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Presidentti Kari Nirha avasi viikkokokouksen ja toivotti tervetulleeksi piirikuvernööri
Kaj Kusnetsovin sekä varakuvernöörin ja 19 omaa veljeä. Presidentti ja veljet onnittelivat
veli Markku Latva-Teikaria, joka sai tasavallan presidentin myöntämän Suomen Leijonan
komentajamerkin. Arvontalista pistettiin kiertoon ja taas arvotaan kaksi palkintoa.
Piirikuvernööri Kaj Kusnetsov aloitti esityksensä kertomalla RI presidentti Ravi
Ravindrasta, joka johtaa rotareita hyvin bisnesmäisesti. Ravindralla on teepakkausyritys Sri
Lankassa, joka valmistaa pakkauksia miljoonan päivävauhtia. Yrittäjänä hän on tottunut
toimimaan myös hyvin rationaalisesti ja säästäväisesti. Ravindran rotaryvuoden teesi on be a
gift to the world eli bli en gåva till världen. Jokaisen rotarin tulee käyttää taitojaan ja
lahjojaan muiden auttamiseen. Klubeissa tulisi miettiä miten voisivat auttaa ja kehittää
yhteiskuntaa. Piirissä 1420 rotareita on rekrytoitu alaikäisten maahanmuuttajien
edunvalvojiksi. Kun käräjäoikeus on määrännyt henkilön edunvalvojaksi, niin sitten
maahanmuuttovirasto antaa koulutuksen. Ravi Ravindran muistuttaa myös, että vanhoja
edellisten vuosien teesejä ei saa unohtaa, koska nekin olivat hyviä.
Piirikuvernööri toi esiin kesäleirivaihdot, joiden ikäraja haitari on 15-25 vuotta. Tälläisiin
leirivaihtoihin meiltä lähtee paljon vähemmän väkeä kuin mitä meille saapuu. Eli jos joku
on kiinnostunut, homma onnistuu melko varmasti.
Piirikuvernööri esitti huolensa rotareiden keski-iän nousemisesta. Piirin rotareiden keski-ikä
on tällä hetkellä 60,3 vuotta. Lapua Kiviristin rotarit ovatkin nuoria, keski-ikä vain 59,8
vuotta. Piirin rotereiden ikähaitari on 23 – 91 vuotta. Uusia jäseniä haalittaessa tulee
muistaa, että läsnäolo kaikissa kokouksissa ei ole enää niin pyhä asia kuin ennen. DG esitteli
vielä tapoja ja kriteereitä miten RI presidentin kunniamaininnan voi saada.
DG korosti myös miten tärkeää on lahjoittaa varoja polio+ keräykseen. Lisäksi DG kertoi,
että klubillamme on säästössä dollareita kahteen PHF-arvoon. Eli nyt sitten vain miettimään
keille veljille arvoa haetaan.
Arvonnan onnettarena toimi DG Kaj Kusnetsov ja 26.11. palkinnon pokkasi veli Markku
Rintala ja päivän palkinnon itse veli presidentti Kari Nirha.
Presidentti Kari Nirha kiitti piirikuvernööriä ja varakuvernööriä sekä veljiä mukavasta
klubikokouksesta ja päätti kokouksen.
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