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Rotary International President 2022-23
•Jennifer Jones

is a member of the Rotary
Club of Windsor-Roseland,
Ontario, Canada
• She will make history on 1
July by becoming Rotary’s
first female president in the
organization’s 115-year
history.

Rotary-vuoden 2022-23 teema:

Imagine Rotary
• Rotary International President 2022-23

Jennifer Jones

wants members to imagine the possibilities in the change
they can make to transform the world.
• Imagine, a world that deserves our best, where we get up each
day knowing that we can make a difference.

• Let’s make sure we engage our members so they love their
clubs and their Rotary experience
• You don’t imagine yesterday,” Jones said, “you imagine
tomorrow.”

Hallitus ja komiteat kaudelle 2022-2023
Hallitus :
- syyskokouksen 2021 päätöksen mukaisesti ja
- kevätkokouksen 17.5.22 täydennykset huomioon ottaen
Komiteat:
- Kevätkokouksen 17.5.22 päätöksen mukaisesti

Toiminnan painopisteet
• Nuorisovaihto: Barbro Kanerva
• Projektit: tuleva presidentti Mikko Ylivakeri
- vanhat - uudet
- omat - alueen - piirin – valtakunnalliset - kansainväliset
• Lounaskokoukset esitelmineen: varapresidentti Ainokaisa
Saarinen, sihteeri Tuomas Lehtinen, presidentti Turkka Tunturi
• Jäsenhankinta: kaikki jäsenet
• Juhlat: vitjanvaihtokaronkka 14.6.22, rapujuhlat 26.8.22,
Ilotulitusillallinen 18.9.22, Presidentin samppanja 20.1.23
• Kansainvälisyys: Rotary Convention Melbourne 2023 JA + MY

Kauden 2022-23 (9.8.-20.12.2022 ja 10.1.13.6.2023) pääteema on terveydenhuolto
• Joka kuukauden 1. tiistaina on pääteemaan liittyvä ulkopuolinen
asiantuntijaesitelmä, jonka järjestää presidentti
• Joka kuukauden 2. tiistaina on klubin esitelmävuorossa olevan jäsenen
järjestämä oman luokitteensa mukainen esitelmä, jonka hän pitää joko itse
tai kutsuu ulkopuolisen esitelmöitsijän (organisointivastuu
ohjelmakomitean pj.)
• Joka kuukauden 3. tiistaina on Rotary-toimintaan liittyvä aihe (viralliset
klubin kokoukset, komiteoiden toimintaraportit, vaihto-oppilaiden esitykset
jne.) (organisointivastuu klubin sihteeri)
• Joka kuukauden 4. tiistaina on iltakokous, joka toteutetaan
yritys/organisaatiovierailuna osin pääteeman mukaisesti (presidentti),
osin muihin kiinnostaviin kohteisiin (klubin sihteeri)
• Kuukauden 5. tiistai (30.8.2022, 29.11.2022, 31.1.2023 ja 30.5.2023)
uusien jäsenten ego-esitelmät (organisointivastuu ohjelmakomitean pj.)

