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Risto Suviala
• synt. 14.09.1948 Helsinki

• oikeustieteen kandidaatti 1974, varatuomari 1977

• vaimo Marja, lapset Teemu ja Taru, lapsenlapset Oiva ja 

Alvar

• Credit Management –toimialalla johto- ja 

asiantuntijatehtävissä 1975-2011

• teos ”Perinnän historia” ilmestyi 2014

• Turku Samppalinnan Rotaryklubi ry:n jäsen 1989 –

• klubipresidentti 2002-2003

• apulaiskuvernööri 2013-2015 (Turun alue)

• piirineuvoston jäsen 2016 - 2022
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RI:n presidentti 2018-2019 Barry Rassin
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RI:n presidentin teema 2018-2019
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Mitä vuoden teema tarkoittaa

• Paul Harris : Rotary on pienoiskoossa rauhan tilassa 

oleva maailma: malli, jota kansojen kannattaisi seurata.

• Barry Rassin: Minulle Rotary ei ole vain malli, vaan 

myös innostuksen lähde. Se näyttää meille mikä on 

mahdollista, kannustaa meitä tavoittelemaan sitä ja 

antaa meille tavan toimia. Olkaamme innostajia 

yhteisessä maailmassamme.
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Miksi rotari ?
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Miksi rotari ?

• Haluamme tehdä maailmasta paremman paikan elää. 

• Maapallo on meillä lainassa lapsilta ja lapsenlapsilta.

(prof. Pentti Malaska)
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Rotaryn perusarvot

• toveruus

• rehellisyys

• moninaisuus

• palvelu

• johtajuus

Rotaryn perusarvojen tulee ilmetä jokaisen rotarin 

ajatuksissa, puheissa ja teoissa.
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Jokainen jäsen on tärkeä

• Jokainen klubin jäsen voi osallistua rotarytoimintaan 

tekemällä vapaaehtoistyötä ja/tai lahjoituksin 

Rotarysäätiölle tai muuhun hyväntekeväisyyteen.

• Perinne vastaan muutos.              Perinne ja muutos.

• Varttuneet vastaan nuoret.           Varttuneet ja nuoret.
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Nostoja piirijohtosuunnitelmasta

• Jokainen klubi määrittelee klubijohtosuunnitelmassaan 

oman visionsa 2-3 vuoden päähän: 

1) Miten klubin asioiden tulisi olla 2-3 vuoden päästä 

2) Miten klubin asiat ovat nyt ja 

3) Miten visioon päästään.

• Jokainen klubi hankkii vuoden aikana kaksi uutta 

jäsentä. Jokaisen klubin nettolisäys on yksi jäsen.

• Vuoden "Rauha ratkaisee"-teeman kuuden kohdan 

toimenpideohjelma.
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Rauha ratkaisee
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su 10.2.2019 klo 15
Sigyn-sali, Turun konservatorio, Linnankatu 60, Turku

Rauhankonsertti
Turun konservatorion orkestereita ja kuoroja

Pääsyliput 20 €

Rotary – rauhan rakentaja
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Toimenpideohjelma 2018-2019 …

1. Systemaattinen Rotary Peace Center -stipendin 

hakijoiden rekrytointi helmikuusta 2019 alkaen 

hakemuslomakkeen ilmestyttyä RI:n sivuille.

2. Rauhankonsertti sunnuntaina 10.2.2019 Turun Sigyn-

salissa. Helmikuu on Rotarykalenterissa rauhan 

edistämisen kuukausi. 

3. Piirikonferenssissa 6.-7.4.2019 pääteemana on 

rauhan edistäminen.
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… toimenpideohjelma 2018-2019
4. Piiri tukee Rotary Peace Centereitä 25.000 USD (nyt 

noin 21.500 EUR) per vuosi. Varat kerätään klubien 

jäsenten Rauhankympin lahjoituksella. Piirille 

Peacebuilder District –status.

5. Neuvotaan klubeja ja jäseniä hankkimaan 

Peacebuilder Club ja Peacebuilder Rotarian -

statukset.

6. Järjestetään kirjoituskilpailu tammikuussa 2019 piirin 

alueilla perusopetuksen 9. vuosiluokille. Aiheena 

”Onko rauha mahdollinen?”. Palkintoina piirin 

myöntämiä stipendejä.
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Rotary Leadership -koulutusta
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Muutama tärkeä päivämäärä

• Syysseminaari ja vuosikokous Nauvossa lauantaina 

8.9.2018 > www.nagurotary.fi

• Nuorison vuosivaihtoon hakeminen 30.9.2018 

mennessä > www.rye.fi

• Klubien hakemukset piirikuvernööriksi 2021-2022 

viimeistään 30.11.2018 > risto.suviala@gmail.com

http://www.nagurotary.fi/
http://www.rye.fi/
mailto:risto.suviala@gmail.com
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Hampuri 1.-5.6.2019
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Rotary is a Lifestyle

Rotary on elämäntapa

Rotary är en livsstil


