PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI

PIIRI 1400

VIIKKOKOKOUS N:O 1 PVM 1.7.-97
Kokouksen avaus:
(Pekanpäivät Raahessa) Vaikka alkukesän musiikkijuhlat ovat kärsineet paikoin tuntuvaa
yleisökatoa ja ajanut järjestäjät jopa konkurssiin, näyttää Raahessa Merikaupunkimessujen ja
Pekanpäivien yhdistelmä ainakin sään suosiessa saavan kansan liikkeelle.
Kolmekymmentätuhatta iloista juhlijaa Raahen kokoiselle paikkakunnalle yhden
viikonlopun aikana on varsin mittava saavutus.
(Hongkong Kiinalle) Rotaryvuoden vaihtuminen merkitsi tullessaan rotarylle uutta aluevaltausta, sillä Hong Kongin liittäminen Kiinan Kansantasavaltaan toi rotary-yhteisöön
uuden jäsenmaan, jonka vaikutukset tullaan näkemään Kiinan Kansantasavallan ja sen
autonomisen alueen Hong Kongin yhteisen tulevaisuuden kehityksessä.
(Tyson vs. Holyfield)
(Albanian vaalit)
(sääolot Euroopassa)
Rotaryn tavoite:
Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaiken arvossa pidetyn yrittämisen
perustana.
1. edistämällä tuttavuussuhteiden syntymistä ja siten luomalla tilaosuuksia palvelemiseen,
(klubipalvelu)
2. vaalimalla korkeaa liike- ja ammattimoraalia ja arvostamalla kaikkea hyödyllistä työtä
sekä opastamalla jokaista rotaria näkemään oma ammattinsa tilaisuutena palvella yhteiskuntaa,
(ammattipalvelu)
3. innostamalla jokaista rotaria toteuttamaan palvelemisen ihannetta yksityiselämässään
ammatissaan ja yhteiskunnan jäsenenä, ja
(yhteiskuntapalvelu)
4. edistämällä kansojen välistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa palvelemisen
ihanteen
yhdistämien työn ja toiminnan ihmisten välisen ystävyyden avulla.
(kansainvälinen palvelu)

Vieraiden tervehtiminen ja esittely
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Merkkipäivät
Mikko Arponen 3.7.-45_siis 52 v.
____________________________
Muut huomionosoitukset

________________________________________________________________
Läsnäolo: ____/____ omia veljiä

_______ vieraita.

Ilmoitusasiat
Governorin kirje: klubivierailu 12.8. alkaen klo 9.15 (pres.+siht.)
klo10.15(hall.+komit pj:t)
viikkous alkaa normaalisti klo 11.45
Pesäpallo-ottelu PattU/ Siilinjärvi 8.7. klo ??__________________________________
Esitelmä/keskustelu
komiteoiden toimintasuunnitelmat eri palveluväylillä:
1.
Klubipalvelu
(jäsenlisäys/ohjelma+tiedotus/rotarytietous/talous/arkisto+viirit/liikunta):
-jäsenmäärän nettolisäys 2
jäsenlisäys
-kaksi rotaryinfo-kokousta
ohjelma+tiedotus/rotarytietous
-piirineuvotteluun osallistuminen
tuleva
pres+siht+klubimest.
-luokitteiden tarkistaminen/lisääminen
jäsenlisäys,luokite
-edustaja RI:n konventioon
-uusien jäsenten opastaminen
jäsenlisäys,toveruus/rotarytietous
-rotaryn perhetapahtuma
ohjelma+tiedotus
-jäsenten kunnosta huolehtiminen
liikunta
2. Ammattipalvelu:
-nuorten urakehitysohjelman tukeminen
-osallistuminen opiskelua tukevaan projektiin
-osallistuminen oman alan yhdistystoimintaan rotarina
-'ammattiylpeyden' edistäminen
-ammattikokemuksen ja -aseman hyödyntäminen rotaryaatteen
edistämiseksi
-tunnustuksen antaminen 'vuoden ammattilaiselle'
-ammattiprojekti, avec
3. Yhteiskuntapalvelu:
-'paikkakunnan pahin' ongelma ja ideointi sen ratkaisuksi
-luku- ja kielitaitoa edistävä hanke
-yhteistyö viranomaisten kanssa
-osallistuminen projekteihin, joilla vähennetään nuorten tai
vanhusten ongelmia
-yhteiskuntaprojekti, avec
4. Kansainvälinen palvelu (nuorisovaihto/rotarysäätiö):
-lahjoitukset säätiölle
-nuorisovaihto
-GSE-vaihto

-kv-projekti, avec
Sihteeri: ________________ Presidentti: ____________________
Isko Koskela
Pekka Heikkinen
PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI

PIIRI 1400

VIIKKOKOKOUS N:O 2 PVM 8.7.-97
Pesäpallo-ottelu

PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI

PIIRI 1400

VIIKKOKOKOUS N:O 3 PVM 15.7.-97
Kokouksen avaus:
Elämme juuri nyt sitä aikaa vuodesta, jolloin liikumme vapaa-aikana tavallista
enemmän ja ehkä uusissakin paikoissa ja tilaisuuksissa. Samalla meillä on tilaisuus
tavata vanhoja
ystäviä ja luoda uusia tuttavuuksia. Vaikka yksi loman tarkoituksista
on, että voimme
irtautua hetkeksi arkirutiineista, niin muistuttaisin kuitenkin että
olkaamme rotareita myös lomalla. Rotaryvuoden alkupuoli perinteisesti on
jäsenhankinnan aikaa ja siksi kehoittaisin
veljiä bongaamaan uusia jäsenehdokkaita
ja sopivan sattuessa kohdalle ottamaan yhteyttä
jäsenlisäyskomiteaan, joka sitten
huolehtii jatkotoimenpiteistä.
Uusia jäsenehdokkaita valittaessa on meidän hyvä muistaa että:
Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaiken arvossa pidetyn
yrittämisen perustana.
1. edistämällä tuttavuussuhteiden syntymistä ja siten luomalla tilaisuuksia
palvelemiseen,
(klubipalvelu)
2. vaalimalla korkeaa liike- ja ammattimoraalia ja arvostamalla kaikkea hyödyllistä
työtä sekä opastamalla jokaista rotaria näkemään oma ammattinsa tilaisuutena palvella
yhteiskuntaa,
(ammattipalvelu)
3. innostamalla jokaista rotaria toteuttamaan palvelemisen ihannetta
yksityiselämässään ammatissaan ja yhteiskunnan jäsenenä, ja
(yhteiskuntapalvelu)
4. edistämällä kansojen välistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa
palvelemisen
ihanteen yhdistämien työn ja toiminnan ihmisten välisen ystävyyden
avulla.
(kansainvälinen palvelu)
Vieraiden tervehtiminen ja esittely:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Merkkipäivät:

to17.7. Antti S. 4 5v su 20.7. Sauli T. 50v

Muut huomionosoitukset:
________________________________________________________________

Ilmoitusasiat:
Governorin kirje ja toukokuun läsnäolotilasto
Raahen Fiian purjehdus, Timo Karjula Raahen rk
Esitelmä/keskustelu:
Eero Parviainen:
RI:n konventio Glasgowissa
Sihteeri: ________________ Presidentti: ____________________
PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI
PIIRI 1400
VIIKKOKOKOUS N:O 4 PVM 22.7.-97

PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI

PIIRI 1400

VIIKKOKOKOUS N:O 5 PVM 29.7.-97
Kokouksen avaus:
Yleisen lomakauden päättyminen, sääolot,
kesätapahtumat, urheilu, uutisia: ulkomailta / kotimaasta / Raahesta
Ollin päivä on ollut merkittävä käännekohta kesän kääntyessä syyspuolelle jo vanhassa
suomalaisessa kansanperinteessä. Silloin alettiin valmistautuminen tulevan talven varalle
nauttimalla rituaalinen lammasateria, jota kutsuttiin paikkakunnasta riiipuen esimerkisksi
willa-vuonaksi tai sänkiäislampaaksi.
Tämän päivän versio samasta teemasta on se, että vuoden vanhat marjat syödään ja uudet
pannaan vuodeksi pakkaseen, toki myös lammaspata ja kaalikääryleet ovat edelleen
loppukesän sesonkiruokia.
Myös rotarykalenterissa on käsillä se aika jolloin eväät edessä olevalle toimintakaudelle
tulee olla valmiiksi mietittynä. Oman klubimme osalta toiminnan suuntaviivat asettiin jo
alkukesästä pidetyssä klubineuvottelussa ja nyt onkin aika aloittaa käytännön toimenpiteet
eri komiteoiden toimintasuunnitelmien toteuttamiseksi.
Varsinkin kun useita veljiämme työllistäneet kesätapahtumat ja lomakiireet alkavat olla
takanapäin voimme kohdistaa osan toimintatarmostamme klubiasiolle. Pienikin panostus
ennakkosuunnit-telussa ja -varmistuksissa tulee moninkerroin takaisin myöhemmin kun
ohjelmien toteuttamisen h-hetki lähestyy ja takaa sen ettei taloon tule Uotin koukku ja
jouduta leikkaamaan vihantaa viljaa ja puimaan sitä hätäriihessä.

Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaiken arvossa pidetyn yrittämisen
perustana.
1. edistämällä tuttavuussuhteiden syntymistä ja siten luomalla tilaisuuksia
palvelemiseen,
(klubipalvelu)
2. vaalimalla korkeaa liike- ja ammattimoraalia ja arvostamalla kaikkea hyödyllistä
työtä sekä
opastamalla jokaista rotaria näkemään oma ammattinsa tilaisuutena palvella
yhteiskuntaa,

(ammattipalvelu)
3. innostamalla jokaista rotaria toteuttamaan palvelemisen ihannetta
yksityiselämässään ammatissaan ja yhteiskunnan jäsenenä, ja
(yhteiskuntapalvelu)
4. edistämällä kansojen välistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa
palvelemisen
ihanteen yhdistämien työn ja toiminnan ihmisten välisen ystävyyden
avulla.
(kansainvälinen palvelu)
Vieraiden tervehtiminen ja esittely:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Merkkipäivät:
Muut huomionosoitukset:
(Meistamo Juhani 26.7. 46 v, Morko Olavi 29.7. 63 v, Eero Hauru 29.7. 50 v)
lmoitusasiat:
Lähiviikkojen ohjelmat:
Janssonin Galleria 5.8. kyytijärjestelyt, tarjoilua varten enn.ilmoittautumiset, kokousmaksu
20,- iltapala 40/50,Hallituksen kokous 4.8. klo 17.00
Governorin vierailu 12.8.
alkaen klo 9.15/ pres+sihteeri, 10.15 hallitus+ muut virkailijat+ komiteoiden
pj:t(ennakkoilmoitus jos ovat estyneitä osalllistumaan).
19.8. jäsenlisäyskomitea / Esa M.
Raahen Fiian Purjehdus, Timo Karjula
Esitelmä/keskustelu:
Esko Koskela
Sihteeri: ________________ Presidentti: ____________________
Mikko Arponen
Pekka Heikkinen

PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI

PIIRI 1400

VIIKKOKOKOUS N:O 6 PVM 5.8.-97

Janssonin Galleria
PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI

PIIRI 1400

VIIKKOKOKOUS N:O 7 PVM 12.8.-97
Kokouksen avaus:
Veli governor, hyvät rotaryveljet ja ystävät

Rotaryliike perustettiin aikanaan yli 90 v sitten sen hetkisiin tarpeisiin ja haasteisiin. Kun
olemme viime vuosina saaneet seurata merkittäviä historiallisia tapahtumia maailman
politiikassa, talous- ja työelämässä niin aika-ajoin pysähtyy miettimään vastaako rotary
edelleen niihin haasteisiin joita yhteiskunnassa esiintyy. Rotaryn historia ja
maailmanlaajuinen jäsenkehitys kertoo kuitenkin vakuuttavasti järjestön
elinvoimaisuudesta samoin kuin sen aikaansaamat hienot saavutukset erilaisissa
kansaivällisissä avustusprojekteissa kuten esimerkiksi Polio+ .
Myös rotarytoiminnassa kuten kaikessa vapaaehtoisuuteen perustuvassa
yhdistystoiminnassa on perusyksikön eli klubin ja yksittäisten jäsenten rooli aivan
ensisijaisen ratkaiseva koko järjestön menestymisen kannalta.
Rotaryklubin tuloksellisen toimivuuden takaavat aktiiviset jäsenet säännöllisellä
osallistumisellaan klubitoimintaan. Läsnäolo on osoitus ystävyydestä - ja ilman ystävyyttä
on vaikea toteuttaa rotariutta.
Rotaryliikkeen suuret mahdollisuudet perustuvat juuri siihen, että voimme yhdistää
voimavaramme yhteisten päämääriemme hyväksi. Klubi toimii omien jäsentensä tuen,
kokemuksen ja ideoiden ansiosta ja kehittyy sekä uudistuu uusien jäsenten mukaantulon
myötä.
Elokuussa on rotarytoiminnan teemana jäsenlisäys. Kun valitsemme uusia jäsenehdokkaita
klubiimme, on meidän muistettava rotaryn tavoitteet ja ideologia.
Jäsenyyteen rotaryklubissa liittyy määrättyjä periaatteita ja moraalisia sekä ammatillisia
vaatimuksia.
Rotary tarvitsee ihmisiä, joilla on rohkeutta kohdata tämän päivän haasteet, sekä ihmisiä,
joilla on mahdollisuuksia ja voimavaroja edistää rotaryn tavoitteita.
(Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaiken arvossa pidetyn yrittämisen
perustana.
1. edistämällä tuttavuussuhteiden syntymistä ja siten luomalla tilaisuuksia
palvelemiseen,
(klubipalvelu)
2. vaalimalla korkeaa liike- ja ammattimoraalia ja arvostamalla kaikkea hyödyllistä
työtä sekä
opastamalla jokaista rotaria näkemään oma ammattinsa tilaisuutena palvella
yhteiskuntaa,
(ammattipalvelu)
3. innostamalla jokaista rotaria toteuttamaan palvelemisen ihannetta
yksityiselämässään ammatissaan ja yhteiskunnan jäsenenä, ja
(yhteiskuntapalvelu)
4. edistämällä kansojen välistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa
palvelemisen
ihanteen yhdistämien työn ja toiminnan ihmisten välisen ystävyyden
avulla.
(kansainvälinen palvelu))
Vieraiden tervehtiminen ja esittely:
Veli governor Kimmo Wihervaara (ja rouva Pirkko Wihervaara)
Vaihto-oppilas Tomi Ketolainen ( USA, Ohio, Lakewood)
Merkkipäivät:

Muut huomionosoitukset:

lmoitusasiat:
hallituksen kokouksen ( 4.8.) antia:
komiteoiden toimintakertomukset ja viime vuoden läsnäolotilasto Matille
kokousmaksut: pesäpallo-ottelu 20,-/ jäsen ; Janssonin Galleria 50,-/hlö
talousarvioesitys (39.360,-) kuluvalle kaudelle; jäsenmaksu ennallaan,
lounasmaksuun kaksi markkaa lisää ; arpajais- yms. tulot 5.000,läsnäoloraportit ja viikkoselosteet governorille ja Suomen Rotarytoimistoon
jäsenkorttien uusiminen, uudet korttipohjat Zürichista
Lähiviikkojen ohjelmat:
19.8. jäsenlisäyskomitea / Esa M.
26.8. Kari Vallirinne
2.9. Yrjo Pollari
9.9 Jouko Paaso
Esitelmä/keskustelu:
Vaihto-oppilas Tomi Ketolainen
Governorin puheenvuoro:
DG Kimmo Wihervaara
Päätössanat:
Kiitokset governorille ja lupaus pyrkiä toimimaan saamiemme evästysten
edellyttämällä
tavalla.
Klubineuvottelu aamupäivällä, siellä käydyt keskustelut sekä sadut neuvot ja ohjeet
Viikkokokous esitys piirin ja RI:n tavoitteista ja suunnitelmista

Sihteeri: ________________ Presidentti: ____________________
Mikko Arponen
Pekka Heikkinen
Governorin kansio:
Klubin organisaatio
kokouskalenteri
tavoiteohjelma
yhteenveto klubin suunnitelmista ja tavoitteista
komiteasuunnitelmat
luokitekartta
talousarvio

PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI

PIIRI 1400

VIIKKOKOKOUS N:O 8 PVM 19.8.-97
Kokouksen avaus:
hyvät rotaryveljet
Meitä rakentajia on arvosteltu iät-ajat, milloin ovat olleet kohteena gryderit milloin lahjusten
jakajat tai ottajat tai muut ryhmät. Arvostelun kohderyhmät ovat kuitenkin olleet rajattuja,
mutta nyt kun home on iskenyt yht'äkkiä lähes jokaiseen suomalaiseen rakennukseen, on
koko rakennusala joutunut syytettyjen penkille ikään kuin kollektiivista vastuuta
kantamaan.
Jos Finlandia-talon ulkokuoren käyristymisongelmissa ymmärretään tehdä ero
suunnittelijan ja rakentajan välillä, niin miksei sitten hometalojenkin kohdalla voida
selvittää onko vaurion syynä kehno suunnittelu, virheellinen rakentaminen, lisääntyneet
ympäristörasitukset vai kiinteistön käyttötarkoituksen tai käyttötottumusten muuttuminen
sellaisiksi, etteivät alunperin hyvinkin suunnitellut ja huolella rakennetut rakenneratkaisut
enää toimi.
Homeongelma on kuitenkin monen kohdalla tosiasia, joka on saatava korjatuksi;ja vaikka
syyllisiä ei enää saataisikaan vastuuseen teoistaan; on ongelman aiheuttaja ja
syntymekanismi selvitettävä, jotta oikeanlaisiin ja kestäviin korjaustoimenpiteisiin voidaan
ryhtyä.
Sen vuoksi on tärkeää, että kaikki rakennushakkeessa mukana olevat ja olleet osapuolet
pytyisivät tarkastelemaan kutakin yksittäistä ongelmaa objektiivisesti ja
kokonaisvaltaisesti. Kaikki Suomen rakennukset eivät suinkaan ole monivammaisia
talopotilaita, joilla ei ole muuta tulevaisuutta kuin armeliaan purku-urakoitsijan suorittama
saattohoito.
(Se oli ammattipalveluväylää)
Vieraiden tervehtiminen ja esittely:
Risto Korva, Matti Hannuniemi, Esko Pajarinen, Hannu Pyykönen, Heikki Haapakoski.

Merkkipäivät:
Muut huomionosoitukset:
Raahessa vierailee tällä viikolla parin vuoden takaisen vaihto-opppilaamme Petteri
Muuruvirran
isäntäperhe USAsta. Klubi osallistuu iltapalan puitteissa.
lmoitusasiat:
governorin kirje:
jäsenlisäys elokuun teema...
läsnäolo- ja viikkoselosteet...
(kuukauden mietelause:
'Muutos on väistämätön. Voimme kuitenkin joskus ohjata sen kulkua ja päättää onko se
meille uhka vai mahdollisuus parempaan.')
hallituksen kokouksen ( 4.8.) antia:
komiteoiden toimintakertomukset ja viime vuoden läsnäolotilasto Matille
viimeistään ensi tiistaina, sillä hallitus käsittelee ne ennen
vuosikokousta 23.9.
(läsnäoloraportit ja viikkoselosteet governorille ja Suomen Rotarytoimistoon
jäsenkorttien uusiminen, uudet korttipohjat Zürichista)
seuraava hallituksen kokous 1.9. klo 17.00.
esityslistalla toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tase viime kaudelta

Lähiviikkojen ohjelmat:
26.8. jäsenlisäyskomitea / Esa M.
2.9. Yrjo Pollari
9.9 Jouko Paaso
16.9. Yhteiskuntapalvelukomitea
Esitelmä/keskustelu:
Kari Vallirinne (varalla Eeron diaesitys Glasgowista)
Raahen tonttipolitiikka ok-tontit/teollisuustontit>< väestökato!!
Sihteeri: ________________ Presidentti: ____________________
Mikko Arponen
Pekka Heikkinen

PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI
VIIKKOKOKOUS N:O 9 PVM 26.8.-97
Kokouksen avaus:

PIIRI 1400

hyvät rotaryveljet,
Suomen perustuslain mukaan maassa on kolme valtiomahtia:
-lainsäädäntövalta on eduskunnalla ja presidentillä, jotka molemmat valitaan
määräajaksi;
-toimeenpanovaltaa käyttävät tasavallan presidentti ja valtioneuvosto, joka myös
nimitetään yleensä enintään vaalikaudeksi;
-ja lain noudattamista valvoo ja tuomiovaltaa käyttää oikeuslaitos, joka käytännössä
valitsee ja nimittää itse omat viranhaltijansa.
Samassa hallitusmuodossa on määritelty kansalaisen perusoikeudet. Esimerkiksi
yhdenvertaisuus lain edessä.
Vaikka presidentin ja ministereiden syytteeseen asettamisesta on omat erityiset
säädöksensä niin yleinen oikeustaju edellyttää virkamiehiltä ja ertyisesti korkeimmilta
viranhaltijoilta esimerkillistä lainkuuliaisuutta.
Monissa Suomea vanhemmissa demokratioissa jo pelkkä epäilyksen alaiseksi joutuminen
johtaa useimmiten automaattisesti eroamiseen ja siten virkakoneisto tai poliittinen
järjestemä useimmiten pääsee vähemmällä mediaryöpytyksellä. Suomessa sen sijaan
likapyykkiä pestään katkeraan loppuun saakka.

Jos ja kun ministerit ja korkeimpien oikeusasteiden tuomarit sekä maan oikeusoppineet
alkavat julkisesti vähättelemään omia tai toistensa rikkomuksia lakia vastaan niin ei ole
ihme jos tavallisen kansalaisen moraali alkaa löyhtyä ja houkutus oman hyödyn
tavoitteluun vilpillisin menetelmin kasvaa, ja kynnys omankäden oikeuden käyttämiseen
madaltuu.
Suomea ja sen yhteiskunnallisia oloja pidetään yhtenä maailman vakaimmista ja
turvallisimmista ja suomalaiset on opittu tuntemaan rehellisinä ja luotettavina
yhteistyökumppaneina, jos nämä kansalliset perusarvot ollaan heittämässä tieten tahtoen
romukoppaan, niin silloin olemme todella suurten muutosten tiellä ja silloin meidän
rotareiden on todella osoitetava, että kannamme huolta, jos aiomme jatkaa toimintaamme
niillä periaatteilla jotka olemme itsekukin hyväksyneet liittyessämme rotaryjärjestöön.
Muutos on väistämätön. Voimme kuitenkin joskus ohjata sen kulkua ja päättää onko se
meille uhka vai mahdollisuus parempaan.
Tervetuloa Pietari Brahen rotaryklubin viikkokokoukseen!
Vieraiden tervehtiminen ja esittely:
Kirkkonummen rk. Kaarlo Kovalainen
Meri-Oulun rk.
Aimo Hiltunen
Merkkipäivät:
Muut huomionosoitukset:
lmoitusasiat:
hallituksen kokous 8.9. klo 17.00 klubilla
governorin kirje:
Lähiviikkojen ohjelmat:
2.9. Yrjo Pollari/ Yegetsu Wondafrash
9.9 Jouko Paaso
16.9. Yhteiskuntapalvelukomitea
26.9 Vuosikokous
Esitelmä/keskustelu:
jäsenlisäyskomitea, Esa Muuruvirta
Sihteeri: ________________ Presidentti: ____________________
Mikko Arponen
Pekka Heikkinen
PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI
VIIKKOKOKOUS N:O 10
Kokouksen avaus:

PIIRI 1400
2.9.-97

hyvät rotaryveljet ja vieraat,
Raahessa ja naapurikunnissa Pattijoella, Pyhäjoella ja Vihannissa on taas pitkän
hiljaisemman kauden jälkeen käynnistynyt tai käynnistymässä uudisrakennushankkeita
myös Rautaruukin ulkopuolella, Pre Steelin, Technoparkin, sekä Lapaluodon sataman että
matkailusataman rakennustyöt ovat käynnissä. Ja pitkään tyhjillään olleelle Tennan tontilla
on lopultakin saatu työt käyntiin. Raahen Kauppaporvariin kohdistuu suuria odotuksia
kaupunkikuvan kohentajana ja sen tarjoamien palvelujen myötä myös odotetaan liikeelämän vilkastuvan Raahessa.
Myös pohjoisen sisääntuloväylän parannustyöt ovat alkamassa mikä aikanaan on myös
varmasti parantamassa Raaheen saapuvien mielikuvaa kaupungista.

Toivottavasti Raahen oikeustalohanke saadaan jalalle ja siten sen turvattua sen tarjoamien
palveluiden säilyminen Raahessa.
Myös vanhoista kiinteistöistä on huolehdittava ja pyrittävä hyödyntämään niiden suomat
mahdollisuudet joko säilyttävällä kunnossapidolla ja korjaustoimilla tai
perusparannustoimenpiteillä tarvittaessa vaikka uusiin käyttötarkoituksiin.
Korjausrakentamisesta ja perusparantamisesta saamme kuulla ehkä lisää tämän päivän
esitelmassä.
Tervetuloa Pietari Brahen rotaryklubin viikkokokoukseen!
Vieraiden tervehtiminen ja esittely:
Raahen kaupungin talonrakennusarkkitehti Yegezu Wondafrash,

Merkkipäivät:
9.9. Jukka Pirttijärvi, 56v
Muut huomionosoitukset:
lmoitusasiat:
hallituksen kokous 8.9. klo 17.00 klubilla
Governorin kirje:
Piirin 1400 governor Kimmo Wihervaara on lähettänyt klubille kiitoskirjeen
vierailunsa johdosta ja kiittää siinä saamastaan vastaanotosta ja rotaryhenkisestä
ystävällisyydestä.
Lisäksi veli governor ilmoittaa olevansa vakuuttunut, että klubin suunnittelema
ohjelma
toteutuu sen aktiivisuuden avulla. jota klubi osoitti vierailun aikana. Lopuksi
governor
toivottaa klubin toiminalle jatkuvaa menestystä ja uskoo, että voimme täyttää
asetetut
ihanteet ja tavoitteet, josta todelinen rotarius versoo.
Lähiviikkojen ohjelmat:
9.9 Jouko Paaso
16.9. Yhteiskuntapalvelukomitea
26.9 Vuosikokous
30.9. Sauli Tuulimo
Arvonta:
Esitelmä/keskustelu:
veli Yrjön kutsumana vieraana Raahen kaupungin
talonsuunnitteluarkkitehti Yegezu Wondafrash
Sihteeri: ________________ Presidentti: ____________________
Mikko Arponen
Pekka Heikkinen

PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI
VIIKKOKOKOUS N:O 11
Kokouksen avaus:

PIIRI 1400
9.9.-97

hyvät rotaryveljet,
Tiedotusvälineiden uutisannissa kautta koko maailman on runsaan viikon ajan ollut
pääosissa kahden hyvin erilaisen naisen kuolemat.
Toinen kohtasi matkansa pään yllättäen väkivaltaisesti - toinen sairauden murtamana
korkeassa iässä.

Toinen käytti asemansa suomat mahdollisuudet tukeakseen hyviksi näkemiään asioita toinen työskenteli matalalla profiililla vuosikymmeniä valitsemansa järjestön palveluksessa.
Molemmat saivat kuitenkin runsaasti julkisuutta osakseen halusivatpa sitä tai eivät.
Ihmisten reaktiot kautta koko maailman takaavat sen, että molempien perintö kuitenkin
tulee elämään vielä pitkään.
Molempien toiminta, sairaiden ja puutteessa elävien hyväksi, on tunnustettu
maailmanlaajuisesti yli kansallisten, poliittisten, uskonnollisten ja kulttuurirajojen, ja on
osoituksena kuinka yleisesti hyväksyttäviä tavoitteita voidaan edistää niin eri tavoin ja
menetelmin täysin erilaisista lähtökohdista.
Sekä prinsessa Dianan että Äiti Teresan tukemat ja alullepanemat
hyväntekeväisyysjärjestöt ja avustusprojektit tulevat varmasti vielä kauan jatkamaan
humanitääristä työtään, joka on myös keskeinen osa tämän meidän oman vapaaehtoisen
palvelujärjestömme, rotaryn, tavoitteita.
Rotaryn yhtenä toimintamuotona on toimia eräänlaisena yhteiskunnallisena omanatuntona
ja olla
muistuttamassa yhteisvastuustamme myös silloin kun saamme elää ns. normaalia elämää.
Tervetuloa Pietari Brahen rotaryklubin viikkokokoukseen!
Vieraiden tervehtiminen ja esittely:

Merkkipäivät:
9.9. Jukka Pirttijärvi, 56v
13.9. Esa Muuruvirta, 49 v
Muut huomionosoitukset:
lmoitusasiat:
hallituksen kokous 8.9. jossa päätettiin:
-jäsenlisäyskomitea järjestää uusille jäsenehdokkaille toimintasuunnitelman
mukaisesti info-tilaisuuden, joten ehdotuksia uusiksi jäseniksi
odotetaan.
-vaihto-oppilaiden hakuaika vuosivaihtoon jatkuu ja valinnat tehdään
lokakuussa,
myös mahdollisesti tulevan vaihto-oppilaan isäntäperheiden kartoitus
on
alkamassa ja asiasta kiinnostuneet savat veli Leolta lisätitoa ja ohjeita.
-keskusteltiin klubin kotisivun laatimista Internettiin, ja veli Leo selvittää
asiaan
liittyvät käytännön järjestelyt ja mahdolliset kustannukset, asia
otetaan hallituksessa
uudelleen käsittelyyn.
-päätettiin osallistua tarvittaessa piirijuhlajärjestelyihin Raahen Rotaryklubin
kanssa
kaudella 98/99.
-Raahen Inner Wheel-klubi järjestää syksyn aikana avec-tilaisuuksia, ja
luvassa on
klassista musiikkia sekä survival-henkistä seikkailua Vuokatissa, joten
veljet on
hyvät ja tiedustelee puolisoilta tarkemmin.

Governorin kirje:
-3/97 syyskuun teema: nuoriso
-kansainvälinen konferenssi Pietarissa 2.-5.10. , mukana RI:n presidentti Glen
Kinross
-Georgia sitpendit haettavina

-Piirin pr-asiota ja tiedotusta hoitaa Oiva Luhtasela Ylivieskasta
-tapahtumia Pietarin konferenssin lisäksi:
Rotaryinstituutti kokoontuu Göteborgissa 21.-23.11.
Piirin säätiöseminaari Kuhmossa 8.11.
Piirikokous ja -juhla Kajaanissa 14.2.
Konventio Indianapolis’ssa 14.-17.6.
Lähiviikkojen ohjelmat:
16.9. Yhteiskuntapalvelukomitea
26.9 Vuosikokous
30.9. Sauli Tuulimo
Muut asiat:
Arvonta:

ensi viikon arpajaispalkinto

Esitelmä/keskustelu:
Jouko Paaso

Sihteeri: ________________ Presidentti: ____________________
Isko Koskela
Pekka Heikkinen

PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI
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Kokouksen avaus:

PIIRI 1400
16.9.-97

Hyvät rotarit ja erityisesti Raahen kaupungin ympäristön suojelusihteeri Anja Haavanlammi,
tervetuloa Pietari Brahen rotaryklubin viikkokokoukseen.
Viime viikonvaihteessa vietettiin Euroopan rakennusperinnön päivää. Raahessa, niikuin
koko Suomessa, tapahtuma kytkettiin itsenäisyyden 80-juhlavuoden ohjelmaan, siten että
kohteet oli valittu itsenäisyyden ajan rakennuskohteista.
Moni varmaan tuumii, että onko mitään mieltä lähteä kotikaupungissa sight-seeingille
katsomaan taloja, jotka näkee muutenkin lähes päivittäin.
Sunnuntaina oli kuitenkin mahdollisuus osallistua kiertoajeluun, jonka jonka käytännön
järjestelyistä vastasi Raahe-Seura. Lähes neljä tuntia kestäneen kiertoajelun aikana, ennen
kaikkea kaupungin arkkitehti Hilkka Aaltosen asiantuntevan opastuksen ansiosta,
muodostui mukana olleille varsin selkeä käsitys Raahen rakentamisen ja eri elinkeinojen
kehityksen vaiheista viimeisen kahdeksankymmenen vuoden aikana. Erityisen kiinnostavaa
oli se, että reitille oli sisällytetty kantakaupungin ja eri asuntolähiöiden lisäksi myös hyvin
edustava otos maaseudun rakennuskannasta ja sen eri kehitysvaiheista itsenäisyyden
aikana. Piehinkiin ja Arkkukariin suuntautuneella osuudella sai konkreettisesti todeta sen
suuren muutoksen minkä maatalous-elinkeino on läpikäynyt ja on kuinka se on edelleen
sopeutumassa uusiin lähinnä eu:n mukanaan tuomiin vaatimuksiin.
Myös tutut kaupunkikohteet saivat ikäänkuin uuden arvolatauksen kun ne esiteltiin sitä
yhteiskunnalista taustaa vasten, mikä vallitsi niiden rakentamisaikana.
Rakennusperinteeseen eri vuosikymmeniltä Raahessa voi tutustua vielä tämän kuun
loppuun avoinna olevassa näytelyssä Soveliuksen talossa. Suosittelen.!
Vieraiden tervehtiminen ja esittely:
Raahen Kaupungin ympäristön suojelusihteeri Anja Haavanlammi,

Tervetuloa!
Merkkipäivät:
19.9. Lasse Mettänen, 45 v
20.9. Antero Hakalahti, 57 v
21.9. Leo Ilkko,
47 v
Muut huomionosoitukset:
lmoitusasiat:
Lähiviikkojen ohjelmat:
26.9 Vuosikokous
30.9. Sauli Tuulimo
7.10. Ammattipalvelu (Pekka T, Reijo, Juhani)
Muut asiat:
Arvonta:
Esitelmä/keskustelu:
ympäristön suojelusihteeri Anja Haavanlammi

Sihteeri: ________________ Presidentti: ____________________
Mikko Arponen
Pekka Heikkinen
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23.9.-97

H.V.

Vieraiden tervehtiminen ja esittely:

Tervetuloa!
Merkkipäivät:
26.9.97 Ilkka Ketola 42 v

Muut huomionosoitukset:
lmoitusasiat:
paikkaussäännöt ja paikkauskorttien toimittaminen klubimestarille
läsnäoloraportit Suomen Rotarytoimistoon 17. seuraavaa kuuta (elokuun raportti
puuttui
vielä 19.9.!)
jäsen- ja poissaolomaksujen perintää tehostetaan (1/4-vuosittain)
jäsenkortit uusitaan: allekirjoitukset, laminointi
matrikkelitiedot ajantasalle, henkilötietojen tarkastus, yhteystiedot, luokite (s.a., p.s.)
klubien välinen golf-ottelu päättyi 220-223 Raahen rk:n hyväksi.
Lähiviikkojen ohjelmat:
30.9. Sauli Tuulimo
7.10. Ammattipalvelu (Pekka T, Reijo, Juhani)
14.10 Olavi Rautio
Muut asiat:
Arvonta: ensi viikolla
VUOSIKOKOUS

Sihteeri: ________________ Presidentti: ____________________
Isko Koskela
Pekka Heikkinen

PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI
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Kokouksen avaus:

PIIRI 1400
30.9.-97

Hyvät rotaryveljet,
Rotarykalenterissa on alkamassa ammattipalvelulle omistettu kuukausi. Sen lisäksi,
että ammattipalvelu on otettu huomioon lokakuun kokousohjelmassa, on ehkä sopiva
ajankohta
palauttaa mieliin tämän palveluväylän keskeisimmät periaatteet ja tavoitteet.
Eli kuinka
rotari voi osoittaa kantavansa huolta ammattipalvelun kautta?
-Ota ja kanna vastuu asemasi edellyttämällä tavalla kun toimit yrityksessäsi tai
ammatissasi.
- Kehitä työmenetelmiä ja paranna työskentelyolosuhteita
-Käytä ammattitaitoasi yhteiskunnan hyväksi.
-Osallistu aktiivisesti nuorten urakehitys- ja ammatinvalintatilanteisiin.
-Anna tunnustusta henkilöille, jotka osoittavat työssään hyvää ja korkeaa
ammattimoraalia.
-Tee neljän kysymyksen koe sekä noudata liike- ja ammattialoilla toimivien rotarien
eettistä
julistusta.
Toimimalla omassa ammatissamme rotaryn periaatteita noudattaen teemme parasta
pr:ää rotaryliikkeelle.
tervetuloa Pietari Brahen rotaryklubin viikkokokoukseen.

Vieraiden tervehtiminen ja esittely:

Merkkipäivät:
30.9. Kauko Holappa 67 v

Muut huomionosoitukset:
lmoitusasiat:
Matrikkelitietojen tarkistus jatkuu, samoin jäsenkorttien uusiminen
Petari Brahen rotaryklubilla on nyt oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta:
Indianapolisin konvention esitteet ja ilmoittautumislomakkeet, osallistumismaksu
nousee
31.12 ja 31.3.
Hallituksen kokous 6.10. klo 17.00
Lähiviikkojen ohjelmat:
7.10. Ammattipalvelu (Pekka T, Reijo, Juhani)
14.10. Olavi Rautio
21.10 Ensio Salmela
Muut asiat:
Arvonta:
Esitelmä/keskustelu:
Sauli Tuulimo

Sihteeri: ________________ Presidentti: ____________________
Mikko Arponen
Pekka Heikkinen

PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI
VIIKKOKOKOUS N:O 15
Kokouksen avaus:

PIIRI 1400
7.10.-97

Hyvät rotaryveljet ja vieraamme,
Kymmenkunta vuotta sitten alkaneen kasinotalouden ja sitä seuranneen pankkikriisin
jälkiselvittely jatkuu edelleen (ties kuinka pitkään).
Osa syyllisistä on tuomittu ja useat hyväntahtoiset ja -uskoiset takaajat ovat joutuneet
kokemaan raskaimman jälkeen velallisten maksukyvyttömyyden seuraukset.
Lainojen vakuuksien panttiarvojen romahtaminen tai romahduttaminen ja markan kurssin
muutokset laukaisivat lopullisesti pankkikriisin ja valtio tuli mukaan pankkituen muodossa.
Tätä tukea on maksettu yhteisistä varoista n. 10.000,- / kansalainen.
Jos nyt aletaan antamaan anteeksi korvausvelvollisten maksettaviksi tuomittuja maksuja
sekä kulutusjuhlien huumassa otettuja velkoja ja vastuita, niin kuinka sen kokevat ne
kansalaiset, jotka ovat hoitaneet omat sitoumuksensa tai välttyneet joutumasta
kulutushysterian valtaan ja elämään yli varojensa, mutta ovat kuitenkin olleet juuri niitä,
jotka ovat osallistuneet n 50 Mrdmk:n laskun maksamiseen verojen muodossa?
Mikä on Oikeus ja Kohtuus?
Myöskin kymmenkunta vuotta sitten esiteltiin Raahessa silloisen kaava-arkkitehti Hannu
Iso-Heiniemen näkemys Raahen rannoista.
Vaikka Fanttien Maa -suunnitelma sai aikanaan melkoista julkisuutta, vilahtaen jopa
valtakunnan uutisissa, niin se kuitenkin hyllytettiin suhteellisen yksimielisesti ehkä liian
utopistisena.
Tämän tyyppisiä visioita meillä kuitenkin tulisi olla olemassa. Aikansa kypsyttyään ne myös
usein ikäänkuin jalostuvat toteutuskelpoisiksi hankkeiksi niin kuin on käymässä myös
Fanttien Maa-visiolle; Kaupunginlahti on ruopattu ja saatu uusi uimaranta ja puistoalue,
venesatamia laajennetaan ja uusittuja suunitelmia jatkotoimenpiteistä julkaistaan.
Meri ja sijainti rannikolla ovat aina olleet merkityksellisiä Raahelle. Vaikka luonto
muuttaakin rantaviivaa myös Raahen kohdalla melkoista vauhtia saa siinä näkyä myös
ihmisen työn jälki silloin kun sillä edistetään yhteistä hyvinvointia.
Jos veronmaksajat voisivat kohdistaa maksamistaan veroista osan haluamilleen julkisen
talouden menokohteille, niin olisi mielenkiintoista nähdä sen vaikutus valtion ja kuntien
budjetteihin.

tervetuloa Pietari Brahen rotaryklubin viikkokokoukseen.

Vieraiden tervehtiminen ja esittely:

Merkkipäivät:
7.10. Matti Honkala, 44 v
Muut huomionosoitukset:

lmoitusasiat:
Governorin kuukausikirje:
lokakuun teema ammattipalvelu, GSE-vaihto, rotarydollarin kurssi 5.50,
säätiöseminaari Kuhmossa
läsnäolotilastot elo- ja syyskuulta, piirin tilintarkastukertomus, tuloslaskelma
ja tase.
Klubin hallituksen on eilisessä kokouksessaan:
hyväksynyt jäsenehdokas Heikki llkon, luokitteena taloushallinto,
myötänyt eron Pekka T Heikkiselle 6.10. alkaen,
päättänyt täydennetää ammattipalvelukomiteaa siten, että Esko Piippo siirtyy
siihen
jäsenlisäys- ja luokitekomiteasta,
päätänyt kutsua hallituksen jäseneksi Raino Peltoniemen,
valinnut 1. varapresidentiksi Eero Parviaisen,
tehnyt päätöksen osallistua säätiöseminaariin 8.11., komitea valitsee
edustajan
keskuudestaan.
lisäksi tiedoksi että:
nuorisovaihto; lähtevän vaihto-oppilaan hakuaika on lopuillaan ja valinta
lokakuussa, tulevan vaihto-oppilaan isäntäperheiden valinta
alkamassa.
klubi on saanut järjestääkseen rotary-lentiksen sm-kisat syksyllä -98,
järjestelyistä
vastaa Esa Muuruvirta, joka tulee vielä kääntymään veljien puoleen
käytännön
asioden hoitamisessa.
Matrikkelitietojen tarkistus jatkuu, samoin jäsenkorttien uusiminen
Petari Brahen rotaryklubilla on nyt internetissä oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta:
www.ratol.fi/pietari.html
Lähiviikkojen ohjelmat:
14.10. 1/4-vuotisraportit, vieraskielisten rotary-lehtien katsaus
21.10. Ensio Salmelan hankkima vieraileva esitelmän pitäjä ( eläkeasiat)
2.10. yhteiskuntapalvelukomitean ohjelma: vierailu Raahen sairaalaan, iltakokous
4.10. yritysvierailu
11.11.säätiökomitea (Kuhmon kuulumiset), (Reijo Järvisen vuoro)
Muut asiat:

Arvonta:
Esitelmä/keskustelu:
Olavi Raution kutsumana vieraana:

Sihteeri: ________________ Presidentti: ____________________
Mikko Arponen
Pekka Heikkinen

PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI
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Kokouksen avaus:

PIIRI 1400
14.10.-97

Hyvät rotaryveljet,
Piirin governor veli Kimmo Wihervaara on molempien Raahen klubivierailujensa
yhteydessä ottanut muiden toimintasuunnitelmien ohella puheeksi tulevan kevään
aikana
toteutumassa olevan GSE (group study exchange) -ohjelman. Sen johdosta
on ehkä
paikallaan, että palautamme mieleen mitä Rotaryn käsikirjassa (ss. 145,145)
asiasta
sanotaan.
--Siinä tapauksessa, että tulevan GSE-ryhmän matkareitti ulottuu Raaheen, on
Raahen
klubien järjestettävänä ryhmälle 1-2 päivän vierailuohjelma
tutustumiskäynteineen ja perhemajoituksineen. Hallituksen jäsenet ja varsinkin
kansainvälisiä asioita klubissamme
hoitava nuorisovaihtokomitea ottavat mielihyvin
vastaan esityksiä vierailukohteiksi ja
isäntäperheiksi. Harkitkaa veljet vakavasti
työpaikoillanne ja kotonanne kuinka voisitte
hyödyntää tarjolla olevan suoran
informaatiokanavan Alabamaan.
tervetuloa Pietari Brahen rotaryklubin viikkokokoukseen.

Vieraiden tervehtiminen ja esittely:

Merkkipäivät:

Muut huomionosoitukset:
lmoitusasiat:
Matrikkelitietojen tarkistus jatkuu, samoin jäsenkorttien uusiminen
1/4-vuotisraportit, läsnäolotilastot, Raino Peltoniemi
Lähiviikkojen ohjelmat:
21.10. Ensio Salmelan kutsuma vieraileva esitelmän pitäjä ( eläkeasiat)
2.10. yhteiskuntapalvelukomitean ohjelma: vierailu Raahen sairaalaan, iltakokous
4.10. yritysvierailu, ammattipalvelukomitea tai Reijo Järvinen
11.11.säätiökomitea (Kuhmon kuulumiset), (ohjelman mukaan olisi Reijo Järvisen
vuoro)

Muut asiat:

Arvonta:
Esitelmä/keskustelu:
vieraskielisten rotary-lehtien katsaus, Mikko Arponen

Sihteeri: ________________ Presidentti: ____________________
Mikko Arponen
Pekka Heikkinen
PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI
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Hyvät rotaryveljet ja hyvä vieraamme
Syksy alkaa olla kääntymässä talveksi ja lähestymme aikaa, jolloin siirrämme kellot
kesäajasta normaaliaikaan sekä varustaudumme talviolosuhteiden edellyttämällä
tavalla
kaikissa päivittäisissä toimissamme. Vaikka hyvin tiedetään, että Suomen
sääoloihin
kuuluu neljä eri vuodenaikaa, niin ensimmäinen kunnon lumipyry, ja sen
aiheuttamat ongelmat, ovat joka vuosi loka- marraskuun vaihteen ykkösuutinen.
Varsinkin maantieliikenteessä ongelmat ja
turvallisuusriskit kasvavat
moninkertaisiksi kun
yhdistetään kesävarusteinen tienkäyttäjä, syksyn pimeys ja
ensimmäiset talvikelit.
Myös asianmukaisesti varustautuneiden tiellä liikkujien on syytä huomioda
sääolosuhteissa joskus hyvinkin nopeasti tapahtuvat muutokset. Keliolosuhteiden
seuraamiseen onkin saatu Oulun lääniä palveleva uusi säätutka, jonka avulla
kelitiedotteet Tielaitoksen palvelupuhelimissa ja tie-infopisteissä sekä teksi-tv:ssä ja
internetissä ovat
aikaisempaa tarkempia sekä ajan että paikan suhteen. Siis tietoa ja
taitoa sekä asianmukaiset varusteet ja asenteet
matkalle mukaan.
Kun talven tuloon ollaan varustauduttu hyvissä ajoin ja ennen kuin tänne
rannikkoseudulle
talvi lopullisesti saapuu, jää tähän loppusyksyyn muutama viikko
eräänlaista luppoaikaa.
Brahe Classica onkin sijoittanut onnistuneesti konserttisarjansa näille viikoille ja
tarjoaa
syksyn piristykseksi todella huippulaadukasta klassista musiikkia.
Konserttisarja, jonka
taiteellisesta suunnittelusta muuten vastaa veli Lasse, alkoi
viime sunnuntaina Jean
Sibelius-kvartetin konsertilla. Ohjelma oli koottu Mozartin,
Rautavaaran, Sallisen ja
Sibeliuksen varhaistuotannosta ja Shostakovitshin
myöhäisemmästä jousikvartetosta.
Konserttia edelsi Kuhmon Kamarimusiikista tutun Seppo Kimasen yleisöluento
suomalaisesta musiikista maailmalla, esityksessä myös vertailtiin toisaalta musiikin
ja
toisaalta urheilun osuutta Suomikuvan luojana maailmalla sekä näiden saamaa
julkisuutta
tiedoitusvälineissä.
Konsertttisarja jatkuu vielä kolmena peräkkäisenä sunnuntaina. Siis pihatöiden,
talvirenkaiden vaihdon ja suksien huoltamisen vastapainoksi on vielä hyvä tilaisuus
nauttia
kulttuurinälkään sopivista herkuista.

tervetuloa Pietari Brahen rotaryklubin viikkokokoukseen.

Vieraiden tervehtiminen ja esittely:
Eläke-Sammon yhteyspäällikkö Irmeli Nurmi
Merkkipäivät:
Muut huomionosoitukset:
Raahen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus on juhlinut viikonvaihteessa, ja
palkinnut
luottamushenkilöitään ja työntekijöitään. Veljet Esko Koskela ja Matti Mänty
palkittiin
pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstään Ammatillisen Aikuiskoulutuksen
Ansioristillä.
Onneksi olkoon!
lmoitusasiat:
Heikki Ilkon jäsenyys on saanut vahvistuksen kun sääntöjen mukainen moiteaika on
nyt umpeutunut. Klubin sihteeri laatii uudelle jäsenellemme jäsenkortin ja tekee
jäsenilmoituksen RI:lle. Kummi ja jäsentietouskomitea kokoavat sopivan tietopaketin
uudelle jäsenelle ja valitsevat keskuudestaan yhden veljen, jonka tulee opastaa ja
auttaa uuden
jäsenen kotiutumisessa klubiin.
Uusi jäsen kutsutaan seuraavaan normaaliin viikkokokoukseen 11.11.
Hallituksen kokous maanantaina10.11. klo 18.00 klubilla
Lähiviikkojen ohjelmat:
huom. muutokset painettuun ohjelmaan ja aikaisempaan ilmoitukseen!
28.10. yritysvierailu, kokoontuminen klo 18.00 Rannikon Konetekniikka Oy:lle,
toimitilojen
esittely sen jälkeen Technoparkin kokoustiloissa kahvit ja
toimitusjohtaja Pekka
Kallion esitys yritysestään.
4.11. yhteiskuntapalvelukomitean ohjelma: vierailu Raahen sairaalaan, iltakokous
kokoontuminen klo 18.00 ala-aulassa.
11.11. Reijo Järvinen, lisäksi säätiökomitean Kuhmon kuulumiset
18.11. Jukka Pirttijärvi
Muut asiat:
Arvonta:
Esitelmä/keskustelu:
Eläke-Sampo, yhteyspäällikkö Irmeli Nurmi

Sihteeri: ________________ Presidentti: ____________________
Mikko Arponen
Pekka Heikkinen

PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI
VIIKKOKOKOUS N:O 18
Kokouksen avaus:

PIIRI 1400
28.10.-97

Vierailu Rannikon Konetekniikka Oy:öön
kokoontuminen klo 18.00 ja tuotantotiloihin tutustuminen
noin 18.40 esittely jatkuu Technoparkissa.
Vieraiden tervehtiminen ja esittely:
Tj. Pekka Kallio
Merkkipäivät:
Muut huomionosoitukset:
lmoitusasiat:
Sotaveteraaniliiton heimoveteraanikeräys.
Väestöliiton julkaisujen kierrätys
RI:n kiitokset säätiön tukemisesta ja luettelo klubin PHF:stä
Hallituksen kokous maanantaina10.11. klo 18.00 klubilla
Lähiviikkojen ohjelmat:
huom. muutokset painettuun ohjelmaan!
4.11. yhteiskuntapalvelukomitean ohjelma: vierailu Raahen sairaalaan, iltakokous
kokoontuminen klo 18.00 ala-aulassa.
11.11. Reijo Järvinen, lisäksi säätiökomitean Kuhmon kuulumiset
18.11. Jukka Pirttijärvi
Muut asiat:

Esitelmä/keskustelu:
Rannikon Konetekniikka Oy, Pekka Kallio

Sihteeri: ________________ Presidentti: ____________________
Mikko Arponen
Pekka Heikkinen

PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI
VIIKKOKOKOUS N:O 19
Kokouksen avaus:

PIIRI 1400
4.11.-97

Vierailu Raahen Sairaalaan ja Terveyskeskukseen ( Raahen Seudun Terveydenhuollon
Kuntayhtymä)
kokoontuminen klo 18.00 ala-aulaan.
Vieraiden tervehtiminen ja esittely:

Merkkipäivät:
Yrjö Pollari 8.11. 59 v.
Muut huomionosoitukset:
lmoitusasiat:

80v,

Hallituksen kokous maanantaina 10.11. klo 18.00 klubilla (vaalikokousasiat, Suomi
Joululounas/ Pekka Nuuutinen)
Säätiöseminaari Kuhmossa 8.11. osallistuminen?
Rotarydollarin kurssi 1.10. alkaen 5.30 mk
Arpajaisten jatkaminen, palkinto?

Lähiviikkojen ohjelmat:

11.11. Reijo Järvinen, lisäksi säätiökomitean Kuhmon kuulumiset
18.11. Jukka Pirttijärvi

25.11. Antti Silvennoinen
Muut asiat:

Esitelmä / keskustelu:
Matti / Virpi Honkala

Sihteeri: ________________ Presidentti: ____________________
Mikko Arponen
Pekka Heikkinen

PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI
PIIRI 1400
VIIKKOKOKOUS N:O 20
11.11.-97
Kokouksen avaus:
Hyvät rotaryveljet, hyvä(t) vieraamme,
Niin kuin kaikki hyvin tiedämme rotaryliike sai alkunsa USA:ssa vuonna 1905 ja on
sen
jälkeen laajentunut maailmanlaajuiseksi järjestöksi, siten että Euroopan
ensimmäinen klubi perustettiin Dubliniin Irlanissa vuonna 1911. Vuonna 1919
rotaryltoiminta alkoi Aasiassa
Filippiinien Manilassa ja samana vuonna myös EteläAmerikassa Uruguain
Montevideossa. Afrikka ja Australia saivat ensimmäiset
rotaryklubinsa vuonna 1922
Johannesburgiin ja Melbourneen.
Rotary on tänä vuonna tehnyt uuden aluevaltauksen kun Base Marambioon
perustettiin rotaryklubi. Kysymyksessä on Etelänapamantereen esimmäinen rotaryklubi.
Nyt siis yhdeksänkymmentäkaksi vuotta perustamisen jälkeen voidaan todeta, että
rotary on maapallon kaikilla mantereilla, 155 eri valtiossa, yli 28.000 klubissa on yhteensä
yli
1.200.000 rotaria. Toiminnan laajenemisen edellytyksenä on, että rotaryroiminnan
piiriin saadaan uusia jäseniä ja siitä meillä on tänään konkreettisena esimerkkinä ilo
toivottaa
tervetulleeksi uusi jäsen klubiimme, Heikki Ilkko!
Paitsi maantieteellisesti ja määrällisesti on rotary laajentanut toimintaansa myös
sisältönsä
ja päämääriensä osalta perustamisensa jälkeen ja ehkä juuri sen kyky ja tahto
puuttua
ajankohtaisiin
ongelmiin niin paikallisella tasolla kuin
maailmanlaajuisestikin on olllut edistämässä toiminnan laajenemista.
Rotarysäätiön hallitus on suunnittelemassa Paul Harris -keskuksia kansainvälisiä
opintoja varten. Alustavien kaavailujen mukaan ohjelma tullaan toteuttamaan
kuuden
tunnetun yliopiston yhteydessä eri puolilla maailmaa.
Vuosittain olisi tarkoitus valita yhteensä 60 opiskelijaa, jotka osallistuvat kahden
vuoden
mittaiseen opiskeluohjelmaan, jonka sisältö painottuu rauhan, hyvän tahdon
ja
kansainvälisen yhteisymmärryksen edistämiseen, sekä vuosittain pidettävään
seminaariin, jonka tulokset
raportoidaan rotarymaailmalle ja kansaivälisille
tiedotusvälineille.

Paul Harris -keskukset tekisivät siis rotarya tunnetuksi entistä enemmän rauhan
asian puolestapuhujana samalla kun ne auttaisivat useampia nuoria ihmisiä saamaan
koulutustaustan, jota tarvitaan kansaivälisten suhteiden ja hyvän tahdon
edistämisessä.
Vieraiden tervehtiminen ja esittely:
Harri Sipilä, Raahen Uusyrityskeskus
Merkkipäivät:
Muut huomionosoitukset:
Kauko Holappa saanut tunnustuksen Raahen Yrittäjät ry:ltä pitkäaikaisesta kello- ja
kultaseppätoiminnastaan Yrittäjyyden Kunniakirjan muodossa.
Uuden jäsenen vastaanotto ja esittely:
Hyvät veljet, veli Heikki,
Rotary-ratas on osa yhteiskuntakoneistoa!
Siksi klubin jäsenkanta pyritään luokitejärjestelmän avulla pitämään sellaisena että
se
edustaa tasapuoisesti paikkakunnan elinkeinorakennetta.
Rotary on liike- ja ammattielämän johtohenkilöiden muodostama maailmanlaajuinen
järjestö, joka harjoittaa humanitääristä palvelutoimintaa, vaalii korkeita eettisiä
arvoja kaikissa ammateissa sekä auttaa rakentamaan rauhaa ja hyvää tahtoa maailmassa.
Rotary antaa jäsenilleen tilaisuuden rakentaa elinikäisiä ystävyyssuhteita ja kokea
sitä
tyydytystä, joka tulee
toisten vapaaehtoisesta auttamisesta.
Rotaryn tavoite on vaalia palvelemisen ihannetta kaiken arvossapidetyn
yritteliäisyyden
perustana:
-edistämällä tuttavuussuhteiden syntymistä;
-vaalimalla hyvää liike- ja ammattimoraalia ja arvostamalla kaikkea hyödyllistä
työtä;
-opastamalla jokaista rotaria näkemään oma ammattinsa tilaisuutena palvella
yhteiskuntaa;
-innostamalla jokaista rotaria toteuttamaan palvelemisen ihannetta
yksityiselämässään, ammatissaan ja yhteiskunnan jäsenenä;
-edistämällä kansojen keskeistä ymmärtämystä, hyvää tahtoa ja rauhaa
ihmisten
keskinäisen ystävyyden avulla
Vaikka rotaryn toimintaperiaatteisiin kuuluukin oleellisesti osallistumisvelvoite
viikottaisiin kokouksiin niin kuitenkin vielä suuremmat mahdollisuudet toteuttaa yhteisiä
päämääriämme meillä on omassa ammatissamme ja yksityiselämässämme.
Siis muistakaamme olla rotareita viikon jokaisena päivänä!
Tevetuloa jäseneksi Pietari Brahen rotaryklubiin!
(rintamerkki, kokousohjelma, jäsenmatrikkeli ja ydintietoa rotarysta)
lmoitusasiat:
Rotary Internatoinalin presidentiksi kaudelle 1999-2000 on valittu Italian Milanosta
Carlo Ravizza.
Klubin hallituksen päätöksiä:
-keskusteltiin RI:n presidentti Glen Kinrossin kirjeestä, jossa kehoitetaan
klubeja
osallistumaan yhteiskuntarauhaa edistäviin hankkeisiin,
myöhemmin lisää asiasta.
-kokousmaksut vierailuista RKT:lle ja Raahen Sairaalaan 30,-

-23.12. jouluaaton aattona ei viikkokokousta.
vaalikokousasiat (9.12.), ehdotukset tulevaksi presidentiksi ja hallituksen jäseniksi
kaudelle 98-99
Säätiöseminaari Kuhmossa 8.11. Matti, Eino ?
Lähiviikkojen ohjelmat: (=loppuvuoden)
18.11. Jukka Pirttijärvi
25.11. Antti Silvennoinen
2.12. viikkokokous, Suomi 80 v.
joululounas 16.12., rovasti Pekka Nuutinen
23.12. ei kokousta
Muut asiat:

Esitelmä / keskustelu:
Reijo Järvinen / Raahen Uusyrityskeskus, Harri Sipilä

Uuden jäsenen kättely
Sihteeri: ________________ Presidentti: ____________________
Mikko Arponen
Pekka Heikkinen

PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI
PIIRI 1400
VIIKKOKOKOUS N:O 21
18.11.-97
Kokouksen avaus:
Hyvät rotaryveljet, hyvä(t) vieraamme,
Eilen saimme jälleen kuulla uudesta verilöylystä Pohjois-Afrikassa. Sekä
Algeriassa että
Egyptissä on äärimuslimien ryhmiä, jotka taistelevat maansa
hallitusta vastaan terrori- iskuin ja kohteena ovat siviilihenkilöt. Egyptin hallitus on
onnistunut ehkä Algeriaa paremmin rajoittamaan ääriainesten toimintaa, mutta koska
Egyptin islamistit ovat
kohdistaneet veritekonsa ulkomaisia turisteja kohtaan, ovat ne
luonnollisesti saaneet
aikaan voimakkaammat reaktiot länsimaissa.
Molempien maiden radikaalijärjestöjen ideologinen pohja on syvästi uskonnollinen
ja
tärkeimpänä päämääränä on torjua, heidän oppiensa mukaan, vääräoppisten
aatteiden
kuten länsimaisen demokratian, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, rauhan ja
ihmis- oikeuksien leviäminen.
Sekä Egyptin ja Algerian hallitukset haluaisivat tietenkin ratkaista ongelmat
maidensa
sisäisinä asioina omin voimin, mutta yhä useammalta kansaivälisten
järjestöjen ja ulkovaltojen taholta kysytään, onko se yleensä mahdollista ja, onko pyritty
riittävästi
voimakeinojen lisäksi käyttämään muita menetelmiä ongelmien
ratkaisemiseksi.
Viime viikonvaihteessa kokoontui Etiopiassa Addis Abebassa Rotary Internationalin
presidentin Afrikan konferenssi, jonka teemana oli ‘Köyhyyden kahleiden
katkaiseminen’
sekä kansallisen rokotuspäivän toteuttaminen osana polio+-ohjelmaa.

Uskoisin että RI:n harjoittama humanitäärinen toiminta myös Afrikassa on
pitemmällä aikajaksolla osaltaan auttamassa yhteiskuntarauhan edistymistä. Köyhyyden ,
nälän ja
asunnottomuuden torjunta sekä koulutuksen lisääminen ovat niitä
perusarvoja, joiden varaan eri kansojen ja kulttuurien välinen yhteisymmärrys voidaan
rakentaa.
Vieraiden tervehtiminen ja esittely:

Merkkipäivät:
Muut huomionosoitukset:
Kunniamaininta past presidentille
Simo Joensuulle on myönnetty Suomen Yrittäjien hopeinen ansiomitali

lmoitusasiat:
Rotary Internationalin presidentiksi kaudelle 1999-2000 on valittu Italian Milanosta
Carlo Ravizza.
(jäsenehdotus jäsenlisäys- ja luokitekomitealle)
Säätiöseminaari Kuhmossa 8.11. Matti,
Munkkiniemen rotaryklubi järjestää perinteisen itsenäisyyspäivän iltajuhlan
Kalastajatorpalla, myös linnan juhlista tuleville on varattu mahdollisuus iltapalaan.

Lähiviikkojen ohjelmat:
25.11. Antti Silvennoinen
2.12. viikkokokous, Suomi 80 v, Yrjö Reinilä PDG, mahdollisesti muutakin arvokasta
ohjelmaa
9.12. vaalikokous, Kauko Holappa
joululounas 16.12., rovasti Pekka Nuutinen
23.12. ei kokousta
Muut asiat:
(vuosikokous / piirijuhla 14.-15.2.-98)
Arvonta:
Esitelmä / keskustelu:
18.11. Jukka Pirttijärvi

Sihteeri: ________________ Presidentti: ____________________
Mikko Arponen
Pekka Heikkinen

PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI
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Kokouksen avaus:
Hyvät rotaryveljet, hyvä(t) vieraamme,

25.11.-97

(Tupo ja emu, Raahen nuorison perjantai-ilta)
Viime viikon SK:ssa oli Euroopan rahaliittoa (EMUa) käsittelevä artikkeli.
Vaikka kirjoitus myötäilikin ajatusta, että Suomen EMUn kolmanteen vaiheeseen
meno on
jo päätettty ja varmaa, niin kuitenkin kirjoittajat olivat käyttäneet varsin laajaa
ja
monipuolista asiantuntijajoukkoa, jossa oli
edustettuna taloustieteilijät,
valtiovarain- ministeriö, palkansaajat, rahalaitokset, pörssi, työministeriö, teollisuus ja
työnantajat ja
Suomen Pankki.
Haastattelujen perusteella toimittajajoukko oli laatinut kaksi tulevaisuuden kuvaa
Suomen
kohtalosta vuoteen 2010 mennessä. ‘Unelmien EMU’ ja ‘Kauhu-skenaario
2010’.

Menemättä sen tarkemmin artikkelin yksityiskohtiin haluan todeta, että
vaihtoehdoista
kummalle tahansa on olemassa perustellut mahdollisuudet toteutua.
Totuus
todennäköisesti asettuu kuitenkin jonnekin välimaastoon.
Lisäksi on muistettava, että siinäkin vaihtoehdossa, jota artikkelissa ei käsitelty, että
Suomi
jättäytyy EMUn ulkopuolelle tai koko EMU-hanke romuttuu, on
väistämättä edessä suuria muutoksia nykyjärjestelmään, sillä on turha kuvitella, että
Suomi voisi yksin jatkaa
entistä rataa kun Eurooppaa harmonisoidaan.
Eli olimmepa EMUssa tai emme kukaan ei pysty tällä hetkellä varmasti sanomaan
mihin valittu linja tulee johtamaan. Vaikka sanojia varmasti tulee riittämään, sillä EU ja
EMU herättää politiikan tekijöissä voittamattomia intohimoja ja tarjoaa ehtymättömän
lähteen
poliittisiin spekulaatioihin.
Viikonvaihteessa ja alkuviikolla ovat tulopoliittiset neuvottelut huipentuneet loppurutistukseen tavoitteena kaksivuotinen sopimus. Neuvottelujen edistymisestä on
välittynyt
sellainen kuva, että ennakkoon laadittua tupoteatterin käsikirjoitusta on tällä
näytäntökaudella seurattu ilman suurempia improvisointeja ja tuloksena saadaan
aikaan paperi,
joka voidaan liittää Suomi-neidon ansioluetteloon haettaessa EMUjäsenyyttä.
Raahen nuorisosta osa viettää vapaa-aikaansa viikonloppuisin kaupungilla. Tämä
joukko
jakaantuu selvästi kolmeen eri ryhmään. Ravintoloissa viihtyviin, autoilla
cruisaileviin ja
edellisiä nuorempiin diskoissa ja kävelykadulla aikaansa kuluttaviin.
Myös tämän pääosin
15- vaan ei18-vuotiaiden joukossa käytetään huomattavan
yleisesti alkoholia. Keskioluen ja vahvempienkin aineiden runsas nauttiminen aiheuttaa
joka viikonloppu muutamia
enemmän tai vähemmän lieviä
alkoholimyrkytystapauksia eli sammumisia kaupungilla.
Näiden tapausten varalle ja niitä mahdollisesti seuraavien ikävämpien tilanteiden
estämiseksi Raahessa ja Pattijoella toimii ns. PaRaS-päivystys.
Ryhmään kuuluu vastaavan päivystäjän lisäksi 5-7 vapaaehtoista, jotka partioivat
pareittain
nuorison suosimilla paikoilla ja tarjoavat apuaan kun nuoret eivät enää itse
hallitse
tilannettaan.
Pietari Brahen ja Raahen rotaryklubeilla on nyt oivallinen tilaisuus osoittaa
käytännössä,
että rotari kantaa huolta, osallistumalla perjantai-iltaisin PaRaSpäivystykseen.
Vieraiden tervehtiminen ja esittely:

Merkkipäivät:
Muut huomionosoitukset:

lmoitusasiat:
Paras-päivystys perjantai-iltaisin, Teuvo jakaa vuorot.
Vuosikokous 14.2. ei käy koska piirikonferenssi 14.-15.2. siirto viikolla eteenpäin la
21.2.
Säätiöseminaari Kuhmossa 8.11. Matti,
Lähiviikkojen ohjelmat:

2.12. viikkokokous, Suomi 80 v, Yrjö Reinilä PDG, mahdollisesti muutakin arvokasta
ohjelmaa
9.12. vaalikokous, Kauko Holappa
joululounas 16.12., rovasti Pekka Nuutinen
23.12. ei kokousta
30.12. Esko Piippo
Muut asiat:
Arvonta:
Esitelmä / keskustelu:
Antti Silvennoinen

Sihteeri: ________________
Isko Koskela

PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI
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Presidentti:

____________________
Pekka Heikkinen

PIIRI 1400
2.12.-97

Kokouksen avaus:
Hyvät rotaryveljet, hyvä(t) vieraamme,
Tämä viikko on Suomen 80-vuotisen itsenäisyyden juhlaviikko, jonka aikana meillä
mahdollisuus osallistua useampiinkin juhlatilaisuuksiin ja seurata aiheeseen liittyviä
ohjelmia radion. television ja lehdistön välityksellä. Haluan tuoda esille kolme
Suomen
itsenäisyyteen ja yhdentyvään Eurooppaan liittyvää näkökulmaa ja
on

kysymystä, joiden
viikon aikana.

käsittelyyn toivoisin teidän, hyvät veljet, kiinnittävän huomiota tämän

Vieraiden tervehtiminen ja esittely:
Yrjö Reinilä, Jukka-Pekka Lassila, Jorma Pekuri
Merkkipäivät:
7.12. Arto Murtovaara, 45 v
Muut huomionosoitukset:
Raahen Sairaala täytti 30v, onneksi olkoon!
Klubi osallistuu itsenäisyyspäivän kunnianosoituksiin Raahen ja Saloisten
sankarihaudoilla. Kokoontuminen 10.30 ja 12.00
(pres., siht., varapres.)

lmoitusasiat: (jos on aikaa)
Governorin kirje
Vuosikokous 14.2. ei käy koska piirikonferenssi 14.-15.2. siirto viikolla eteenpäin la
21.2.
(tarjous illallisvaihtoehdoista, alustava varaus Tiiranlinnaan.)
Säätiöseminaari Kuhmossa 8.11. Matti kertoo
Sodankylän rk ottanut toisen painoksen keittokirjastaan.
Lähiviikkojen ohjelmat:
9.12. vaalikokous, Kauko Holappa
16.12. joululounas, rovasti Pekka Nuutinen
23.12. ei kokousta
30.12. Esko Piippo
Muut asiat:
(Arvonta:)
Yhteislaulua: Rotary Brothers säestää
Finlandia,
Ohjelma/Esitelmä / keskustelu:
rotarypiirimme past governor, kaupunkineuvos Yrjö Reinilä Raahen rotaryklubista:
Tapahtumia itsenäisyyden ajan Raahesta
Yhteislaulua:
Sininen ja valkoinen
Sihteeri: ________________
Mikko Arponen

Presidentti:

____________________
Pekka Heikkinen

PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI
PIIRI 1400
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9.12.-97
Kokouksen avaus:
Hyvät rotaryveljet, hyvä(t) vieraamme,
(Itsenäisyyden juhlinta, valmistautuminen joulun tuloon, joululahjavalmistelut,
tunnelmointi takkatulen ääressä tai kynttilänvalossa, palo- ja pelastustoimen lakko,)

Vieraiden tervehtiminen ja esittely:

Merkkipäivät:
Muut huomionosoitukset:
Klubi osallistui itsenäisyyspäivän kunnianosoituksiin Raahen ja Saloisten
sankarihaudoilla.
(pres., siht., varapres.)
Lisäksi klubiveljet Matti ja Jouko puhuivat Raahen kaupungin järjestämässä
itsenäisyyspäivän juhlassa.
lmoitusasiat:
Governorin kirje: ehdokasasettelu piirigovernoriksi 2000-2001 määräaika 15.1.,
läsnäolotilasto, nuorisovaihto.
Vuosikokous 14.2. ei käy koska piirikonferenssi 14.-15.2. siirto viikolla eteenpäin la
21.2.
(tarjous illallisvaihtoehdoista, alustava varaus Tiiranlinnaan.) (tai bussilla
Kajaaniin?)
Säätiöseminaari Kuhmossa 8.11. Matti H. kertoo.
Sodankylän rk ottanut toisen painoksen keittokirjastaan.
Suomen Sotaveteraaniliiton keräys heimoveteraanien hyväksi jatkuu.
Lähiviikkojen ohjelmat:
16.12. joululounas, rovasti Pekka Nuutinen
23.12. ei kokousta
30.12. Esko Piippo
Vaalikokous:
vaalimenettely / tulevan kauden 98/99 hallitukseen, presidentin (Teuvo K.) ja past
presidentin (Pekka H.) lisäksi tuleva presidentti sekä viisi hallituksen jäsentä.
-valitaan ääntenlaskijat
-suoritetaan äänestys asetetuista ehdokkaista
tuleva presidentti
viisi hallituksen jäsentä
-todetaan äänestyksen tulos
-ilmoitus uuden hallituksen järjestäytymiskokouksesta (16.12.?)
Muut asiat:
Esitelmä / keskustelu:
Kauko Holappa
Päätössanat:
(joulukuusen hankinta, turkistarhaus,)

PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI
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PIIRI 1400
16.12.-97

Kokouksen avaus:

Vieraiden tervehtiminen ja esittely:

Merkkipäivät:
Muut huomionosoitukset:

lmoitusasiat:
Hallituksen kokous 15.12.
-uusi jäsen: Raahen Seudun markkinointipäällikkö, kauppateknikko Erkki Heikkilä,
luokitteena sanomalehden markkinointi ja hallinto.
-nuorisovaihto: Inkeri Rajala 16 v lukiolainen Arkkukarista
-Paras-päivystys (PH, TK, MA, EP, EM) yht.henkilöt Teuvo K. / Eija Haarakoski
19.12. Isko K.
26.12. ?
2.1.
?
9.1.
?
Uuden hallituksen järjestäytymiskokous: Teuvo K.
Lähiviikkojen ohjelmat:
23.12. ei kokousta
30.12. Esko Piippo
6.1.
ei kokousta
13.1. klubineuvottelu, komiteoiden ½-vuotistarkastelut

Muut asiat:
Arvonta:
palkinto Eerolta (13.1. Leolta)
Esitelmä / keskustelu:
Pastori Pekka Nuutinen

PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI

PIIRI 1400

VIIKKOKOKOUS N:O 26

30.12.-97

Kokouksen avaus:
Joulun vietto alkaa olla takana ja uusi vuosi edessä. Näin vuoden vaihtuessa on tapana
aina muistella päättymässä olevan vuoden tapahtumia ja tehdä lupauksia ja suunnitelmia
tulevalle vuodelle.
Rotarytoiminnan aktiivisuutta mitataan paitsi läsnäoloprosenteilla myös Rotary-Säätiölle
tehtyjen lahjoitusten määrällä. Oma piirimme 1400 on useana vuonna ollut toiseksi paras
Pohjoismaiden 29 rotarypiiristä. Tälle toimintakaudelle on asetettu piirin tavoitteeksi 26.000
$ eli hieman yli 100 mk/rotari. Oman klubimme tavoite on ollut jo vuosikausia 1000 $/ vuosi
eli nykykurssilla n.160 mk jäsentä kohden, jonka olemme myös saavuttaneet.
Veli governor on hieman huolestunut piirin tavoitteen toteutumisesta koska piirin saldo on
lähes nollilla. Maailmanlaajuisesti lahjoituksia kertyy tasaisemmin ja governor kehoittaakin
klubeja tilittämään säätiölle osoitetut varat useammissa erissä.
Osa säätiölle lahjoitetuista varoistahan on käytettävissä piirin valitsemiin kohteisiin. Viime
vuosina onkin Oulun Yliopistossa opiskellut kaksi virolaista opiskelijaa piirin stipendin
turvin. Nyt on kuitenkin haettavana oman piirin nuorille 120 tmk:n stipendi kahden vuoden
opiskeluun ulkomailla.
Rotary-Säätiön avustushankkeiden tukeminen taloudellisesti on yksi tapa edistää rotaryn
tavoitteiden toteutumista ja osoittaa, että rotary kantaa huolta.

Vieraiden tervehtiminen ja esittely:

Merkkipäivät:
30.12. Jorma Henriksson, 66 v
5.1.
Toivo Vilminko, 58 v
8.1.
Simo Joensuu, 52 v

Muut huomionosoitukset:

lmoitusasiat:
-uuden jäsenen (markkinointipäällikkö, kauppateknikko) Erkki Heikkilän,
(luokitteena sanomalehden markkinointi ja hallinto) jäsenyys on saanut
vahvistuksen kun sääntöjen mukainen moiteaika on nyt umpeutunut. Klubin sihteeri
laatii uudelle jäsenellemme jäsenkortin ja tekee jäsenilmoituksen RI:lle. Kummi ja
jäsenlisäyskomitea kokoavat tietopaketin uudelle jäsenelle ja valitsevat keskuudestaan
yhden veljen,
jonka tulee opastaa ja auttaa uuden jäsenen kotiutumisessa klubiin.
Uusi jäsen kutsutaan (kummi/sihteeri/presidentti) seuraavaan normaaliin
viikkokokoukseen 13.1.
-RI:n News Basket Internetissä,
-Indianapolisin maailmankonvention ennakkoilmoittaumisaika ja -etu (15%)
umpeutuu
31.12. Tällä hetkellä ilmoittautuneita lienee n. 8000.

-Rotary-maiden lukumäärä on nyt 158, kun Tbilisiin Georgiassa on perustettu
rotaryklubi.
Entisen Neuvostoliiton alueellla on rotaryklubeja kahdeksassa eri valtiossa.
-Hallituksen kokous 19.1. klo 17 / 18
-Paras-päivystys (PH, TK, MA, EP, EM) yht.henkilöt Teuvo K. / Eija Haarakoski
19.12. Isko K.
26.12. ?
2.1.
?
9.1.
?

Lähiviikkojen ohjelmat:

6.1.
13.1.
ohjelmat

20.1.

ei kokousta (Loppiainen)
klubineuvottelu, komiteoiden ½-vuotistarkastelut ja 2. vuosipuoliskon
(vuosijuhla 21.2., ammattipalvelu 3.3, liikuntakomitea. 24.3., ..)
Tomi Ketolainen?
Antero Hakalahti

Muut asiat:
Arvonta:
palkinto Eerolta (13.1. Leolta)
Esitelmä / keskustelu:
Esko Piippo
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Kokouksen avaus:
Mitä uusi vuosi tuo tullessaan? Nyt ainakin ovat tiedossa että:
Taloudelliset:
vaikutukset
myös läntisiä

Jo viime vuoden puolella alkanut Aasian talouskriisi ja sen
koko maailman talouteen askarruttavat yhä enemmän
finanssipiirejä.
Tupo-sopimus kahdeksi vuodeksi, bensaveron korotus, viiniveron

alennus,
Yhdentyvässä Euroopassa paineet Suomen tuloveron ja yhteiskunnan
tarjoamien palveluiden saattamiseksi euro-tasolle kasvavat?
Politiikka:

EU, emun rahaliittoon ensimmäisinä liittyvät maat ovat tiedossa
aikoihin.
Suomen ek-vaalit lähestyvät ja loppuvuodesta kiihtyvä
vaalikampanjointi
toivottavasti vastaa myös kysymykseen mikä on
politiikan
moraali, onko
puoluejärjestelmä itseriittoinen
instituutio vai äänestäjien edunvalvoja ?
Raahen alueen kuntien yhteistyömahdollisuudet kartoitetaan, sillä
supistuva
valtion tuki ajaa kuntia yhä tehokkaampaan hallintoon ja
palvelujen
tuottamiseen.
Vapun

Tiede:
tahdo
elinpankkien
ovat varmaan

Mikrobiologia ja kloonaustekniikka edistyvät niin ettei lainsäädäntö
pysyä perässä. Houkutus lääkeaineiden valmistamiseen ja
tarjoamien varaosien tuottamiseen kloonausmenetelmin
suuret ja tulee koettelemaan tutkijoiden etiikkaa.

Urheilu:

Jalkapallon MM-kisat pelataan Ranskassa kesä-heinäkuussa.
Talviolympialaiset Naganossa alkavat kolmen viikon päästä,
suomalaisten
mitaliodotukset valmennusjohdon ja olympiakomitean
mukaan liikkuvat
kouluasteikolla 4...10. Vahvimmat näytöt ovat
esittäneet kuitenkin ennen
kisoja Itävallan miesten alppihiihtäjät ja
Japanin mäkijoukkue, myös Norjan
maastohiihtäjät ovat osoittaneet
tasaisen kovaa kuntoa. Suomen
hiihtojoukkueiden
huippukunto on ilmeisesti ajoitettu juuri olympialaisiin,
joten
jännitys säilyy ja mitalit jaetaan vasta kisoissa saavutetujen tulosten
perusteella. Jääkiekkoturnauksesta on odotettavissa tulevan tasokkaamman
kuin koskaan olympialaisissa, koska NHL:stä ja muista liigoista on mukana
tällä kertaa ennätysmäärä pelaajia.
Kulttuuri:
vuonna

Tukholma ei saanut kesäolympialaisia vuodelle 2004, mutta on tänä
Euroopan kulttuuripääkaupunki.

Myös Helsingin uusi Nykytaiteen Museo avataan,ja tullee olemaan ensi
kesän ykköskohde kotimaan matkailussa.
Raahekin saa loppuvuodesta oman kulttuurisalinsa valmistautuesaan
vuotisjuhliinsa.

350.

Vieraiden tervehtiminen ja esittely:
Kuhmon rk., DGN Pertti Koivisto
Merkkipäivät:
Muut huomionosoitukset:
Uuden jäsenen vastaanotto ja esittely:
markkinointipäällikkö, kauppateknikko Erkki Heikkilä, luokitteena sanomalehden
markkinointi ja hallinto

lmoitusasiat:
-Governorin kirje: uusi klubi piiriin, piirikonferenssi, kuukauden teema: rotarytietous,
säätiön
stipendi,
-Kirjeensulkijamerkit
-Hallituksen kokous 19.1. klo 17.00 , (piirikonferenssiin osallistujat,
osallistumismaksut
n. 1.300,-/ 2 h)
-Paras-päivystys (PH, TK, MA, EP, EM) yht.henkilöt Teuvo K. / Eija Haarakoski
9.1.
Topi, Matti
pe
16.1. Mikko, Sauli kokoontuminen Raahen nuoristoimistossa,
Brahenk.
pe
23.1.
Lähiviikkojen ohjelmat:
20.1. Antero Hakalahti
27.1. Erkki J. Kärnä
Muut asiat:
DGN Pertti Koivisto:
Piirikokous -99, Raahessa, valmistelujen käynnistys
Arvonta:
palkinto Leolta
Esitelmä / keskustelu:
Klubineuvottelu komiteoiden ½-vuotistarkastelut ja 2. vuosipuoliskon ohjelmat.
Talouskomitea / Topi, klubin talous, budjetin tarkastelu
Klubipalvelukomitea / Eero, Raino, Kari (läsnäolot)
Jäsenlisäys- ja luokitekomitea / Esa, Ensio, Jorma (Esko P.)
Ohjelmakomitea / Arto, Isko, Lasse (vuosijuhla 21.2
Rotarytietouskomitea / Esko K., Antero, Erkki J.K.
Arkisto- ja viirikomitea / Kauko, Yrjö, Antti
Likunta- ja urheilukomitea / Sauli, Simo, Erkki H. (liikuntakomitea. 24.3.)
Ammattipalvelukomitea / Esko P., Reijo, Juhani (ammattipalvelu 3.3.)
Yhteiskuntapalvelukomitea / Teuvo, Olavi, Heikki (Paras-päivystys)
Nuorisovaihto / Leo, Ilkka, Jouko ( isäntäperheet, Tomi Ketolainen?)
Rotarysäätiö / Matti H., Eino, Jukka
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Kokouksen avaus:
Governor kirjoittaa kuukausikirjeessään muutoksen tarpeesta rotarytoiminnassa.
Järjestömme perustaja Paul Harris oli 40-luvulla sitä mieltä, että maailma on
muuttunut ja Rotaryn on muututtava sen mukana.
Samasta asiasta muistuttaa alueen 15 jäsenkehityksesä vastaava Hannu Savola
Rotary Nordenin joulunumerossa julkaistussa artikkelissaan ‘Jäsenkehitys on
jatkuva prosessi’.
‘Paikallaan pysyminen on taantumista ja jos emme ajoissa tiedosta tilannetta,
olemme pian supistuvan organisaation ongelmien parissa!’ Lukekaa juttu!
Naisjäsenyys on asia, joka puhuttanut jäseniä monissa klubeissa. Tästäkin löytyy
juttu joulukuisessa Rotary Nordenissa. Piirissä 1420 on veljiä eronnut jäsenyydestä
siksi, että naisjäsenyyden pohtiminen klubissa on venynyt liian pitkälliseksi ja
hyödyttömäksi kinasteluksi. Governor kehoittaakin lopuksi miettimään
naisjäsenyyttä myös neljän kysymyksen kokeen valossa.

Vieraiden tervehtiminen ja esittely:

Merkkipäivät:
Muut huomionosoitukset:
lmoitusasiat:
-Rotarysäätiön raportti viime toimintakaudelta
-Rotary-keilailu, Tikkurilassa 23.2.-.23.3. välisenä aikana.
-Kirjeensulkijamerkit
-Oulun Zonta-kerhon hyväntekeväisyyskonsertti 27.2.
-Hallituksen kokous 19.1.
-Kajaanin piirikonferenssiin lähetetään klubin edustajina: sekä istuvat että
tulevat
presidentit ja sihteerit seuralaisineen.
Osallistumismaksut ja ilmoittautumiset sihteerin kautta.
-Paras-päivystys (PH, TK, MA, EP, EM, IK, MH,ST) yht.henkilöt Teuvo K. / Eija
Haarakoski, vieläkö jatketaan ja mihin jatkotoimenpiteisiin ryhdytätän
(lehtijutut,
Sammon kilpailu).
perjantain päivystys
23.1.
-Klubimestari on luvannnut esitellä läsnäolotilastot ensi viikolla.

Lähiviikkojen ohjelmat:
27.1.

Erkki J. Kärnä

3.2. Teuvo Koskela
10.2. Toivo Vilminko (huom. pvm.)
Muut asiat:
Arvonta:
jos on palkinto!
Esitelmä / keskustelu:
20.1.

Antero Hakalahti
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Kokouksen avaus:
Kevään lähestyessä hormonien vaikutus elämäämme lisääntyy.
USAn presidentti Bill Clinton on joutunut useaan otteeseen selittelemään väitettyjä
seksiseikkailujansa ja näyttää siltä, että Irakin Saddam Hussein saa viettää
ramadansa rauhassa loppuun. (lisää Clintonista: www.WhiteHouse.com)
Myös talviolympialaisiin valmistautumista on hallinnut hormonit - STT:n ja
Hiihtoliiton välisessä kasvuhormonin käyttöä koskevassa doping-jupakassa näytti
aluksi siltä, että Hiihtoliiton suksi tökkii pahemman kerran. Asiasta käydyn
uutisoinnin perusteella vaikuttaa, että liiton puheenjohtaja Esko Aho puuttui
kuitenkin tapahtumiin ponnekkaammin kuin muutama vuosi sitten markan arvon
puolustamiseen.
Jupakan tässä vaiheessä näyttääkin, STT:llä on puolestaan pito-ongelmia ja ote
alkaa lipsua näyttöjen puutteesta johtuen.
No,kansakunnan mielenkiinto on saatu suunnattua urheiluun ja altistuminen
olympia-kuumeeseen on herkässä.
Turkkiin pukeutunut blondi kysyi hampurilaisbaarin jonossa:
‘Miksi eläimet valmistetaan nahasta ja lihasta, jos niitä ei ole tarkoitettu ihmisen
hyödynnettäviksi?’
Viime viikonvaihteessa vaihtoehtonuoret kokoontuivat Tampereella syyllistyen
osittain laittomaan mellakointiin - Myös poliisin toimintaa tilanteen hallinnnassa on
arvosteltu ja tapahtumien kulkua tultaneen käsittelemään vielä oikeudessa. Ettei
vain Nokia olisi unohtanut maineikkaan nuoriso-ohjaajansa tuotekehittelyä
kännykkäbuumin huumassa. Ainakin yhden sukupolven takainen malli nokialaisesta
toimi hyvin ja sen aikaisista huligaaneista on kasvanut pääosin kuuliaisia ja
virkavaltaa kunnioittavia kansalaisia.

Vieraiden tervehtiminen ja esittely:
Merkkipäivät:

Muut huomionosoitukset:
lmoitusasiat:
-Piirijuhliin osallistumismaksut ja ilmoittautumiset sihteerin kautta.
-Paras-päivystys
30.1. Arto 6.2. Matti M
-Klubimestari on luvannnut esitellä läsnäolotilastot.
-Hallituksen kokous 16.2. klo 17.00 alkaen
Lähiviikkojen ohjelmat:

3.2. Teuvo Koskela
10.2. Toivo Vilminko (huom. pvm.)
21.2. vuosijuhla
Muut asiat:
Arvonta:
Esitelmä / keskustelu:
27.1. Erkki J. Kärnä
Päätössanat:
(-Rotarysäätiön raportti viime toimintakaudelta)
-Palkansaajilla veroilmoitusten tekemiselle vielä viikko aikaa.
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Kokouksen avaus:
-Talviolympiaurakka on ohi niin urheilijoilta kuin yleisöltäkin. Suomen joukkue
lunasti määrällisesti mitalitoiveet yli odotusten. Mitä tulee mitalien laatuun niin pari
kultaa enemmän olisi nostanut Suomen kaikkien aikojen mitalitilastossa viidenneksi.
Mutta joka tapauksessa tulos oli erinomainen.
-Raahen rotaryklubien yhteinen vuosijuhla pidettiin lauantaina. Mukana oli yhteensä
50
henkilöä.
-Juhlaesitelmässään DGE Arto Levanto Merikosken rotaryklubista käsitteli rotaryn
aate- pohjalta klubien jäsenvalintoja, toiminnan fakkiutumisen vaaroja sekä rotarin
ammattietiikan vaalimista. Lopuksi tuleva kuvernöörimme haastoi meidät
keskusteluun siitä miten asetamme asiat tärkeysjärjestykseen yhteiskunnassamme,
Raahen seudulla, työssämme
ja elämmässämme.
-Veli ‘Antsu’ Antero Hakalahti palkittiin PHF-tunnustuksella ja mitalilla.
-Ohjelman viihteellisestä puolesta vastasi jo perinteiseen tapaan Rotary Brothers
veli
Lassen johdolla ja veli Matin juontamana, kolmas oman klubin jäsen veli Isko oli
puhaltanut pölyt pois vanhasta trumpetistaan ja toi aivan uutta sykettä RB:n
poljentoon. Kiitokset viellä kerran.
Vieraiden tervehtiminen ja esittely:
Merkkipäivät:
lmoitusasiat:
-Hallituksen kokous 16.2.
-muistutus paikkausten ilmoittamisesta joko klubimestarille tai rahastonhoitajalle,
jotta kuukausiraportit saadaan ajoissa matkaan.
-Governorin kirje, läsnäolotilastot

-Kajaanin piirijuhla
-Paras-päivystys
Lähiviikkojen ohjelmat:

3.3. Ammattipalvelu
10.3. Eero Parviainen
17.3. Eino Helaakoski
Muut asiat:
Arvonta:
Esitelmä / keskustelu:
Leo Ilkko / Tomi Ketolainen
Päätössanat:
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Kokouksen avaus:
-Hiihtolomat menossa.
-Onko ay-liikkeen lakkohalukkuuden lisääntyminen seurausta taloudellisesta
elpymisestä ja toiveista päästä osingoille ennätysmäisen suuresta tuotannon
kasvusta vai onko vain niin, että työttömyyden hieman hellittäessä otettaan, pyritään
toimettomien kokonaismäärää pitää ennallaan vaikka yleiseurooppalaisilla lakoilla.
-Useimmat yksityiset sekä valtion omistamat yhtiöt tekivät viime vuodelta
julkaisemiensa tilinpäätösten mukaan parempaa tulosta kuin vuosikymmeniin,
samalla kuitenkin tuskaillaan korkean työttömyyden, kohtuuttoman tuloverotuksen
ja edelleen lisääntyvän valtion velanoton kanssa.
-Viestit päättäjille eivät näytä menevän perille vaan poliittinen keskustelu pyörii
kuitenkin aivan muiden asioiden ympärillä, kuten rynnäkköhelikoptereiden hankinta
tai EMUun meno ja euro-rahaan siirtymisessä, joista edellisen (kopterit)
loppuunsaattaminen on oiva osoitus puolustuslaitoksemme taktisista taidoista ja
jälkimmäisen, jo EU-sopimuksen myötä tehdyn ratkaisun turhaan pähkäilyyn, vaan
tarkeämpää olisi valmistautua Euroopan avautuviin sisämarkkinoihin ja
ennenkaikkea turvata Suomen keskeisten vientituotteiden kilpailukyvyn säilyminen
myös Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla.
Vieraiden tervehtiminen ja esittely:
Tervetuloa Pietari Brahen rotaryklubin viikkokokoukseen!
Merkkipäivät:
lmoitusasiat:

4.3. Eero 55 v, 9.3. Matti M. 52 v

-muistutus paikkausten ilmoittamisesta joko klubimestarille tai rahastonhoitajalle,
jotta kuukausiraportit saadaan ajoissa matkaan.
-Tikkahiihtoviesti 18.3. klo 18.30
-Rotary-Golf Kotkassa 11.-12.6.
-Paras-päivystys: tähän mennessä osallistunut 12 veljeä, seuraavat perjantai-illat:
6.3.
13.3.
Lähiviikkojen ohjelmat:

10.3. Eero Parviainen
17.3.
24.3

Eino Helaakoski
liikuntakomitea? (Sauli/Simo)

Muut asiat:
Arvonta:
Esitelmä / keskustelu:
Ammattipalvelu
Eero Ukonaho
Päätössanat:
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Kokouksen avaus:
Kevätpäiväntasaus on takana ja edessä valon vallitsemaa aikaa seuraava puoli
vuotta.
Pimeyden voimat ovat kuitenkin Raahen nuorison keskuudessa jälleen
nostamassa päätään saatananpalvojien muodossa. Me aikuiset saatamme helposti
hymähtää
vähätellen koko ilmiölle niin kauan kuin toiminnasta ei koidu aineellisia
vahinkoja. Mutta
nuorten keskuudessa tilanne voi olla vakava myös henkisellä puolella.
Aikuistuva nuori on herkässä iässä ja altis vaikutteille ja saattaa helposti ajautua
kaveriporukan mukana
ympyröihin, joista irrottautuminen voi olla vaikeaa ja, joissa
oma arviointikyky saattaa hämärtyä. Tietämättömyys ja välinpitämättömyys ovat huonoja
selityksiä sen jälkeen kun on tapahtunut peruuttamattomia vahinkoja. Puhukaa veljet
lähipiirissänne asiasta ja keskustelkaa siitä nuorten kanssa ja osoittakaa (edes
itsellenne), että rotari kantaa huolta!
Vieraiden tervehtiminen ja esittely:
Raahen kaupungin liikuntatoimi, liikunnanohjaaja Pauli Järvitalo,
fysioterapeutti Jouni Palviainen.
Tervetuloa Pietari Brahen rotaryklubin viikkokokoukseen!
Merkkipäivät:
18.3. Raino 47v, 21.3. Ensio 55v
Muut huomionosoitukset: Tikkahiihtoviestin voitto jälleen klubille, Topi, Matti M.,Juhani ja
Jouko saivat kiertopalkintoon toisen kiinnityksen.
lmoitusasiat:
-Veljemme Lasse Mettänen on pyytänyt lupaa erota klubin jäsenyydestä todeten,
ettei hänellä tällä hetkellä ole edellytyksiä täyttää niitä vaatimuksia, joita Rotary-aate

edellyttää
jäseniltään. Kirjeen johdosta Lassen kanssa käydyistä keskusteluista
huolimatta veli Lasse
pysyi päätöksessään ja klubin hallitus päätti myöntää Lasselle
eron klubin jäsenyydestä 16.3.
Kirjeessään Lasse lähettää lämpimät kiitokset kaikille veljille siitä ystävyydestä,
josta on
päässyt osalliseksi ja toivottaa klubille menestystä toiminnassaan.
-Uusien jäsenten koulutus toteutetaan yhteistyössä Raahen rk:n kanssa huhtikuun
aikana,
(Simo, Juhani, Ilkka, Jouko, Heikki, Eetu). Molempien klubien
rotarytietouskomiteat
toimivat koulutuksen
järjestäjinä.
-Uudet paikkaussäännöt (Sääntövalltuuskunnan kokous Delhissä);
läsnäoloksi hyväksytään osallistuminen klubin hallituksen
hyväksymään
palveluprojektiin.
Senior active-jäsen, jonka iän ja rotaryvuosien summa on
85 v. tai
enemmän voi
saada vapautuksen läsnäolosta tehtyään siitä ilmoituksen
kirjallisesti klubin
sihteerille.
Työkomennuksen aikana toisella paikkakunnalla saa läsnäolon osallistumalla
paikallisen klubin kokoukseen.
-Governorin kirje; maaliskuun teemana opiskelu tulevaa rotarykautta varten, DGN:t
Anaheimissa ja klubien keskeiset virkailijat kokoontuvat Pelloon suunnittelemaan
tulevaa
vuotta. Oulun Tullin rk:n uusi kokouspaikka on Ravintola Kymppi,
Hallituskatu 36 B 5.krs,
torstaisin klo 16.30. Rotaryn lääkäripankki laajentaa
toimintaansa pohjoismaissa, johon
kaivataan kontaktihenkilöä. GSE-vaihto;
toukokuussa ryhmä Alabamasta; syksyllä piiristä
ryhmä Etelä- Koreaan, jonka ryhmän
vetäjää ei ole vielä valittu.
-Paras-päivystys: tähän mennessä osallistunut 13 veljeä, seuraavat perjantai-illat:
Lähiviikkojen ohjelmat:
31.3 Eino Helaakoski
7.4.
Heikki Ilkko
14.4. Simo Joensuu
komiteoiden aika tarkistaa vielä toimintasuunnitelmansa
Muut asiat:
Arvonta:
Esitelmä / keskustelu:
Liikuntakomitea/ Sauli:
liikunnanohjaaja Pauli Järvitalo,
fysioterapeutti Jouni Palviainen.
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Kokouksen avaus:
Elokuun lopulla käsittelin avauspuheenvuorossani rakentamista ja sen ongelmia ja
lupasin palata vielä asiaan. Uutisvälineissä on varsinkin rakennusten kosteusvauriot ja
niihin liittyvät homeongelmat olleet toistuvasti esillä. Rakennuslehti otsikoi 26.3.
pääkirjoituksensa:
Homehysterialla rahastetaan!
ja kirjoittaa mm. että: Homehysteria on vallannut Suomen. Johtaviin homeasiantuntijoihin
kuuluva Työterveyslaitoksen ylilääkäri Kari Reijula sanoi TV:n MOT-ohjelman
haastattelussa, että homeesta puhutaan niin paljon, että moni lääkärin vastaanotolle
haleutuva kysyy ensimmäiseksi homeen yhteyttä oireisiin. Reijulan mukaan kuitenkin
suurin osa oireilevista ihmisistä oireilee kuitenkin jostain muusta kuin homepölystä
johtuen.
Homeen terveysriskejä ei tule vähätellä, vaikkakin samalla on todettava, että
nykytietämyksen mukaan niitä on selvästi liioiteltu.
Homeesta ehtinyt tulla härski rahastuskohde, paitsi vilpillisille asunnonostajille, myös
homeasiantuntijoiksi itseään kauppaaville ”konsulteille” ja laboratorioille,
kosteusmittareiden omatoimisille käyttäjille ja asianajajille.
Monissa tapauksissa kosteusvaurioiden korjaaminen ja esimerkiksi kylpyhuoneen
täydellinen uusiminen voitaisiin tehdä muutamalla kymmenellä tuhannella markalla.
Sovinnon sijaan ostaja ja myyjä saattavat asianajajien ja ”konsulttien” yllytyksestä ajautua
riitoihin, joissa asaianajo- ja kunsulltikulut ovat moninkertaiset korjauskuluihin nähden.

Lehti jatkaa:
Tuomioistuimissa käsitellään vuosittain satoja hometalotapauksia. Vähäisimmässäkin
oikeudenkäyntikulut nousevat yli sadantuhannen markan.
800 000 markalla myydystä asunnosta on voitu vaatia kauppahinnan alennusta ja
korjauskuluja yli 600 000 markkaa. Huippua edustaa tapaus, jossa kahdella miljoonalla
markalla myydystä talosta vaadittiin takaisin kolmea miljoonaa. Lahdessa 50 000 markan
korjauskuluista saatiin aikaan yli miljoonan markan oikeusriita.
Homehysteria on johtamassa siihen, että ihmiset eivät enää uskalla myydä vanhoja
omakoti-talojaan. Huolellisella tutkimisella lähes kaikista vanhoista taloista löytyy kosteutta
ja kosteusvaurioitakin. Oikeustapauksiin tarvittaisiinkin kohtuutta, sillä 30- tai 50-vuotta
vanhaa taloa ei pitäisi arvostella vetoamalla nykynormeihin.
Tulevien riitojen välttämiseksi lehti esittää lopuksi, että sekä ostaja että myyjä
suorittaisivat ennen kauppaa yhdessä talon kuntotarkastuksen ja lisäksi ostajan
oikeusturvaa voitaisiin parantaa vapaaehtoisella kiinteistönluovutusvakuutuksella.
Pitäkää huolta eduistanne ja pitäkää huolta taloistanne!
Vieraiden tervehtiminen ja esittely:
Tervetuloa Pietari Brahen rotaryklubin viikkokokoukseen!
Merkkipäivät:
2.4. Eino 61 v
lmoitusasiat:
Oulun Tullin rk:n jäsenluettelo kiertoon
RI:n News Basket:
Indianapolis
Ent. USA:n Presidentti Bush palkittu Houstonin Avaruuskeskuksen rk:n
myöntämällä palkinnolla
Brittirotari sir Sigmund Sternberg on saanut 1.2 milj $ Templeton Prize for
Progress
in Religion-palkinnon, jota väitetään maailman suurimmaksi
rahapalkinnoksi.
Intiassa Ahmedabadin rk on käynnistänyt valistuskampanjan perinnöllisen
veritaudin thalassemian leviämisen torjumiseksi.
Afrikassa käynnistyy lukutaidon edistämiskampanja UNESCO:n kanssa.
Pennsylvanian rotarypiiri on lennättänyt kirurgiryhmän Colombiaan
suorittamaan
sydänleikkauksia 11 lapselle.
Lähiviikkojen ohjelmat:
7.4.
Heikki Ilkko 14.4. Simo Joensuu
21.4. Ilkka Ketola 28.4. Eetu Heikkilä
Muut asiat: komiteat?
Arvonta:
Esitelmä / keskustelu:

Eino Helaakoski, video
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Kokouksen avaus:
Hyvät rotariveljet, Rotarit ovat huolestuneita pahoinvoinnin kasvusta. Kirjoittaa Lapin
Kansa 5.4. jutussaan Pellon piirineuvottelusta. Pohjois-Suomen kiihtyvä muuttoliike
huolestuttaa myös rotareita. Pelloon kokoontuneet Pohjois-Suomen klubien tulevat
presidentit ja sihteerit keskustelivat vilkkaasti, mitä paikallisesti tarkoittaa, heinäkuussa
alkavan uuden toimintakauden teema, ”Tee rotarytoiveistasi totta”. Tuleva piirikuvernööri
Pertti Koivisto on huolissaan yhteiskunnallisesta muutoksesta, joka on sysännyt pohjoisen
kunnista poissuuntautuvan muuttoliikkeen rajuun kasvuun.
-Meillä on ensisijainen huoli siitä, että monen toimeentulo on uhattuna ja moni joutuu
muuttamaan työn perässä pois. Sosiaalista auttamista ihanteenaan pitävälle järjestölle
pohdittavaa antaa suomalaisen yhteiskunnan pahoinvointi.
Sodankyläläinen Veikko Vuontisjärvi oli huolissaan työttömyyden aiheuttamasta
syrjäytymisestä, mutta arveli, että suora auttaminen passivoi. Parempi on saada ihmiset
auttamaan toisiaan.
Työttömyyden lisäksi uutta haastetta merkitsee myös lasten ja nuorten tilanne. Rotarit ovat
erityisesti huolissaan päihteiden ja huumeiden käytöstä. -Olemme mukana Pattijoen,
Raahen ja Saloisten seurakuntien PaRaS-projektissa, kertoi Teuvo Koskela Pietari Brahen
klubista. Raahen seudun rotarit partioivat kuntien nuorisotyöntekijöiden ja vapaaehtoisten
kanssa viikonloppuisin kaduilla humaltuneiden nuorten auttamiseksi.
-Nyt painopiste on siirtymässä pahoinvoiviin nuoriin, kun rotareiden tunnettu
nuorisovaihto-ohjelma on suuntautunut hyväosaisiin nuoriin, Pertti Koivisto kiteyttää ja
jatkaa muuttoliikkeestä, että se on haaste myös jäsenrakenteelle, joka on perinteisesti
koostunut elinkeinoelämän ja yhteiskunnan palvelutoimintojen edustajista. Erityisesti
valtionhallinnon keskittyminen näkyy ennen pitkää maalaiskuntien klubien jäsenistössä,
kun monesta kunnasta on poistumassa nimismies, työvoimatoimisto, verotoimisto, Kela ja
rajavartiosto tai liikelaitostuneet Tele ja metsähallitus -kaikki tyypillisiä rotarijäsenten
työpaikkoja. Tuleva kuvernööri toteaa kuitenkin että:
Lapin ja Oulun lääneissä toimivien rotareiden määrä on pysynyt noin 1300 jäsenessä.
Kansainvälisesti rotaryliike on edelleen kasvava. Uusia klubeja perustetaan 700-800 klubin
vuosivauhdilla.
Vieraiden tervehtiminen ja esittely:
Tervetuloa Pietari Brahen rotaryklubin viikkokokoukseen!
Merkkipäivät ja muut huomionosoitukset: Veli Jorma kunnostautunut keilaradalla!
lmoitusasiat:
Pellon piirineuvottelussa: säätiömaksuihin yhden markan alennus per capita, kirjemerkkien
myynti lopetetaan, nuorisovaihtoon vielä vapaita paikkoja, pikaiset yhteydenotot Seppo
Suhoseen.
-Suomen Rotaryn tilinpäätös aiheutti keskustelua historiikkirahaston osalta. Heinäkuussa
järjestetään Pellossa lohensoutukilpailu 4. ja 5. päivä.
Hallituksen kokous:
-Rotarytietouskomitea!! (Esko K, Antero ja Erkki J sekä naapuriklubista Olavi Morko, Matti
Hannuniemi ja Eero Hauru), uusien jäsenten koulutus.
-PaRaS-päivytystä jatketaan pääsiäisen jälkeen.
-Presteeliin tehdystä yritysvierailusta peritään 30,- osallistumismaksu ja 20,poissaolomaksu.
-Käsiteltiin yksi apurahahakemus, johon vastataan ettei klubi avusta suoraan yksittäisiä
opiskelijoita, vaan kehoitetaan hakemaan Rotary Foundationin stipendejä.
Governorin kirje:
-Kuukauden teemana rotarylehdistö, -

-PDG Tapio Hänninen on valittu RI:n johtajiston valintakomiteaan ja tavoitteena on saada
suomalainen RI:n johtokuntaan.
-Alabaman GSE-ryhmän ohjelma ja osallistujat.
-Jäsenistön kehitys, piirien yhdistäminen?
-Läsnäolotilasto helmikuulta:
Pietari Brahen rk
80.15% (6.)
-Säätiölle osoitetut maksut painottuvat toimintakauden loppupuolelle.
-Sotkamon klubi täyttää 30v 17.4. ja Rovaniemi-Ounasvaaran klubi 15 v 14.4.
Lähiviikkojen ohjelmat:
14.4. Simo Joensuu
21.4. Ilkka Ketola 28.4. Eetu Heikkilä
Muut asiat:
Arvonta:
Palkinto Teuvolta.
Esitelmä / keskustelu:
Heikki Ilkko
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Kokouksen avaus:
Hyvät rotariveljet,
saimme viettää pääsiäsen pyhiä hienossa kevätsäässä ja nauttia perinteisten
pääsiäisruokien lisäksi oikein eu:n tuotesuojan takaamaa alkuperältään aitoa ja oikeaa
mämmiä.
Aina eivät asiat ole kuitenkaan olleet näin, sillä 50-luvulla sattui Haaparannan tullissa
seuraavan lainen tapaus:
”Varma Koskitar ja tuliaismämmit.”
Vieraiden tervehtiminen ja esittely:
Tervetuloa Pietari Brahen rotaryklubin viikkokokoukseen!
Merkkipäivät ja muut huomionosoitukset:
Tikkurilan rotaryklubi kiittää keilailun SM-kisaan osallistuneita rotareita.
lmoitusasiat:
(Yhteistyö Raahen rk:n kanssa: uusien jäsenten koulutus, ulkoilu- ja liikuntatapahtuma
14.5., GSE)
GSE-opintoryhmien vaihto ks, käsikirja ss. 145,146
-Alabaman GSE-ryhmän ohjelma ja osallistujat.
Isäntäperheet, tilaisuus ajatusten vaihtoon vieraiden kanssa, majoitus kahdeksi yöksi
21,22,23. 5.
Kuljetus Kokkolaan lauantaina 23.5.
Lähiviikkojen ohjelmat:
21.4.

Ilkka Ketola 28.4.

Eetu Heikkilä

5.5. Matti H.

Muut asiat:
Arvonta:

Palkinto

Esitelmä / keskustelu:

Simo Joensuu
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Kokouksen avaus:
Hyvät rotariveljet,
Kevään tulo on edennyt myös täällä EU:n pohjoiskolkassa viimeisen viikon aikana reippain
askelin. Tähän aikaan vuodesta erot jo Suomenkin etelä- ja pohjoisosien välillä on huima.
Kun etelärannikolla on jo kesäiset terasssikelit niin Lapissa odotellaan vasta ensimmäisiä
muutolintuja ja lunta voi olla metsissä vielä metrin verran.
Viikossa voi kuitenkin maisemissa tapahtua paljon. Esimerkiksi viime viikon aikana,
Saariselällä lumipeite oheni liki puoli metriä kun alkuviikon satoi vettä ja lämpötilakin pysyi
plussan puolella yötäpäivää. Samaan aikaan olivat lumet sulaneet käytännöllisesti katsoen
kokonaan Kemin-Tornion korkeudelle saakka ja Pohjanmaan joet olivat pääsemässä
jääpeitteistään.
Lapissa voi luonnon tarkailun lisäksi havannoida helposti myös kansakunnan talouden
kehitystä ja vallitsevia suhdanteita, sillä palveluiden hinnat reagoivat herkästi kysynnän
määrään ja turistien maksukykyyn. Esimerkiksi Saariselän Kuukkelilammella kahvin ja
lättyjen myynnillä miljoonabisnestä pyörittävä Lintu-Antti oli nostanut yhdestä puusta
vuolemiensa ja matkamuistoiksi kauppaamiensä lintujen hinnan aikaisemmista 150,- ja
200,- kappalehinnoista 250 mk:aan/kpl ja näitä oli viimeisen vuoden aikana kuitenkin myyty
n. 1200 kpl. Samoin kaksi ja puolikertainen maksu kylpyläkäynnistä viestii vanhasta
totuudesta: ‘Ei ole tyhmä se,joka osaa pyytää, vaan se joka maksaa.’
Siis jos joku haluaa harrastaa nyt niin trendikästä sauvakävelyä sukset jalassa vielä näillä
lumilla niin pohjoiseen alkaa olla jo kiire.
Vieraiden tervehtiminen ja esittely:
Tervetuloa Pietari Brahen rotaryklubin viikkokokoukseen!
Merkkipäivät ja muut huomionosoitukset:
lmoitusasiat:
GSE-opintoryhmä Alabamasta 21.-23.5. Raahessa.
Isäntäperheet, tilaisuus ajatusten vaihtoon vieraiden kanssa, majoitus kahdeksi yöksi
työryhmä (klubien presidentit, sihteerit ja nv/kv-komiteat) kokoontuu torstaina 7.5.
(hallituksen kokous 11.5. paikka ja aika?)
Lähiviikkojen ohjelmat:
tiistai
torstai

5.5. Matti H.
14.5. Raahen rk:n kanssa yhteinen avec-tilaisuus:
Ulkoilutapahtuma, Kastellin Ratsutilan ja Raahentienoon Golf ry:n

esittely,
Ilkka isäntänä, Jorma vastaa kuljetuksista.
tiistai
19.5. Heikki
maanantai
25.5. Klubineuvottelu, Teuvo K.
tiistai
26.5. uusien jäsenten koulutus, Esko K.
Muut asiat:
Arvonta:

Palkinto!

Esitelmä / keskustelu:

Eetu Heikkilä, Alma-media

Loppusanat:
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Kokouksen avaus:
Hyvät rotariveljet,
Euroopan talous- ja rahaliiton EMU:n kolmas vaihe eli yhteiseen eurovaluuttaan siirtyminen
käynnistyi vappuviikonvaihteessa kun EU-parlamentti hyväksyi 11 EMU-kandidaattia ja EUmaiden pääministerit vahvistivat rahaliiton syntymisen. Samalla EMU-maiden
valtiovarainministerit sopivat keskinäisistä valuuttakursseista ja kytkennästä toisiinsa. Näin
ollen alkoi hyvästijättö myös Suomen markalle, joka poistuu käytöstä vuoden 2002
kesäkuun loppuun mennessä. Jos ja kun EMUun liittyminen tapahtuu nykyisillä
valuuttakursseilla, jonka mukaan markan arvo on 20-30% alhaisempi kuin ennen EUkansanäänestystä tehdyssä ERM-kytkennässä, niin olemmeko leikkaamassa 2500 miljardin
kansallisomaisuudestamme viidenneksen, eli 100 000 mk kansalaista kohti. Onko tämä sen
sijoituksen hinta, jolla pystymme turvaamaan vientiteollisuutemme kilpailukyvyn ja
kannattavuuden?
Toinen kansallinen tunnuksemme on Suomen lippu. Toukokuussa on virallisia ja
vakiintuneita liputuspäiviä normaalistikin neljä kappaletta, sen lisäksi tämän vuoden
toukokuulle sisäministeriö suosittelee kolmea uutta liputuspäivää eli, 9.5. Eurooppa-päivää,
13.5. Maamme-laulun päivää ja 29.5. Suomen lipun 80-vuotis-päivää. Ja jos vielä
jääkiekkojoukkueemmekin kansainvälinen kilpailukyky osoittautuu kullan arvoiseksi, niin
toukokuulle saadaan yhteensä kahdeksan yleistä liputuspäivää. Onko tarkoitus, että nämä
ylimääräiset liputuspäivät suovat lohdutusta markan menetyksestä aiheutuvaan kansallisen
itsetunnon kolaukseen vai onko olemassa vaara, että Suomen lipun lisääntyvästä käytöstä
seuraa sen arvostuksen inflatoorinen aleneminen?
Vieraiden tervehtiminen ja esittely:
Merikosken rotaryklubista Oulusta: Seppo Kaijalainen Raahe Techistä ja kehitysjohtaja Kim
Wasama Pohjois-Pohjanmaan liitosta.
Tervetuloa Pietari Brahen rotaryklubin viikkokokoukseen!
Merkkipäivät ja muut huomionosoitukset:
Teuvo 5.5. 59 v
Erkki J 10.5. 57 v
lmoitusasiat:
Rotary-Norden on taas ilmestynyt, lukekaapa artikkeli tuumatalkoista rotaryklubissa ja
miettikää asioita tulevaa klubineuvottelua silmälläpitäen.
GSE-opintoryhmä Alabamasta 21.-23.5. Raahessa.
Isäntäperheet, tilaisuus ajatusten vaihtoon vieraiden kanssa, majoitus kahdeksi yöksi
työryhmä (klubien presidentit ja nv/kv-komiteat) kokoontui eilen 4.5.
-majoitus: MH,
?,
?
-kuljetukset: Jorma H
-ohjelma perjantain iltalaisuuteen: RB?
Hallituksen kokous 11.5. Helaakoski Oy:n sauna klo 18.00)
Paras-päivystys? pe 8.5.
pe 15.5.
Lähiviikkojen ohjelmat:

tiistaina
12.5. ei kokousta (ilmoita ravintolalle)
torstai
14.5. Raahen rk:n kanssa yhteinen avec-tilaisuus:
Ulkoilutapahtuma, Kastellin Ratsutilan ja Raahentienoon Golf ry:n
esittely,
Ilkka isäntänä, yhteiskuljetus linja-autoasemalta klo 17.30
tiistai
19.5. Heikki
maanantai
25.5. Klubineuvottelu Karhunkankaalla, lähtö klo 17.30
tiistai
26.5. uusien jäsenten koulutus, Klubilla klo 18.00 alkaen
Muut asiat:
Arvonta:

Palkinto Mikolta.

Esitelmä / keskustelu:

Matti Honkala / Kim Wasama
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Kokouksen avaus:
Hyvät rotariveljet, toukokuun Rotary World kirjoittaa RI:n sääntövaltuuskunnan
tammikuisesta kokouksesta New Delhissä.
Vieraiden tervehtiminen ja esittely:
Tervetuloa Pietari Brahen rotaryklubin viikkokokoukseen!
Merkkipäivät ja muut huomionosoitukset:
Viime torstaina oli klubien yhteinen ulkoilutapahtuma, jolloin Raahen rotareilla
seuralaisineen oli mahdollisuus tutustua Kastellin Ratsutilan toimintaan ja Raahe Golf Oy:n
Siikajoen kenttään.
Veli Ilkka toimi isäntänä, kiitokset vielä kaikkien mukana olleiden puolesta
mielenkiintoisista esittelyistä sekä maukkaista ulkoilmassa nautituista kahveista.
Klubin lippuvartio osallistui kaatuneiden muistotilaisuuksiin Raahen ja Saloisten
sankarihaudoilla sunnuntaina17.5. Mukana olivat veljet Eero, Matti H. Mikko ja presidentti.
llmoitusasiat:
GSE-opintoryhmä Alabamasta 21.-23.5. Raahessa.
Hallituksen kokous 11.5. vaihto-oppilasasiat, kekustelua ensi kauden komiteoista,
piirijuhlan valmistelujen tilanne.
Paras-päivystys? Eetu, Mikko. 29.5. Leo? Miten menetellään jatkossa?
Governorin kirje,
Pellon piirineuvottelun päätöksiä,
GSE-ryhmän vierailuohjelma valmiina,
Korean GSE-ryhmän osanottajat haussa,
Heimoveteraanikeräyksen tulos,
Maamme laulun 150-vuotispäivä,
Rotaryammunnat
Lohensoudun SM-kisa,
maaliskuun läsnäolotilastot,

Lähiviikkojen ohjelmat:
maanantai
tiistai

25.5. Klubineuvottelu Karhunkankaalla, lähtö klo 17.30
26.5. uusien jäsenten koulutus, Klubilla klo 18.00 alkaen
2.6. ohj.kom.
9.6.luokitekom.
16.6. komiteoiden
toiminta-suunnitelmat tulevalle kaudelle ja -kertomukset päättymässä olevalta kaudelta.
Muut asiat:
Arvonta:

Palkinto?

Esitelmä / keskustelu:

Heikki
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Kokouksen avaus:
Kesän lämpimät antavat odottaa itseään, niinpä säätieteilijät ovatkin pidentäneet
ennustejaksoa voidakseen luvata säiden lämpenemistä. Kolmen kuukauden sääennusteet
väitetään kuitenkin tehdyn ihan vakavassa mielessä ja Suomen osalle tämän kesän
keskilämpötilaksi on luvassa pari astetta normaalia lämpimämpää. Joten mitä viileämpää
alkukesästä sitä lämpimämpää loppukesästä. Jotenkin kuulostaa samanlaiselta kuin
vanhan kansan viisaudet säiden ennustamisesta. Liekö sitten ennusteen totetuminenkin
yhtä varmaa. Se ainakin on varmaa, että kun ennustajia on tarpeeksi niin aina löytyy joku,
joka osuu oikeaan.
Sään lisäksi kesän puheenaiheena on viimevuosina ollut joku kestouutinen, jota seurataan
lähes ensilumen tuloon saakka. Vieläkö Liekki-sonnin seikkailut jaksavat kiinnostaa vai
onko se saanut kilpailijan eräänlaisesta kolleegastaan Henry The Greatista, jonka väitetään
aiheuttaneen rakoilua Spice Girlsien riveissä.
Vieraiden tervehtiminen ja esittely:
Tervetuloa Pietari Brahen rotaryklubin viikkokokoukseen!
Merkkipäivät ja muut huomionosoitukset:
GSE-opintoryhmä Alabamasta 21.-23.5. Raahessa.
Klubineuvottelu Karhunkankaalla
uusien jäsenten koulutus
llmoitusasiat:
hallituksen kokous 15.6. tekulla klo 18.00
The Rotarian-lehdessä artikkelit:
-RI:n presidentti Glen W. Kinrossin viesti: Kouluta. Kouluta. Kouluta.
-Rotaryn ristiretki poliota vastaan
-Paul Harrisin romanttinen kirjeystävä
-sähköpostin säännöistä, eli e-mailin etiketti
-facts about the fax - kaukokopiokoneen kehitys
-tavat ja tabut kansainvälisessä kaupassa
-vastaus kahden-kolmen vuoden päästä ajankohtaiseen kysymykseen, milloin
vuosituhat
vaihtuu? Mikä vuosi on tämän vuosisadan viimeinen vuosi?
Lähiviikkojen ohjelmat:

9.6.luokitekom.
16.6. komiteoiden toimintasuunnitelmat tulevalle kaudelle ja -kertomukset
päättymässä olevalta kaudelta.
23.6. Isko K.
30.6. Nuijan vaihto
Muut asiat:

Arvonta:

Palkinto?

Esitelmä / keskustelu:
veljien kuulumiset ja tapahtumat, ajankohtaiset asiat työssä, kotona, harrastuksissa.
Suunnitelmat kesän varalle
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Rotary-järjestön suurin vahvuus on sen yksittäiset jäsenet, jotka käyttävät ammatillista tai
yhteiskunnallista asemaansa hyväksi toteuttaessaan rotaryn päämääriä ja tavoitteita
Aina kun saamme uuden jäsenen joukkoomme, järjetömme vahvistuu,
palvelupotentiaalimme kasvaa ja tärkein tavoitteemme - yhteisymmärrys ja rauha
maailmassa kasvaa ja tulee lähemmäksi.
Rotaryn tulee jatkuvasti kasvaa niin, että voimme osoittaa, että rotary kantaa huolta
toimimalla tämän maailman kaikkien ihmisten olosuhteiden ja elämisen ehtojen
parantamiseksi. Uudet jäsenet merkitsevät lisää voimaa yhteiseen taisteluun köyhyyttä,
nälkää, lukutaidottomuutta, lasten hyväksikäyttöä ja muita vaikeita ongelmia vastaan.
Ei kuitenkaan riitä, että tuomme uusia päteviä jäseniä mukaan toimintaamme, vaan meidän
täytyy pitää myös nykyiset jäsenemme. Parhaiten torjumme uhkaavaa jäsenkatoa
valmentamalla uusia jäseniä niin, että he tietävät, mitä velvollisuuksia ja mahdollisuuksia
rotaryklubin jäsenyys tuo mukanaan. Sekä huolehtimalla siitä, että kaikki rotarit saavat
tilaisuuden osallistua aktiivisesti klubin projekteihin ja ohjelmiin.
Vahva ja tasapuollinen edustus paikallisesta elinkeinoelämästä ja yhteiskunnasta lisää
klubin mahdollisuuksia osoittaa, että rotary kantaa huolta.
Vieraiden tervehtiminen ja esittely:
Tervetuloa Pietari Brahen rotaryklubin viikkokokoukseen!
Merkkipäivät ja muut huomionosoitukset:
llmoitusasiat:
-hallituksen kokous 15.6. tekulla klo 18.00
-RI julistaa piirissä 1400 haettavaksi neljä matkastipendiä Etelä-Koreaan 15.10.-15.11.
tehtävää kuukauden mittaista opintomatkaa varten. Hakemukset klubien kautta elokuun
loppuun mennessä.
-Governorin kirje:
maailman jäsentilaston mukaan jäsenlisäys on n. 20.000 uutta rotaria vuosittain.
governor kehottaa klubeja pr-toimintaan, sillä on helpompi saada uusia jäseniä jos
klubi onnistuu hankkimaan myönteistä julkisuutta
paikkakunnallla.
kokouspaikan vaihdoksia:
Rovaniemi-Ounasvaara kokoontuu hotelli Pohjanhovissa ma 11.30,

Kajaanin rk kokoontuu hotelli Kajanuksessa elokuun loppuun.
Zürichin toimistosta Leena Frischknecht vieraili Raahessa ja Oulussa. Governorin
mukaan
Leena oli ollut kokemaansa erittäin tyytyväinen ja uskoo, että piiristä välittyy
RI:n johdolle hyvin positiivinen kuva. Governor kiittää vielä kaikkia kymmenellä eri
paikkakunnalla
vierailleen GSE-ryhmän ohjelman toteuttamiseen osallistuneita klubeja
ja veljiä.
Lähiviikkojen ohjelmat:

16.6. komiteoiden toimintasuunnitelmat tulevalle kaudelle ja -kertomukset
päättymässä olevalta kaudelta.
23.6. Isko K.
30.6. Nuijan vaihto
Muut asiat:

Arvonta:

Palkinto?

Esitelmä / keskustelu:
luokitekomitea
PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI
VIIKKOKOKOUS N:O 48

PIIRI 1400
16.6.-98

Kokouksen avaus:
Uusi Suomen ja Ahvenanmaan rotarymatrikkeli on ilmestynyt. Vielä parina aikaisempana
vuonna Suomen eteläisimpään piiriin laajennusalueena kuulunut Viro jäänyt pois
luettelosta. Muutos aluejaossa huomioiden Suomessa klubien lukumäärä on vuoden
aikana kasvanut neljällä ja jäsenmäärä 117:llä, joista naisia 71 kpl eli 60 % uusista
rotareista. Myös governor on muistanut kirjeissään mainita klubit, jotka ovat ottaneett tai
onnistuneet hankkimaan naisjäseniä. Viimeksi piirissämmme Oulun Merikosken klubiin on
liittynyt kaksi naisjäsentä. Governorin mukaan naisten mukaantulo on koettu myönteisenä
tyttöenergiana, joka antaa toimintaan uutta ilmettä, piristettä ja sykettä. Toisaalta governor
myöntää tietävänsä pari klubia, joissa suorastaan pelätään naisten kaappaavan vallan ja
sekoittavan pakkaa, jos heitä otetaan klubiin. Näiltä governor kysyykin: Ette kai isot miehet
naisia pelkää?

Vieraiden tervehtiminen ja esittely:
Tervetuloa Pietari Brahen rotaryklubin viikkokokoukseen!
Merkkipäivät ja muut huomionosoitukset:
llmoitusasiat:
-hallitusten kokoukset
vaihto-oppilaan isäntäperheitä vielä kaivataan lisää ainakin yksi.
GSE-ryhmään Raahen ehdokkaat valitaan klubin hallituksen elokuun kokouksessa.
-Rotaryn läääkäripankki hakee suomalaisedustajaa
-Maapallon ylikansoittuminen on otettu Rotaryn humanitäärisen työn kohteeksi.

Työrukkasena tulee olemaan International Fellowship on Population and Developement ystävyysjärjestö. Tämän järjestön jäseneksi voi liittyä maksamalla 10 $:a vastaavan
summan sen tilille. Olisi suotavaa, että jokaisesta klubista olisi ainakin yksi jäsen
järjestössä yhteyshenkilönä.
Lähiviikkojen ohjelmat:
23.6. Isko K.
30.6. Nuijan vaihto
Muut asiat:

Arvonta:

Palkinto?

Esitelmä / keskustelu:
kokousohjelma ensi kaudelle
komiteoiden toimintasuunnitelmat tulevalle kaudelle ja
toimintakertomukset päättymässä olevalta kaudelta.
jäsenlisäys-, luokite- ja toveruuskomitean toimintakertomus
yhteiskunta-, ympäristö- ja turvallisuus
PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI
PIIRI 1400
VIIKKOKOKOUS N:O 49
23.6.-98
Kokouksen avaus:
Rakentamisesta.
Viiimeisten arvioiden mukaan Suomen kiinteistöjen yhteenlaskettu arvo on noin 2.200 (-96,
2500) miljardia markkaa. Se on jopa 70 %(-96, 50%) Suomen koko kansallisvarallisuudesta.
Tämän toiminnallisen kokonaisuuden eli kiinteistö- ja rakennusalan klusterin läpi kulkee
vuodessa rahaa noin 250 (-96, 130) miljardia markkaa eli enemmän kuin koko Suomen
kaikkien metsien arvo ja vain hieman vähemmän kuin Bill Gatesin omaisuuden arvo.
Asuntotuotannon tarve ja sen eri muodot ovat viime aikoina olleet vilkkaan keskustelun
aiheina. Voimakkaasti kasvanut muuttoliike kasvukeskuksiin on aiheuttanut paikallista
asuntopulaa ja on ollut nostamassa asuntojen hintoja ja vuokria. Tuoreen väestöennusteen
mukaan maan väkiluku kasvaa vielä 150.000 hengellä vuoteen 2020 mennessä, ja
kasvukeskusten väkiluvun odotetaan nousevan jopa 400.000 hengellä, osittain maaseudun
kustannuksella.
Vaikka omistusasuminen onkin taas, kiitos kotitalouksien parantuneen tulokehityksen ja
verrattain alhaisen korkotason ansiosta, lamavuosia selvästi paremmissa asemissa, niin
markkinaehtoisen asunnon ostaminen ei kuitenkaan kaikkien kohdalla ole
tarkoituksenmukaista. Joten kun valtion tukemaa asuntotuotantoa on jouduttu
säästösyistä vähentämään, niin kuntien toteuttaman sosiaalisen vuokra-asuntotuotannon
rinnalle voisi kuvitella tarvittavan lisää markkinaehtoista vuokra-asuntotuotantoa sekä
vapaarahoitteista asuntotuotantoa. Nyt odotetaankin, että vakuutusyhtiöt, rahastot ja
säätiöt taas alkavat kiinnostua sijoittamisesta vuokra-asuntoihin. Myös EMU-maiden ensi
vuodenvaihteessa tapahtuvan valuuttakurssien lukitsemisen odotetaan aiheuttavan
ylikansallista kiinnostusta Euroopan kiinteistömarkkinoilla. Toivoa vain sopii, että
kymmenen vuoden takaisesta kiinteistöbuumista ja sen seurauksista on opittu jotain.
Ajatelkaa asumista, rakentakaa rohkeasti!
Vieraiden tervehtiminen ja esittely:
Tervetuloa Pietari Brahen rotaryklubin viikkokokoukseen!

Merkkipäivät ja muut huomionosoitukset:
Juhani Sipola 18.6. 57 v.
llmoitusasiat:

Lähiviikkojen ohjelmat:
30.6. Nuijan vaihto
7.7. vuoden teemat
14.7. ei kokousta
21.7. Eero P.
Muut asiat:

Arvonta:

Palkinto?

Esitelmä / keskustelu:
Isko K
Loppusanat:
Merikaupunkimessut ja Pekan Päivät Raahessa ensi viikon vaihteessa!
PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI
PIIRI 1400
VIIKKOKOKOUS N:O 51
30.6.-98
Kokouksen avaus:
Kesä on tullut myös tänä vuonna juhannuksen jälkeen Raaheen.
Hyvä sää suosi jälleen Pekan Päiviä ja sai väen liikkeelle ja viihtymään kaupungilla
perinteisen ohjelmapaketin ansiosta. Raahelaiset vain saisivat ‘ulkoilla’ kaupungilla myös
muulloinkin, jotta kaupunkimaiset vapaa-ajan palvelut voisivat kehittyä terveesti, enkä
tarkoita tällä pelkästään ravintolapalveluja vainoavia kannattavuusongemia.
Myös merikaupunkimessut keräsivät järjestäjien laskennan mukaan ennätysyleisön.
Messuista jäi kuitenkin hieman edellisvuosia suppeampi käsitys, mitä tulee
messuosastojen määrään. Jokut poisjääneet pienyrittäjät valittelivat korkeita
messupaikkamaksuja. Olisikohan hinnoittelussa siltä osin vielä kehittämisen varaa?
Jalkapallon Maailman Cup Ranskassa on edennyt vaiheeseen, jossa joukkueiden määrä on
karsiutumassa kahdeksaan ja satunnainenkin penkkiurheilija jaksaa kiinnostua
seuraamaan turnauksen ratkaisuvaiheet.

Vieraiden tervehtiminen ja esittely:
Tervetuloa myös omat veljet Pietari Brahen rotaryklubin tämän toimintakauden viimeiseen
viikkokokoukseen!
Merkkipäivät ja muut huomionosoitukset:
Mikko A. 3.7. 53 v.
llmoitusasiat:

Lähiviikkojen ohjelmat:
7.7. vuoden teemat
14.7. ei kokousta
21.7. Eero P.
Muut asiat:

Arvonta:

Palkinto?

Nuijanvaihto:
Kiitokset kaikille klubin jäsenille kuluneesta kaudesta. Erityisesti sihteereille ja
klubimestareille, jotka ovat säännöllisimmin joutuneet uhraamaan aikaansa klubin
käytännön rutiinien hoitamiseen. Myös komiteat ovat toteuttaneet kiitettävästi toimintasunnitelmansa, jotkut ovat jopa ylittäneet asettamansa tavoitteet. Klubipalvelussa on saatu
näkyvää tulosta aikaan arkisto- ja viirikomitean ansiosta. Samoin nuorisovaihtokomitea on
tehnyt tulevaa vaihto-oppilasvuotta varten mittavan valmistelutyön sekä osallistunut
ansiokkaasti GSE-toiminnan käytännön järjestelyihin. Yhteiskuntapalvelun osalta klubi
osallistui PaRaS-päivystykseen ja jatkaa tulevalla toimintakaudella työtä nuorten
paihdeongelmien lieventämiseksi.
Vuosi Pietari Brahen rotaryklubin presidenttinä on ollut antoisa kokemus, ja mitä
pitemmälle rotaryvuosi eteni, niin sitä enemmän klubin toimintasuunnitelmien ja projektien
onnistunut toteutuminen antoivat positiivista palautetta veljien aktiivisen osallistumisen
muodossa. On helppo vetää joukkoa, joka osallistuu ja vaikuttaa aktiivisesti toimintaan.
Pietari Brahen rotaryklubi on omalta osaltaan ollut todellakin osoittamassa että rotary
kantaa huolta. Kiitos kaikille veljille hienosta vuodesta!
Veli Teuvo, olet aloittamassa presidenttikauttasi Pietari Brahen rotaryklubissa. Toimintasi
yhtenä klubin aktiivisimpana jäsenenä sekä uusien toimintamallien puolestapuhujana ja
käynnistäjänä on ehtinyt näkyä jo monena aikaisempana vuonna klubin toiminnassa. Siksi
voinkin luovuttaa sinulle klubin presidentin käädyt ja puheenjohtajan nuijan varmana siitä,
että ei vain sinun vaan meidän kaikkien edessä on kiinnostava ja uusia mahdollisuuksia
avaava rotaryvuosi.

