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COVID-19 ELI KORONA-VIRUS
Piirimme varsinaisen toiminnan ollessa vallitsevan 
tilanteen vuoksi edelleen pysähdyksissä, haluaisin 
klubien suunnittelevan, mitä nyt voidaan tehdä? 
On muistettava ottaa yhteyttä klubiveljiin/-sisariin, 
joista hetkeen aikaan ei ole kuulunut mitään. 
Tarkistakaa heidän hyvinvointinsa, ja että heillä on 
seuraa, ja on mahdollisuus saada tarvittaessa 
tukea tai apua.

Rotary on palvelujärjestö! Järjestömme yksi 
tehtävä on myös huolehtia omista jäsenistään.
Piirineuvosto teki päätöksen auttaa vaikeuksissa 
olevia perheitä, piirikonferenssin järjestämisestä
vapautuneilla varoilla. Päätimme hankkia ruoka-
kasseja, arvoltaan 50€/kpl ja olemme sopineet 
piirimme alueella toimivan tahon kanssa kassien 
toimittamisesta niitä tarvitseville. 5.000€ avustus 
ohjataan piirimme alueelle Suomeen ja 2.000€ 
piirin alueelle Eestiin. Kaikkia budjettimomentin 
varoja ei käytetty. Lisäksi avun mukana jaetaan 
lahjoituksen tekijästä kortti, joka on muotoiltu siten, 
että siitä tulee esille rotareiden osuus tässä 
lahjoituksessa.

https://d1420.rotary.fi/
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PIIRIN 1420 NUORISOVAIHDON TIEDOTE
Oheisesta linkistä löytyy nuorisovaihdon uusin tiedote (30.04.) koskien korona-tilannetta.           
NV-tiedote korona-epidemian johdosta

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

EPN-OHJELMA / COVID-19
Nigeriassa laajat polionvastaisen kamppailun joukot ja voimavarat, mukaan lukien 20.000 
vapaa-ehtoista yhteisöissään, on mobilisoitu ympäri maata opettamaan ihmisille 
käsienpesun merkitys taudin etenemisen torjunnassa. Pakistanissa, polion torjuntaan 
keskittynyt henkilökunta on saanut yli 6.000 terveyden kanssa työskentelevää auttamaan 
Covid-19 toimissa ja auttamaan polioon liittyvien puheluiden ja keskusteluiden yhteydessä 
myös Korona-kysymyksissä. Angolassa Polio-team kouluttaa terveysalan ammattilaisia 
Covid-19 tapauksien hallintaan. Benin’issä Polio-team on auttanut järjestelmän kehittä-
misessä, sen valmistautumisessa pandemiaa vastaan. Joka päivä kuulemme yhä 
useamman Polio-teamin levittäytyvän Coronan piiriin, yhä useammassa maassa.

PAUL HARRIS SOCIETY-JÄSENYYS
Lahjoittamalla Rotary Direct-kanavan kautta 85$ per kuukausi, tulee vuosittainen PHS-
jäsenyyden lahjoitusmäärä 1.000$ täyteen. Tänä vuonna PHS-jäsenet ovat lahjoittaneet 
30,2M$. Summa on lähes kaksinkertainen siitä ajankohdasta, kun PHS lisättiin viralliseksi 
osaksi Rotary-ohjelmaa. The Paul Harris Society’llä on n 25.000 jäsentä 144:ssä maassa. 

Olisitko juuri sinä valmis Paul Harris Society’n jäseneksi? 

Löydät lisätietoja osoitteesta Paul Harris Society-sivusto. jossa voit myös liittyä 
joukkoomme ja saada lisätietoa, mihin lahjoitetut varat ohjautuvat.

RI:n PRESIDENTIN KUNNIAMAININNAT
RI President Mark D. Maloney’n Rotary Citation johtaa huomionosoitukseen, jonka avulla 
klubien toivotaan tavoittelevan aktiivisesti asetettuja tavoitteita. Ansaitakseen sen, on 
täytettävä väh. 5 kohtaa RIP Mark Maloney’n listalta ja raportoitava saavutetut kohdat 
Rotary International’ille 30.06.2020 mennessä. Tiedot saavutetuista tavoitteista voit 
toimittaa piirikuvernöörille, viimeistään kaksi viikkoa ennen em päivää.
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https://rotary.fi/blog/ajankohtaiset/vaihto-oppilaaksi-hakeneille-seka-heidan-vanhemmilleen/
https://my.rotary.org/en/user/register
https://my.rotary.org/en/user/login?destination=/secure/13161
http://msgfocus.rotary.org/c/18LHptZsWNjP57RU5TFdvAmQPVC
http://msgfocus.rotary.org/c/18PM8iNVeh3pprwgvQLJT0qA4uG
mailto:tommy@wegge.fi


ROTARYPIIRI 1420 
KUVERNÖÖRIN KUUKAUSIKIRJE

D1420 2019-2020, DG Tommy Wegge, Southern Finland and Estonia

ROTARYPIIRI 1420, TIEDOTTEET

4 VINKKIÄ KOKOONTUMISILLE
Katso jäsenyys-webinar ja puheet edellisistä konvenetista ja International Assembly’stä

uudessa Club Programming collection -osiossa Vimeo-ohjelman avulla. 

Täydennä oheisesta linkistä löytyvä esitys Jäsentilanne seuraavaan kokoukseenne.

Tutustu tarjottuihin itsensä kehittämisen mahdollisuuksiin Learning Center’ssä. 

Linkeistä Leading Change ja Building Rotary’s Public Image, löydät lisää online-kursseja, 

kotona tapahtuvaan itseopiskeluun.

Rohkaise klubijäseniä jakamaan ideoitaan tai tutustumaan muiden käytäntöihin Meeting 
Online learning topic-kohdassa Rotaryn Learning Center’issä.

VERKKOKOKOUKSISTA
Suomen Rotarypalvelun tietotekniikkatoimikunta (IT-tmk) suosittelee, että yhä useammat 

Rotaryklubit järjestävät jäsenilleen virusvapaata digitoimintaa. Verkko-, puhelin- ja 

sähköpostikokoukset ovat Suomessa ja ulkomailla monien klubien kokemusten mukaan 

osoittautuneet erittäin suosituiksi keinoiksi ylläpitää aktiivisuutta. Samalla otetaan käyttöön 

uusia luovia kokous- ja osallistumistapoja yhden tai useamman klubin yhteisinä digi-

loikkina. Hienoja esimerkkejä ja vinkkejä maailmalta löytyy esim. Rotary Internationa’inl

Learn Centeristä osiosta “Meeting Online / Share resources, best practices, and ideas
for moving meetings online” tästä linkistä (Edellyttää my.Rotary-tunnusta).

Klubien tuleekin nyt varmistaa ja huolehtia kuntoon mahdollisimman monen rotarin 

tekniset ja osaamisvalmiudet. Tietokone tai älypuhelin ja mieluusti laitteessa oleva kamera 

sekä kuulokkeet (headset, handsfree) löytyvät yleensä lähes jokaiselta, mutta asennus 

verkkokokouksia varten saattaa edellyttää yleensä pientä ohjausta. SRP:n IT-toimikunnan, 

maaliskuun lopulla klubeille tehdyn verkkokokouskyselyn yhteenvetona huomattiin mm, 

että vastanneista 128 klubista (kaikkiaan meillä lähes 300klubia) 78% ei ole pitänyt yhtään 

verkkokokousta ja 82% ilmoittaisi verkkokokouksensa netissä olevaan Rotarykalenteriin, 

jotta muutkin voisivat osallistua.

SRP:n IT-toimikunta on mielellään ollut ja on osaltaan aktiivisesti auttamassa Suomen 
Rotaryklubien nettikokoustoimintaa käytännössä.

Suosituimpien nettikokousalustojen eli teknisten vaihtoehtojen yhteenveto: tässä linkissä
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http://msgfocus.rotary.org/c/18YAxSfA3ZGHY5s8biPI9N7EX3y
http://msgfocus.rotary.org/c/18YAy7P1nE1HSXzetBVRcAGfCTY
http://msgfocus.rotary.org/c/18YAzL2nWneclDjooC4NZMO60TH
http://msgfocus.rotary.org/c/18YAzSP6BcoHj4mWxLCSwbAolOU
http://msgfocus.rotary.org/c/18YAA0BPg1zcgvquGVaX2AmGGK7
https://learn.rotary.org/members/learn/dashboard/channel/67
https://docs.google.com/document/d/1zmJIhZKC4ADNmaoY7nzyCuFw3tkVWMiLtxmtdARLFpU/edit?usp=sharing
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ROTARY PEACE FELLOWSHIP

The Rotary Peace Center tarjoaa mahdollisuuden akateemiseen harjoitteluun, 
valmentautumiseen, sekä maailmanlaajuiseen verkostoitumiseen, sen ohjelmat kehittävät 
mahdollisuuksia rauhaan ja auttavat niin ammattilaisia kuin harjoittelijoita kehittymään 
harjaantuneiksi ja tehokkaiksi rauhan edistäjiksi. Ohjelma kustantaa valitun henkilön 
ohjauksen, koulumaksut, ja majoituksen, sekä matkustuksen ja kaiken muun harjoittelun 
ja kentällä tapahtuvan opiskelu/-harjoittelu kulut.                                                              
The Rotary Peace Fellowship on suunniteltu henkilöille, joilla on entuudestaan työkoke-
musta rauhantyöstä ja sen kehittämisestä. He ovat sitoutuneita yhteiskuntaan ja kansain-
väliseen palveluun, tavoitteena rauha. Vuosittain The Rotary Foundation myöntää lähes 
50 apurahaa maisteri-ohjelmaan ja 80 apurahansaaja pääsee sen lisäksi merkittäviin 
yliopistoihin suorittamaan rauhan-tutkinnon.

SINILEVÄHAVAINNOITSIJAIN KOULUTUS

Piirin rotareille järjestetään SYKE:n (Suomen Ympäristökeskus) toimesta verkkokoulutus.

Ajankohta: keskiviikko 13.05. kl:15-17.00. 

Koulutuksessa paneudutaan erityisesti siihen, miten perustetaan oman havainnointipaikka 
ja miten raportoidaan viikoittain sinilevätilanne.

Ilmoittautuminen: 08.05.2020 mennessä, e-posti: Hannele Kauranne

Etukäteen voitte tutustua sinileväasiaan, seuraavista linkeistä:

Levätilannekatsaukset

Järviwiki-sivusto

Havaintolähetti-sivusto
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https://my.rotary.org/en/peace-fellowship-application
https://www.rotary.org/en/about-rotary/rotary-foundation
mailto:hannele.kauranne@gmail.com
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Levatilannekatsaukset
http://www.jarviwiki.fi/wiki/Etusivu
http://www.jarviwiki.fi/wiki/Havaintol%C3%A4hetti

