
Todistukset jakoi kuvernööri Rune Eklund, palkin-
toa vastaanottamassa Cai Li.

Palkitut oppilaat yhdessö lehtori Taisto Hirvosen kanssa.

U usittu RYLA-kou I utus Forssassa

Piirin 1410 kuusi klubia Alastaro, Forssa,

Forssa Sepänhaka, Loimaa, Somero ja Ur-
jala, ovat yhteistyössä pitäneet jo use-
amman RYLA-koulutuksen. Vuoden
2O1O koulutus oli kuitenkin koulutusten
joukossa uraauurtava ja uusia toiminta-
muotoja etsivä. Yhteistyössä Hämeen
ammattikorkeakoulun Forssan yksikön
kanssa pidettiin kahdeksan korkealaa-
tuista asiantuntijaseminaaria opiskeli-
joille englanniksi.

Luennoitsijat olivat eri alojen rotareita ja
aiheet seuraavat:

. Envor Grou p presentation: versatile
environmental and recycling services

Mika Laine, Managing Director
. Conflict management in business

transactions - Jarkko Männistö, Lawyer
. Indoor logistics in an enterprise - Kari

Pitkänen, Director
. Development cooperation projects -

Pentti Aspila, Director, MTT
. Communication and marketing - Hei-

di Cavdn,Communication and marke-
ting secretary, FSKK

. International trade - Juhani Kuusisto,

Director
. Development of Watrec Ltd from En-

vironmental Consultancy into Turn

Key supplier of environmental solu-

tions - Juhani Suvilampi, Managing

Director
. Management systems of waste, LHJ

presentation - lmmo Sundholm, Ma-

naging Director

RYlA-todistuksen saannin edellytyksenä

oli, että osallistui vähintään kuuteen edellä
mainittuun luentoon. Palkittavia opiskeli-
joita Hämeen ammattikorkeakoulun Fors-

san yksiköstä oli yhteensä kahdeksan. Pal-

kitut olivat: Kiinasta Guan Qiubo, Li Cai, Rao

Xuan ja Xing Jun. Suomesta Malisen Mikko
ja Rämön Petri. Nepalista Simkheada Tu-

lashi sekä Keniasta Mwacharo Fiona Keru.

Positiivista kiitosta.
Hämeen ammattikorkeakoulun lehtori
Täisto Hirvonen on mielissään uudesta
opetusmuodosta ja suunnittelee jo ensi

syksyksi RYLA-koulutusta entrepreneur-
ship eli yrittäjäkoulutukseen liitettäväksi.

Hirvonen kiittää rotaryklubeja hyvistä
asia ntu ntija luen noista.

Myös opiskelijoilta on saatu erittäin hyvää

pa la utetta. Joka isen tu n n in jä I keen opiske-
lijat saivat nimettömänä antaa palautetta
niin aiheesta, sen hyödyllisyydestä kuin
luennoitsijastakin. Sekä Hirvonen että
Jaakko Kuusinen Forssan Sepänhaan Rota-

ryklu bista ovat erittä in tyytyväisiä saatu u n

pa la u tteesee n.

Teksti ja kuvat: Jaakko Kuusinen,

Forssa Sepänhaan Rk
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