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Kenian koulujen tietotekniikka –hanke 2011-2014.  

 

Hanke on hallinnollisesti piirin 1410 hanke ja vastuuklubina on 

Forssan rotaryklubi ja vastuuhenkilö on Pentti Aspila. Muut 

hankkeen vastuulliset tahot ovat Sepänhaan rotaryklubi ja 

Forssan yhteislyseo.  

 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 2007-2011 varustettiin 

kaksi kenialaista koulua tietotekniikan laitteilla ja koulutettiin 

opettajat ja oppilaat käyttämään tietotekniikkaa.  

 

2011 alkaneessa hankevaiheessa kehitettyä toimintakonseptia 

on laajennettu useisiin uusiin kouluihin ja hankkeen tueksi 

perustetun rotarypohjaisen Pro Kenia ry:n kautta on viety 

Keniaan yhteensä 1900 käytettyä tietokonetta 130 koululle. 

Paikallisina yhteistyötahoina on suoraan kenialaiset koulut.  

 

Suomen ulkoasianministeriö rahoittaa hanketta. 

Kokonaisbudjetti vuosille 2011-2014 on 199 000 €. Ensimmäisen 

vaiheen budjetti oli 185 000 €. Lisäksi Pro Kenia ry:n kautta 

tapahtuneen tietokoneviennin arvo on n. 200 000 €. 



Intian käymäläprojekti 2013-2014.  

 

Hanke on hallinnollisesti piirin 1410 hanke, ns. 

piirihanke, jossa vastuuklubina on Turku 

International rotaryklubi ja vastuuhenkilö on Anssi 

Himmanen. Piirin 1410 osalta vastuuhenkilö on Pentti 

Aspila.  

 

Hankkeessa rakennetaan kolmeen Pohjois-Intian 

Haryanan provinssin kouluun käymälät helpottamaan 

tyttöjen mahdollisuutta tulla kouluun ja saada 

opetusta. Mikäli tytöillä ei ole omaa vessaa niin he 

eivät käytännössä voi tulla kouluun.  

 

Hanke on ns. piirihanke ja yhteistyötahona on piiri 

3080 Intiassa ja vastuuklubina Kharar RC.  

Hankkeen kokonaisbudjetti on 31 500 USD.  

Hanke nro MG1379117. 



Puolan papilloomavirusrokotusprojekti, 2013-2014.  

 

Vastuuklubi Alastaron rotaryklubi ja vastuuhenkilö Paavo 

Mäkimattila. Hankkeessa on lisäksi muita alueen 5 

rotaryklubeja.  

 

Hankkeessa rokotetaan papilloomavirusta vastaan 

riskiryhmässä olevia naisia Kaakkois-Puolassa Zamoscin 

alueella.  

 

Hankkeen yhteistyöklubi on Zamosc RC.  

Hankkeen kokonaisbudjetti on 28 500 USD.  

Hanke nro MG1379396. 



Piirimme osallistuu myös saksalaisten vastuulla 

olevaan  

 

Viron Türin lastenkodin tukihankkeeseen.  

 

Hanke toteutetaan 2013. Siinä hankitaan lastenkodin 

tarpeisiin ajoneuvo.  

 

Suomessa vastuuklubi on Kokemäen rotaryklubi ja 

vastuuhenkilö Tapio Salomaa.  

Hanke nro MG1379082 

 



Sambian kaivoprojekti III, 2012-2013.  

 

Vastuuklubi on Porin rotaryklubi ja vastuuhenkilö 

Paavo Cajander.  

Mukana hankkeessa on piiristämme runsas 20 

rotaryklubia.  

 

Kokonaisbudjetti on 56 000 USD.  

 

Hankkeessa porataan ja varustetaan 9 kaivoa 

Sambiaan tukemaan kylien puhtaan veden saantia.  

 

Hankkeen Sambialainen yhteistyötaho on 

Livingstonen RC.  

Hanke nro MG1377156. 





Ellison Foundation Pledges $100 Million Donation to End Polio 
 
The Lawrence Ellison Foundation, created by Oracle Corp. (ORCL)’s chief executive, 
pledged $100 million toward the effort to eliminate polio, the Global Polio Eradication 
Initiative said in a statement. 
The donation, $20 million of which was given last year, will help fund the initiative’s $5.5 
billion, six-year plan to eradicate the disease, the group said in the statement. Nine other 
philanthropic groups have made pledges totaling $535 million, in addition to a $1.8 
billion commitment made by the Bill & Melinda Gates Foundation for efforts between 
2013 and 2018, the GPEI said. 
Polio is still most commonly found in Afghanistan, Nigeria and Pakistan, the group said. 
Four hundred cases were reported last year, the majority of those in Somalia, according 
to the initiative’s website. India is now considered polio-free after no reports of new 
cases in three years, the initiative said. 
The polio virus, which is spread through feces, attacks the nervous system and can cause 
paralysis within hours, and death in as many as 10 percent of its victims. There is no cure. 
The initiative said more than 35 government and private donors pledged $4 billion to 
help eradicate polio at a summit last April in Abu Dhabi 
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