
RI:n tuleva presidentti 2020-2021 Holger Knaack lähetti eilen 7.5. illalla tuleville 
piirikuvernööreille viestin, jossa hän kertoi RI:n johtokunnan tekemistä päätöksistä 
koronaviruspandemiaan liittyen. 

Käyn seuraavaksi läpi sen pääkohdat Knaackin viestiä referoiden. 

RI:n johtokunta päätti siis huhtikuun lopussa koronapandemiaan liittyvistä 
periaatteista.  Ensisijaisena tavoitteena on taata rotarien terveys ja turvallisuus 
Rotarytoiminnan yhteydessä, joten Holger Knaack toivoo tukea tehdyille päätöksille. 

Tärkein asia on se, ettei kokouksia, koulutuksia tai tapahtumia järjestetä 
kasvotusten, vaan ainoastaan virtuaalisesti.  Tämä on pakollista, koska toistaiseksi 
meidän on oltava erityisen varovaisia kohtaamisissa.  Pandemian kestosta eikä 
rokotuksesta ole tällä hetkellä tarkkaa tietoa.  Muista kuin virtuaalisista kokouksista, 
koulutuksista ja tapahtumista on siten pidättäydyttävä.  Paikallisten viranomaisten ohjeita 
on noudatettava huolellisesti - ja tarpeen mukaan jopa niitä tiukemmin. 

• Kaikki RI:n kokoukset: Tämän kalenterivuoden 2020 aikana ne hoidetaan 
virtuaalisesti. 

• Rotaryn instituutti- ja GETS-koulutukset: Paikallisia ohjeita noudatettava!  Rotaryn 
henkilöstö ei osallistu em. tapahtumiin. 

• RI:n presidentin edustajat tapahtumissa:  RI ei rahoita em. edustajien 
osallistumiskustannuksia piirikonferensseihin Rotaryvuoden 2020-2021 aikana. 
Edustaja voidaan pyynnöstä nimetä piirin lähialueelta ilman, että siitä aiheutuu 
kustannuksia RI:lle. 

• Piirikuvernöörin klubivierailut:  Vierailut suositellaan ja rohkaistaan tehtävän 
virtuaalikokouksina vuoden 2020 loppuun asti varsinaisten kuvernöörivierailujen 
sijasta (+ sama vahva suositus virtuaalikokouksista koskee alueellisen johdon 
koulutusseminaareja ja muita tapahtumia kalenterivuoden 2020 aikana). 

RI:n tuleva presidentti korostaa, että nämä ovat vaikeita, mutta välttämättömiä päätöksiä. 
Nyt meillä on hänen mielestään kuitenkin mahdollisuus perehtyä paremmin online -
tekniikkaan, jolloin voimme oppia käyttämään sitä tehokkaasti. Rotaryn Learning Center 
tarjoaa uuden oppimisaiheen: Online -kokoukset. Jäsenet voivat jakaa keskenään 
parhaita käytänteitä ja ideoita siihen liittyen, miten toteuttaa online -koulutusta, 
klubivierailuja sekä muita klubin ja piiritason toimintoja. 

Tulemme selviämään tästä kriisistä yllättyneinä siitä, miten erilaisella tavalla voimme olla 
keskenämme vuorovaikutuksessa – ja siitä, kuinka voimakkaita nämä uudet teknologiat 
voivat olla, uskoo Holger Knaack.  Hän jatkaa toteamalla, että tekemämme sopeutukset ja 
tilanteeseen mukautuminen auttavat meitä tarkastelemaan klubejamme uudesta 
näkökulmasta.  Jäsenten sitouttaminen on suurin haasteemme ja mahdollisuutemme, 
Knaack painottaa. 

Rotary avaa mahdollisuuksia - ja toisinaan se on välttämätöntä.  


