille osallistujille! Tunnelma oli leppoisa ja kiireetön.

Jäsenyydestä puhuttiin PETSissä. Klubeille jaettiin muistitikut työvälineiksi rekrytointiin ja jäsenhuoltoon.
Ottakaa ne esille nykyisten ja tulevien presidenttien yhteistapaamisissa ennen kauden vaihtumista.
Sovitaanhan, että vielä tämän kevään aikana jokainen klubi hankkii yhden uuden jäsenen . Grand Old
Rotari Martti Nykäsen ohje kuuluu: "Kysykää!" Useimmat ihmiset eivät ole rotareita siksi, että kukaan ei ole
pyytänyt. Lähettäkää minulle lyhyitä kuvauksia onnistuneista jäsenhankinnoista, niin jaetaan kokemuksia
toisillekin.

GSE-ryhmä Australiasta on saapunut ja osallistuu myös piirikonferenssiin. Australiaan lähtevä upea
ryhmämme esittäytyy osoitteesta http://www.rotary9570.org/gse_inbound.htm.

Polio Plus haasteeseen ovat vastanneet mm. Hämeenlinna-Verkatehdas ja Jyväskylä-Interlux lahjoittamalla
25€/jäsen. Joko teidän klubinne kuuluu tähän joukkoon? Kymmenellä klubilla odottaa yksi tai useampi
PHF:n arvo tilillään. Eikö nyt kannattaisi palkita joku klubiaktiivi.

Kunniaa: PDG Pertti Korpi Tampere-Tammerfors Rotaryklubista on saanut Suomen Rotaryn I luokan
ansiomerkin. Hämeenlinnan Rotaryklubi on voittanut Suomen Rotaryn Vuoden Parhaat Kotisivut -
palkinnon. Molempien ansiot ovat kiistattomat. Koko piiri iloitsee kanssanne!

Rotarydollarin kurssi on 0,76

Aurinkoista kevätmieltä! Tapaamisiin piirikonferenssissa!

Anna-Liisa

Liite: Läsnäoloraportti helmikuu 2009
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