TIEDOTE

KOULUTUPA POROSAAMELAISTEN LAPSILLE JA KATASTROFITELTTOJA SYYRIAAN
Monipuolinen kattaus rotareiden palveluprojekteja esillä 21.4.2018 Tampereen Koskikeskuksessa
Haluaisitko kuulla, miten Valkeakosken Rotaryklubi tutustuttaa paikallisia nuoria lähivesien
puhtauteen Koulujemme lähivedet -projektissa?
Haluaisitko kuulla, miten Nastolan rotarit rakensivat porosaamelaisten perheiden nuorille koulutuvan
Skalluvaaraan, jotta nämä voivat olla perheiden kanssa ja käydä koulua myös poroerotusaikana?
Haluaisitko kuulla Tammer Novan rotareiden jo 12. kerran järjestämästä Nuoret naiset johtamisurille koulutusprojektista, jotta vastuunkanto, johtajuus eri näkökulmineen olisivat aitoina vaihtoehtoina
myös nuorten naisten miettiessä omaa tulevaisuuttaan?
Tiesitkö, että rotarit kahdeksassa Tampereen lähialueen rotaryklubissa asettivat yhteiseksi
tavoitteekseen kerätä eri tempauksin 100 000 euroa TAYSin uuteen lastensairaalaan tulevan
Aistihuoneen varustamiseksi modernein elementein?
Tiesitkö, että Sysmän Rotaryklubi myy sahtia ja rahoittaa näin klubin vahvasti arvostamaa
nuorisovaihtotoimintaansa? Tai miten Ylöjärven rotarit tekevät linnunpönttöjä maailman lasten hädän
helpottamiseksi tai Pihtiputaan rotarit rakensivat pitkospuita ja siltoja kotiseutunsa luontopolulle.
Tiesitkö, että Lahti-Wesijärven klubi on ollut aktiivinen juurruttaessaan ShelterBox-toimintaa
Suomeen? ShelterBox toimittaa tilapäisiä, varusteltuja telttamajoituksia katastrofialueille, kuten nyt
Syyriaan, helpottamaan niiden hätää, jotka sitä kipeästi tarvitsevat.
Näistä ja lukuisista muista projekteista saat lisätietoa tulemalla lauantaina 21. huhtikuuta 2018 kello
10 – 13.45 Tampereelle, kauppakeskus Koskikeskukseen, rotareiden järjestämään
palveluprojektitapahtumaan. Tilaisuuden virallinen avaus on kello 11. Silloin paikalla ovat myös SisäSuomen piirin kuvernööri Mikko Hörkkö ja kansainväliset vieraat Skotlannista ja Islannista.
Koko tapahtuman ajan voit kysellä rotareilta Rotarysta, nuorisovaihdosta, palveluprojekteista,
mahdollisuudesta osallistua hyväntekemiseen – tai vaikka rotareiden käynnistämästä pitkäaikaisesta
projektista polion poistamiseksi maailmasta. Voit myös kysyä miten rotarytoimintaan liitytään –
jäsenenä tai lahjoittajana. Ja jos haluat jo nyt olla lahjoittaja, tuo uusia lasten ja nuorten kirjoja
Koskikeskukseen, lahjoitamme ne edelleen TAYSiin pienten potilaiden iloksi.
Rotary tuo iloa, toivoa ja apua sitä tarvitseville – ja rotari saa hyvää mieltä itsekin siitä, että voi olla
muutoksen mahdollistajana. Tule kyselemään, katsomaan ja tutustumaan. Voit yllättyä kuinka monin
eri tavoin rotarit toimivat.
Lisätiedot: Sisä-Suomen piirin kuvernööri Mikko Hörkkö: 040 557 6952, mikko@horkko.fi
Sisä-Suomen piirin tiedottaja Silja Minkkinen-Poikolainen: 040 546 2263, sähköposti siljan.oma@gmail.com
Liitteenä on lista 21.4. esiteltävistä palveluprojekteista.

