INBJUDAN

DISTRIKTSKONFERENS
6.‐7.4.2019 I ÅBO
Mötes‐ och festlokalen Aitiopaikka, statens ämbetshus,
Självständighetsplan 2

Distriktskonferensen för välbefinnande – Fredens framtid
Kom och bli inspirerad av kulturstadens åstrandsmiljö. Distriktskonferensen har efter ett uppehåll
återkommit till stranden av Aura å i Åbo. Våren vaknar och ljuset tar över både naturen och oss. Det är
möjligt att förnya sig. Nu är det en bra tidpunkt att komma samman, träffa bekanta och bekanta sig med
övriga rotarianer.
Distriktskonferensen, som är öppen för alla rotarianer samt följeslagare, koncentreras på Rotarys
grundtema, fredsfrämjande. Rotary är världens största fredsorganisation, som har en övertygande historia
och framtid som fredens uppbyggare i ett världsomfattande perspektiv. Även medvetandet om
klimatförändringen aktiverar oss till åtgärder, genom vilka vi kan trygga våra barns och barnbarns
levnadsförhållanden på jorden.

Program
Programmet inleds på lördag 6.4 kl. 08.30 med anmälning på Aitiopaikka. Det egentliga
seminarieprogrammet börjar kl. 09.30 i auditoriet. Lördagens seminarieavsnitt avslutas kl. 16.30.
Efter en kort paus med egen tid fortsätter dagen med Governor’s Ball ‐kvällsfesten i Autiopaikkas festsal kl.
19.00. Kvällen slutar efter supé, program och dans kl. 24.00.
Söndagens 7.4 program inleds kl. 09.00 med morgonkaffe/‐te. Det egentliga seminarieprogrammet börjar
kl. 09.30. Distriktskonferensen avslutas kl. 12.00 med avslutningslunch.
Ett detaljerat program finns på ett separat programblad.

Följeslagarnas program
Rotarianernas följeslagares program är alternativt med lördagseftermiddagens huvudprogram. I samband
med anmälan till distriktskonferensen bör man anmäla deltagandet i följeslagarprogrammet och om man
vill ha guidning på finska, svenska eller engelska.
Det finns två alternativa följeslagarprogram: ”Biskopsgatans herrskap och lärda” samt ”Det gåtfulla Åbo”.
I det förstnämnda programmet möter vi sanning, skröna och atmosfär under 1700‐1800‐talets Åbo.
Biskopsgatan är idag kyrkans, forskningens och undervisningens gata. Under promenaden bekantar man sig
med invånarna och deras livsstil på Biskopsgatan under en förfluten tid.
Det gåtfulla Åbo programmet introducerar för oss genom guidning i det Åbo, som gömmer sig bakom
vykorten, turismreklamen och den traditionella historieskrivningen. Denna promenad tar deltagarna till
platser, man inte finner själv.
Till bägge programalternativen sker avfärden med buss från statens ämbetshus på lördagen 6.4 efter
lunchen kl. 13.00. Man lämnar bussen vid domkyrkan och uppdelas i två programgrupper. Bägge
programmen sker som en guidad promenad (Märk! skorna). Eftermiddagskaffe bjuds längs rutten på Hus
Lindman kl. 15.00. Efter kaffe busstransport till hotellen.

Programmet för utbyteseleverna
Deltagandet i distriktskonferensen ingår som en obligatorisk del av utbytesprogrammet. För
utbyteseleverna ordnas ett eget program under båda konferensdagarna 6.‐7.4. Utbyteseleverna blir
inkvarteras på Hostel Linnasmäki. En del av tiden deltar utbyteseleverna i seminarieprogrammet bland
annat genom att de presenterar sig. För övrigt har de ett eget program, som de informeras senare. För
utbyteselevens utgifter (program, inkvartering, transporter och mat) står elevens värdklubb.

Utställning
I seminarie‐ och festvåningens aula ordnas en utställning, där fredsarbetande organisationer presenterar
sin verksamhet.

Inkvartering
Ankomst 5.4.
För deltagare, som anländer till distriktskonferensen i Åbo 5.4. har det reserverats en kvot på Scandic Turku
Eriksgatan 28‐30. Enkelrum 92€/dygn, dubbelrum 112€/dygn. Deltagarna reserverar själv sina rum ur
kvoten och betalar direkt till hotellet. Rummet reserveras via linken: www.scandichotels.fi med
bokningskoden BROT050419. Rum kan reserveras till 22.3.2019 för nämnda priser.
Som andra hotell för dem som kommer 5.4. har det reserverats en kvot på Radisson Blu Marina Palace
Hotel, Slottsgatan 32. Enkelrum (Standard) är 128€/dygn, dubbelrum (Standard) är 138€/dygn. Deltagarna
reserverar själv sina rum ur kvoten och betalar direkt till hotellet. Rummet reserveras per telefon från
numret 020 1234 700 eller epost reservations.finland@radissonblu.com, bokningskod ”Rotarypiiri”. Rum
kan reserveras till 8.3.2019 kl 20.00 med ovannämnda pris. MÄRK! Tidig bokning.
Ankomst 6.4.
För deltagare en kvot på Scandic Turku Eriksgatan 28‐30. Enkelrum 92€/dygn, dubbelrum 112€/dygn.
Deltagarna reserverar själv sina rum ur kvoten och betalar direkt till hotellet. Rummet reserveras via linken:
www.scandichotels.fi med bokningskoden BROT050419. Rum kan reserveras till 22.3.2019 för nämnda
priser.
Som andra hotell har det reserverats en kvot på Radisson Blu Marina Palace Hotel, Slottsgatan 32.
Enkelrum (Standard) är 128€/dygn, dubbelrum (Standard) är 138€/dygn. Deltagarna reserverar själv sina
rum ur kvoten och betalar direkt till hotellet. Rummet reserveras per telefon från numret 020 1234 700
eller epost reservations.finland@radissonblu.com, bokningskod ”Rotarypiiri”. Rum kan reserveras till
8.3.2019 kl 20.00 med ovannämnda pris. MÄRK! Tidig bokning.

Parkering
Gratis parkering för deltagare finns på Turun klassillinen lukios och Turun iltalukios ingärdade område,
Eskilsgatan 4 (man kör in via Slottsgatan). Från parkeringsplatsen är det 700 meters och nio minuters
promenad till mötesplatsen via Teaterbron, som går över Aura å. Gärdens port är stängd kl. 23‐08.
Därtill finns hotellens (Scandic Turku och Radisson Blu Marina Palace Hotel) parkeringsplatser.

Avgiftsfri parkering finns vid ämbetshuset under veck‐ändan (icke framför huvuddörren).

Anmälning och avgifter
Till distriktskonferensen anmäler man sig med bifogade blankett.
Anmälning och inbetalning skall ske senast på fredagen 22.3.2019. Anmälan är bindande då inbetalningen
gjorts.
Distriktskonferensen är avgiftsfri för nya medlemmar. Den nya medlemmen skall vara registrerad i Finlands
Rotarys medlemsdatabas 1.7.2018 eller senare. Övriga deltagares avgifter framkommer ur
anmälningsblanketten.
Alla, även de som ingår i programmet och de som ingår i distriktsorganisationen, bör anmäla sig.
Deltagaravgifterna betalas in på Turku Samppalinna Rotaryklubbs konto i Handelsbanken FI95 3131 3001
2436 17. Skriv in deltagarens namn och klubb i anmärkningsfältet.

Frågor?
Distriktskonferensen i helhet: DG Risto Suviala, risto.suviala@gmail.com, 0400‐781535
Följeslagarprogram: AG Rainer Huopalahti, rainer.huopalahti@utu.fi, 040‐5377442
Utbyteselevprogram: Erja Vihervaara, erja.vihervaara@turku.fi, 050‐5647437
Anmälning och avgifter: Erja Vihervaara, erja.vihervaara@turku.fi, 050‐5647437

VÄLKOMNA TILL DET VÅRLIGA ABO!
Festkommittèn
Risto Suviala
Distrikt 1410 guvernör (DG) 2018-2019
0400-781535
risto.suviala@gmail.com
Rotary is a Lifestyle
Rotary on elämäntapa
Rotary är en livsstil
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