Joutsenon Rotaryklubin menestystarinoita

1.11.2011

1) JÄSENHANKINTA:
Lähetimme 18 valitulle / yleisesti hyväksytyille henkilöille kutsut tulla tutustumaan
toimintaamme ja annoimme 3 vaihtoehtoista kokousta. Kerroimme toiminnasta ja
kerroimme ko. kokousten ohjelman. Soitimme kaikille jotka kirjeen olivat saaneet.
Saimme 6 tutustumaan toimintaamme ja heistä 5 on liittynyt klubiimme ja 3 - 4 saattaa
liittyä keväällä. Saimme paikattua 3 jäsenen eroamisen ( ikä + muutot ) sekä 2 veljen
siirtymisen kunniajäseniksi.Kutsut allekirjoitti presidentti ja jäsenyyskomitean puh.joht.
Lisäksi kokouksien aikana ja erityisesti kokousten jälkeen pidimme 20 min. kestävän
tietoiskun rotarystä yleisesti sekä klubistamme erityisesti.
Kummitoimintaan on panostettu ja uusia jäseniä on ollut jo mukana eri tapahtumissa.
2) HAASTEVAELLUS:
Haastoimme 15 Joutsenolaista yritystä mukaan VAELLUKSELLE Joutsenon nuorison
hyväksi. Valitsimme haasteiden viejät ( kijre, jossa asia tyhjentävästi esiteltiin ja presidentti
sen allekirjoitti ) joita oli yhteensä 7.
Haasteen suuruus 5 00 euroa ja Vaellus järjestettiin 15.10 Joutsenon Hinkanrannasta
Kesärantaan ja takaisin.
Mukaan haasteeseen lähti 6 yritystä ja vaelluksella oli yhteensä 15 henkilöä; sekä näistä
yrityksistä että klubistamme. Taukopaikalla oli Lappeenrannan Nuorisotoimen johtaja Sirpa
Räikkönen pitämässä makkaran paiston lomassa katsausta nuorison harrastemahdollisuuksista Joutsenossa.
Vaellus päättyi savusaunan löylyihin, uimiseen virkistävässä Saimaassa sekä lohikeiton
nauttimiseen.
Tulemme hankkimaan / osittain jo hankkineet Joutsenon Nuorisotalo RIENTOLAAN uuden
tietokoneen, Television, Videotykin,kotiteatteri sarjan, erilaisia toivottuja pelejä; kaikki
nuorten antamien toiveiden ja nuorisotoimen hyväksynnän perusteella.
Lahjoitamme nämä tavarat 8.11 runsaan julkisuuden kera ja asia tulee nuorille yllätyksenä.
3) KANGASVUOKKO:
Olemme sopineet Palvelutalo Kangasvuokon ( paikka missä klubimme kokoontuu ) johtajan
kanssa, että tuomme pihalle ison joulukuusen ( maahan jo porattu ja asennettu lieriö,
johon kuusi kiinnitetään ) johon sytytämme kynttilät ja avaamme palvelutalon joulunajan
1.12. Mukana on seurakunnan kanttori, veteraanikuoron laulajia ja laulamme pihalla pari
joululaulua ja tarjoamme kaikille asukkaille glögit. Tästä on tarkoitus tehdä perinne.
Jäsenet, avecit ja kuorolaiset jatkavat sitten laulamista ja puuron syöntiä sisätiloissa.
4) PIDÄ HUOLTA:
Lappeenrannan klubit ( 5 ) järjestävät yhteisesti 31.5 2012 PIDÄ HUOLTA Saimaa
risteilyn M / S Camillalla. Olemme vuokranneet laivan 3 tunnin ajaksi, täytämme sen
klubien jäsenillä + aveceilla ( 200 hlöä ) hintaan 60 euroa / hlö. Risteilyllä Puffet ruokailu ja
esiintyjänä Lappeenrantalais lähtöinen Pave Maijanen. Risteilyn tuotto 5 000 euroa tullaan
lahjoittamaan Etelä-Karjalan Keskussairaalan lasten- ja nuorten psykiatriselle osastolle;
osastolta tulee edustaja mukaan risteilylle. DG Aarno Kari on myös vahvistanut mukaan
tulemisensa, samoin tiedotusvälineiden edustajia on tarkoitus saada paikalle.
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