
KALAJOKI

Rotary piiri 1400 on jaettu 7 
alueeseen , joilla jokaisella 
on oma aluekuvernööri eli 
AG. Raahen Seudun aluee-
seen kuuluvat, Haapaveden, 
Kalajoen, Oulaisten, Pieta-
ri Brahen ja Raahen Rota-
ryklubit.

Aluekuvernööri ( AG) pi-
tää yhteyttä klubeihin, vie-
railee klubeissa, on ”viestin-
viejänä ”,  ja informoi klubi-
en tilanteesta ja klubikäyn-
neistä piirikuvernöörille ja 
toimii linkkinä eri klubien 
välillä.

Rotary- vuosi alkaa heinä-
kuun alusta ja kestää vuo-
den. Rotaryn periaatteisiin 

kuuluu rotaatio eli toimi-
henkilöt vaihtuvat pääsään-
töisesti vuosittain. AG vaih-
tuu kolmen vuoden välein. 

 AG vierailee klubeissa 2-
3 kertaa vuodessa ja mah-
dollisuuksien mukaan use-
amminkin. Yksi käynti ajoit-
tuu ennen uuden toiminta-
vuoden alkua eli huhti-tou-
kokuulle, jolloin tarkenne-
taan klubin suunnitelmia ja 
tavoitteita seuraavalle vuo-
delle tulevan presidentin ja 
sihteerin sekä istuvan pre-
sidentin ja sihteerin ja mui-
den hallitusten jäsenten 
kanssa. 

Klubivierailujen aikana 

AG informoi piirin tapahtu-
mista ja tavoitteista ja huo-
lehtii ja valvoo, että klubit 
ovat tehneet toimintasuun-
nitelman tulevalle vuodel-
le. Samalla AG toimii klubin 
neuvonantajana esim. anta-
en klubille ehdotuksia kuin-
ka voisi parantaa toimintaa 
hyödyntäen eri klubeista 
saatuja kokemuksia ideoista 
ja projekteista. AG voi etsiä 
ratkaisuja mahdollisiin klu-
bin ongelmiin ja miettiä nii-
tä yhdessä klubin kanssa.

Aluekuvernööri tekee yh-
teistoimintaa piirin koulu-
tustapahtumissa ja organi-
soi alueellisia koulutuksia 
klubeille.

Kalajoen Rotaryklubis-
sa tarkasteltiin tulevaa Ro-
taryvuotta 5.5.2010 yhdes-
sä AG:n kanssa. Samoin käy-
tiin läpi kuluvan vuoden ta-
voitteiden saavuttamista ja 
jäsenkehitystä.

 Kalajoen klubi on hyvin 
onnistunut toiminnassaan 
toteuttamaan palvelemisen 
ihannetta ja on hyvin aktii-
vinen ja idearikas. 

Oikein hyvää ja menes-
tyksellistä tulevaa Rotary-
vuotta Kalajoen klubille ja 
kaunista ja lämmintä kesää.

Tarja Repo, aluekuvernööri 
(AG)

Raahen Seutu

Aluekuvernöörin rooli 
klubien toiminnassa…

 Jotta klubi säilyisi vahvana, 

on jokaisen rotarin velvollisuus 

hankkia uusia jäseniä rotaryyn. 

Uudetkin jäsenet voivat tuo-

da vieraita kokouksiin tai kut-

sua heitä osallistumaan palve-

luprojektiin. 

  Rotaryn arvostus puhuu puo-

lestaan, ja paras tapa saada 

potentiaaliset jäsenet innos-

umaan ja kiinnostumaan on 

antaa heidän kokea toveruutta 

ja palvelua siten, että he osal-

listuvat toimintaan itse.

Toisena velvollisuutena on 

ylläpitää jäsenten kiinnostusta 

rotaryyn. Hyvä toverihenki klu-

bissa ja varhain aloitettu osal-

listuminen palveluprojekteihin 

ovat kaksi parasta keinoa pitää 

jäsenet klubissa.

Rotaryklubin jäsenistö par-

haimmillaan on samanlainen 

kuin paikkakunnan väestöra-

kenne ja siinä on eri-ikäisiä ja 

kumpaakin sukupuolta olevia 

jäseniä kaikista ammattilaisista 

ja etnisistä ryhmistä. Tämä mo-

nipuolisuus rikastuttaa joka ta-

valla klubin toveruutta ja pal-

velutoimintaa.

Läsnäolo Viikoittainen läsnä-

olo kokouksissa antaa jäsenille 

mahdollisuuden nauttia klubin 

toveruudesta ja rikastuttaa hei-

dän ammatillisia ja henkilökoh-

taisia kokemuksiaan, sekä tar-

joaa tilaisuuden tavata muita 

paikkakunnan yritysjohtajia.

Klubien kokoontumisajat 

vaihtelevat, jotta kukin voisi 

löytää itselleen työn ja perheen 

vaatimaan ajankäyttöön sopi-

van kokousajan. Jotkut klubit 

kokoontuvat perinteiseen lou-

nasaikaan, toiset aamuisin, il-

tapäivi-sin tai iltaisin.

Rotaryn säännöt sanovat, et-

tä jäsenten pitäisi osallistua 

vähintään 50 prosenttiin ko-

kouksista kunakin puolivuotis-

kautena. Jos jäsenet eivät pää-

se oman klubin kokouksiin, 

heitä kehotetaan laajentamaan 

rotaryn kokemuspiiriä korvaa-

malla poissaolonsa vierailemal-

la toisessa kokouksessa mis-

sä tahansa maailman rotaryk-

lubissa. 

Tämä käytäntö takaa ro-

tareille lämpimän vastaan-

oton klubeissa kaikkialla maa-

ilmassa. 

Kokouspaikoista ja -ajoista 

saa tietoja RI:n Offi cial Directo-

rysta tai tutkimalla Club Loca-

tor -palvelua osoitteessa www.

rotary.org.

Jäsenhankinta ja sitouttaminen

Tarja  Repo vierailemassa Kalajoen Rotaryklubissa.
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KEVENNYSTÄ PÄIVÄÄN ;)
Opettaja tarkisti poissaolovihkoa ja huomasi ekaluokka-

laisella Pekalla olevan hurja määrä selittämättömiä pois-

saoloja opetuksesta.

-Voi voi Pekka, mitähän sinustakin tulee isona?, opetta-

ja tuskaili.

-Kansanedustaja, Pekka kuittasi.

 

Miksi miesten palkat eivät riitä mihinkään?

-Koska taloustutkimusten mukaan naiset saavat 2/3 

miesten palkoista. 

 

Englannin kielen erittäin lyhyt oppimäärä:

Sandwich = hiekkanoita

Fat-free = läskiä ilmaiseksi

Mix your drink = miksi ryyppäät?

Give me a break = anna minulle jarru

One cold beer = muuan kultakarhu

I will never give up = en koskaan oksenna

How many windows = koira meni ikkunasta

Sign here, please = Signe, tulisitko tänne

We are the champions = olemme herkkusieniä

Hard disc operaation = rankka tiskausoperaatio

Cold as Hell = kylmä perse hellalla

I will manage = haluan miehen ikään

 

Mies meni kirjakauppaan ostamaan kirjaa.

-Mistä löytäisin kirjan: “Mies, talon herra”

-Satukirjat löytyvät lasten osastolta, naismyyjä vastasi.

Aviopari oli ollut kutsuilla, ja mies oli ottanut liikaa viinaa 

ja tehnyt muutakin sopimatonta.

- Muistuta että laitan kotona raa’an pihvin mustaa sil-

määsi varten, sanoi vaimo taksissa.

- Mutta eihän minulla ole mustaa silmää.

- Ei vielä, mutta …

Toisin sanoen:

Join liikaa = Tulipahan nautittua runsaasti alkoholipitoi-

sia-ainesosia sisältäviä nestemäisiä virvokkeita hyödyn-

täen päihtymismielessä humalanhakuisesti pään sekoitta-

miseksi.

Väsyttää/menen nukkumaan = Silmieni suojaksi luotu-

jen luomien vertikaalinen sijaintitaso on laskusuuntainen 

nähden ylä- ja ala äärilaitojen maksimisijaintipisteitä.

Lähden kotiin = Lienee aika minun siirtyä kohti vihreä-

nä kajastavaa EXIT valoa.

En löydä takkiani = Tilanteen ollessa puutteellinen tä-

män esineen sijainnin suhteen, on minun apuni ilmeisesti 

tarvitsemisen alainen, minulla ei tästä huolimattakaan ole 

varsinaisesti tiedoksi luokiteltavaa informatiota tämän tä-

män hetkisen puheen alla olevan esineen löytämiseksi. 

Autoni on kadonnut = Sijaintipaikka johon henkilökoh-

taisen kulkuvälineeni sijoitin on tyhjentynyt itse kulkuväli-

neen osalta minun asiasta tietämättä.


