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HUHTIKUUN TEEMA: ÄIDIN JA LAPSEN TERVEYDEN KUUKAUSI

Rotary dollar = 0,92 €

• 21.04. PETS, verkkokokous / D1420

• 17.06. Kuvernöörin vitjojenvaihto, 
Hotelli Katajanokka / Helsinki

Lisätietoa piirin D1420 kotisivuilta 
(D1420-homepage)

COVID-19 ELI KORONA-VIRUS
Piirimme toiminta on vallitsevan tilanteen vuoksi 
ollut pysähdyksissä. Haluankin klubien miettivän, 
mitä nyt voidaan tehdä? On sopiva hetki soittaa 
klubiveljelle tai –sisarelle, josta hetkeen aikaan ei 
ole kuulunut mitään. Tarkista, että hän voi hyvin, 
hänellä on seuraa, ja hänellä on mahdollisuus 
saada tarvittaessa tukea tai apua.

Rotary on palvelujärjestö! Olemme osa järjestöä, 
jonka yksi tehtävä on myös huolehtia omista 
jäsenistään.

Kun sinulla sen lisäksi on vielä aikaa – valtiovallan 
määräysten vuoksi – meillä kaikilla rotareilla on nyt 
verkkosivuja selaillessamme aikaa tutustua oman 
järjestön sivuihin ja rekisteröityä sinne.    
Verkkosivuosoite on: my.rotary-rekisteröityminen 

Koska rekisteröitymisen jälkeen sinulla edelleen on 
aikaa jäljellä, ennen muutosta karanteenimääräyk-
sissä, tutustu Rotary-järjestön koulutussivuille, 
josta löydät paljon mielekästä tekemistä vapaisiin 
hetkiin. Verkkosivujen osoite on seuraava: 
Learning Center-sivusto

Tämän sivun otsikkopalkissa on kuva Learning 
Center-sivustojen etusivusta, niin tiedät olevasi 
oikeassa osoitteessa.

https://d1420.rotary.fi/
https://my.rotary.org/en/user/register
https://learn.rotary.org/members/learn/catalog
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ROTARYPIIRIN 1420 PETS JA 
PIIRINEUVOTTELU, KEVÄT 2020
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PETSiä vastaava koulutus järjestettiin Viron klubien 
tuleville presidenteille ja sihteereille 07.03. Suomen 
puolen PETS ja piirineuvottelu siirtyivät myöhem-
mäksi (04.04.) kokoontumispaikan palovahinkojen 
vuoksi. Pandemia ja siihen liittyvät valtiovallan aset-
tamat kokoontumisrajoitukset estävät PETSin ja piiri-
neuvottelun pitämisen suunnitellusti.
PETS toteutetaan nyt kaksivaiheisena. Tiistaina 
21.04. klo 18–19 järjestetään tuleville presidenteille 
ja sihteereille webinaari, joka sisältää tiivistetyt PETS 
luento-osuudet. Toinen vaihe on MyRotaryn Learning 
Centerin itseopiskeluvideoita hyödyntävä ohjattu 
kotona tapahtuva valmentautuminen. Lisäksi tulevat 
presidentit valmistelevat oman hallituksensa kanssa 
toimintasuunnitelman, joka toimitetaan DGE:lle.

Toteutamme piirineuvottelun niin, että se täyttää RI:n
vaatimukset. Piirineuvottelussa käsiteltävänä olevista 
asioista päättäminen voidaan toteuttaa sähköposti-
kokouksena. RI:n sääntöjen mukaan piirineuvottelu 
on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä. Ennen 
piirineuvottelua järjestetään webinaari, jossa esitel-
lään päätettävät asiat. Webinaariin osallistuminen ei 
ole pakollista mutta suositeltavaa. Webinaari ja 
sähköpostikokous voidaan järjestää toukokuussa. 
Viron klubeille päätökset esiteltiin Viron PrePETSin
yhteydessä 07.03.
Edellä olevan lisäksi tarvitaan yhdistyslain mukainen, 
Rotarypiiri 1420 ry – Rotarydistrikt 1420 rf kevät-
kokous, joka voitaneen pitää aikaisintaan elokuussa. 
Sääntöjen mukaan se pitäisi pitää huhtikuussa. Jos 
klubit ovat keväällä sähköpostikokouksessa hyväksy-
neet esitykset, riittänee, että tämä kokous vahvistaa 
edellä mainitun sähköpostikokouksen päätökset.

Rotary is FUN!

NELJÄN KYSYMYKSEN 
KOE

Tutki OMAT ajatuksesi, sanasi ja 
tekosi kysymällä itseltäsi:
1. Onko tämä TOTTA?
2. Onko tämä OIKEUDEN-

MUKAISTA kaikkia asian-
osaisia kohtaan?

3. Luoko tämä HYVÄÄ TAHTOA 
ja PARANTAAKO tämä 
YSTÄVYYSSUHTEITA?

4. Onko tämä kaikkien osa-
puolten EDUN MUKAISTA?

https://d1420.rotary.fi/
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ROTARYPIIRI 1420, TIEDOTTEET
PIIRIKUVERNÖÖRI 2022 -2023
Syyskokouksen päätöksen mukaisesti on nimityskomitea tehnyt haastattelut ja suorittanut 
valinnan Piirikuvernööriksi Rotaryvuodelle 2022-2023. Komitea teki yksimielisen valinnan, 
jonka johdosta Past Assistant Governor, Past President Urmas Kaarlep Tallinnan Rotary-
klubista on valittu ja tässä vaiheessa myös vahvistettu Piirikuvernööriksi vuodelle 2022-
2023.

PIIRIN 1420 COL-EDUSTAJA JA VARAEDUSTAJA 2020 -2023
Syyskokouksen päätöksen mukaisesti on nimityskomitea suorittanut seuraavat henkilö-
valinnat yksimielisesti ja tässä vaiheessa ne vahvistetaan. 

Varsinaiseksi COL-edustajaksi nimetään PDG Ilkka Torstila, Ekenäs Rotaryklubb ja 
varaedustajaksi PDG Mikael Kietz, Ekenäs Rotaryklubb.

PIIRIN 1420 NUORISOVAIHDON TIEDOTE
Oheisesta linkistä löytyy nuorisovaihdon uusin tiedote koskien korona-tilannetta.           
NV-tiedote korona-epidemian johdosta

PIIRIN 1420 KOULUTUSKOMITEAN TIEDOTE
Muistutan rekisteröitymisestä linkissä my.Rotary-rekisteröityminen sekä tutustumisesta 
LearningCenter-sivusto. Nyt kun on aikaa, käy tutustumassa. Siellä on paljon hyödyllistä 
tietoa Rotarystä.

PIIRIN 1420 SÄÄTIÖKOMITEAN TIEDOTE
Niiden klubien, joille myönnettiin kuluvalle vuodelle piiriapurahaa, on syytä olla yhteydessä 
Säätiökomiteaan. Varapuh.joht. Erkki Ilus tarvitsee tiedot, missä vaiheessa projektinne on. 
Erkin s-postiosoite: erkki.ilus@gmail.com

“SAVE THE BALTIC SEA-HANKKEEN” TIEDOTE
Tulevan kesän sinileväseurannan koulutus toteutettiin verkossa 18. ja 25.03.2020. 
Suomen ympäristökeskuksen SYKEn kouluttajat vetivät onnistuneesti läpi verkkokoulu-
tuksen D1410:n ja D1420:n kiinnostuneille klubilaisille. Osallistujia oli kummastakin piiristä 
yli 30 rotaria. Suuri osa on myös ilmoittanut ryhtyvänsä ensi touko-syyskuun aikana oman 
mökkirantansa tai vastaavan sinilevätilanteen raportoijaksi. Vaikuttaa lupaavalta, että 
rannikkoalue läntisellä Uudellamaalla – ehkä itäiselläkin - saadaan katetuksi. 
Pääkaupunkialueen – Helsinki, Espoo– rannoille tarvittaisiin vielä lisää havainnoitsijoita. 
Tarve koko piirin alueella on noin 30 rotaria.Täydentävä koulutus pidetään keskiviikkona 
13.05.2020 aikaisempaan tapaan verkossa. Tule ja tutustu asiaan:  www.meriwiki.fi
Innosta klubitovereita luomaan kattava verkko omalle alueellenne!

Ilmoittaudu koulutukseen: hannele.kauranne@gmail.com ; +358 400 618 439 
ilkka.torstila@gmail.com; +358 400 605 068
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https://rotary.fi/blog/ajankohtaiset/tiedote-vaihto-oppilaille-ja-heidan-vanhemmilleen-coronavirusepidemian-johdosta/
https://my.rotary.org/en/user/register
https://my.rotary.org/en/user/login?destination=/secure/13161
mailto:erkki.ilus@gmail.com

