Kuvernöörin maaliskuun kirje piirin 1380 rotareille
(månadsbrev på svenska kommer lite senare)
V
 esi ja saniteettihuollon kuukausi - Water and Sanitation Month

Arvoisat Pohjanmaan piirin rotarit - Tervetuloa Piirikonferenssiimme!
Ellet ole vielä ilmoittautunut - tee se nyt - vielä ehdit soita 040-543 1290 / Jaakko tai 040-565 6665 / Helena
tai ilmoittaudu tästä klikattavalla nettilomakkeella
PETS
Kiitos paljon kaikille piirimme PETSiin eli tulevien klubitoimihenkilöiden koulutukseen 16.3.2019
osallistuneille, porukkaa oli oikein mukavasti paikalla. Ja kiitokset myös PETSin pääjärjestäjille eli
tulevalle kuvernöörille DGE Arja Rantaselle joukkoineen. Klubien sekä yleiset että toimihenkilökohtaiset
ohje- ja koulutusmateriaalit löytyvät piirimme nettisivuilta koulutusmateriaaleista ja suoraan vaikkapa
tästä klikkaamalla.
PETSin jälkeen pidimme piirimme klubien edustajien kanssa piirineuvottelun eli kevätkokouksen, jonka
pöytäkirja tulee klubeille piakkoin.
Ja sitten pääasiaan: ilmoittaudu (muonavahvuuden varmistamiseksi) ja tule, A
 VEC, Rotarypiirimme
tärkeimpään vuosittaiseen seminaari- ja juhlatapahtumaan eli piirikonferenssiin lauantaina 6.4.2019 klo
11.30 alkaen Seinäjoen hotelli Sorsanpesälle. Tämä tapahtuma on ihan kaikille! Mukaan ovat tulossa
myös lähes kaikki nuorisovaihto-oppilaamme ja Rotaract-toimijat!
Voit ilmoittautua joko nettilomakkeella tai puhelinsoitolla: 040-543 1290 / Jaakko tai 040-565 6665 /
Helena, koska tahansa. Ei uskoisi, mutta piiristämme löytyy klubeja, joista EI OLE VIELÄ KETÄÄN
ILMOITTAUTUNUT!
●

Nyt on mahdollisuus viettää hauska, innostava ja kansainvälinen rotarytapahtuma hyvässä
seurassa omalla alueellamme - päivä, ilta ja yö saman katon alla! Ohjelmaan on koottu
harvinaisen hyvä kattaus todella mielenkiintoisia esiintyjiä ja aiheita. Iltagaalassa on
ainutkertaista ohjelmaa. Tulkaa paikalle - ette varmasti kadu!

Ohjelma on piirimme nettisivuilla.
●

HUOM - BONUKSENA! Kuluvana rotaryvuonna piirimme klubeihin liittyneet uudet rotarit
pääsevät piirikonferenssiin ilmaiseksi eli UUDET KAIKKI MUKAAN NYT - TEIDÄN EI
TARVITSE MAKSAA OSALLISTUMISMAKSUA (päivä ja ilta). Tämä koskee niitä uusia jäseniä,
jotka ovat liittyneet johonkin piirimme 1380 rotaryklubiin 30.6.2018 jälkeen ja jotka on merkitty
Suomen Rotaryn jäsenrekisteriin 5.4.2019 mennessä.
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Muita tärkeitä tiedotteita:
VIELÄ Muistutus kaikille syksyn 2018 haussa piiriapurahoja saaneille klubeille: Klubit
tulevat esittelemään piirikonferenssissa 6.4.2019 apurahaa saaneen hankkeensa.
Esittelypöytä on varattuna kullekin hankkeelle Sorsanpesän seminaaritilassa
(Holminhovi). Sen voitte täyttää hankkeen ja klubin esittelymateriaalilla la 6.4. klo 9-11.30 ja tietysti esittelijä paikalle seminaariin - tauoilla ehtii hyvin hanketta esitellä!
● Päätökset piiriltä 15.3.2019 mennessä haettuihin piiriapurahoihin on tiedotettu hakeneille
klubeille. Myös Eduskunnan Puhemies oli näistä erittäin kiinnostunut ja pyysi juuri
allekirjoittanutta esittelemään näitä hankkeita sähköpostilla.
● Rotarysäätiön piiriapurahat seuraavalle rotaryvuodelle eli 2019-20 ovat haettavana
15.4.2019 mennessä. Säätiön piiriapurahaa on käytettävissä noin 6.500 USD. Hakulomake
tässä linkissä, eli sama kuin muissakin piiriapurahoissa.
● 1.-6.6.2019: Rotary International’in kongressi Hampurissa - vielä ehdit ilmoittautua (Suomen
Rotaryn nettisivuilta www.rotary.fi) ja nähdä, mitä on Rotary koko maailman mittakaavassa!
● Rotaryn Johtajuuskoulutus - Rotary Leadership Institute
○ Piirimme järjestää yhdessä piirin 1400 kanssa ILMAISEN (luit oikein, ilmaista lounasta ei
ole, joten ruokansa kukin maksaa itse) monipuolisen kaikille rotareille tarkoitetun
rotarytoiminnan koulutuksen syksyllä 2019. Tästä saamme paljon lisätietoa tulevassa
Piirikonferenssissamme 6.4.2019 Seinäjoen Sorsanpesällä:
www.rotaryleadershipinstitute.org
●

TOISTO SE ON JOKA TEHOAA:
Kuvernööri hiihtää, kuvernööri t anssii, kuvernööri puhuu ja
kuvernööri vaatii, mutta miten käy kuvernööriltä r ock´ n roll?

TULE PIIRIKONFERENSSIIN 6.4. SORSANPESÄLLE JA
ILLALLA PRUNNIIN, NIIN NÄET JA KUULET JOTAIN,
JOSTA PUHUTAAN VIELÄ valitettavan PITKÄÄN!

Toivotamme silti kaikille piirimme
rotareille ja partnereille
mukavaa piirikonferenssia - nähdään
Sorsanpesällä!
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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