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KESÄKUUN TEEMA: TOVERUUSRYHMIEN KUUKAUSI

Rotary dollar = 0,91 €

• 17.06. Kuvernöörin vitjojenvaihto, 
Hotelli Katajanokka / Helsinki

• 20.-26.06. International Convention, 
Verkkokokous / Evanston

• 25.06. Piirineuvottelu, 
Verkkokokous / Helsinki

Lisätietoa piirin D1420 kotisivuilta 
(D1420-homepage)

KESÄ JA KÄRPÄSET

Rotarytoiminta lähestyy kesäaikaa, ja on aika 
miettiä tulevaisuutta. Klubien toimintasuunnitelmat 
ovat toivottavasti jo AG:lla. Miettikää sujuva tapa 
järjestää klubipresidentin vitjojenvaihto-tilaisuus. 
Vaikka kesäjuhlassa, koska ulkona on kesällä 
helpompi ja turvallisempi tavata. Yhteistyöllä se 
tulee varmasti onnistumaan

Muistakaa yhteydenpito klubiveljiin/-sisariin! 
Lisäksi olen kerännyt muistettavia/huomioitavia 
asioita kuukausikirjeen Tiedotteet-osaan. 

Rotary on palvelujärjestö! Järjestömme yksi 
tehtävä on myös huolehtia omista jäsenistään.

Piirineuvoston päätöksen mukaisesti hankimme 
ruokakasseja, jotka on toimitettu niitä tarvitseville.

Rotary International Convention järjestetään 
Hawaijin sijaan verkossa, sivun otsikkokentässä 
tarkempaa tietoa, rekisteröidy osoitteessa:

RI-Convention/sign-up

Rotary is Fun!!!

https://d1420.rotary.fi/
https://www.riconvention.org/en/sign-2020-rotary-virtual-convention
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PIIRIN 1420 NUORISOVAIHDON TIEDOTE
Vuoden 2020-2021 oppilasvaihdot on peruttu. Valituilla oppilailla on mahdollisuus käyttää 
myönnetty vaihtopaikka ensi vuonna. Saamme näistä tiedot elokuun 2020 loppuun 
mennessä. Sen perusteella arvioimme, miten monelle vaihto-oppilaalle voimme tarjota 
vaihtopaikan vuonna 2021-2022.

Syksyn 2020 aikana piirissämme on neljä vaihto-oppilasta, joista kolme on Australiasta ja 
yksi Uudesta-Seelannista. Pyrimme järjestämään heille mukavan ja antoisan vuoden 
poikkeus-olosuhteista huolimatta.
PIIRIN 1420 KOULUTUSKOMITEAN TIEDOTTEET
Muistutan rekisteröitymisestä linkissä my.Rotary-rekisteröityminen sekä tutustumisesta 
LearningCenter-sivusto:lle. Nyt kun on aikaa, käykää tutustumassa. Siellä on paljon 
hyödyllistä tietoa Rotarystä.

Piirimme koulutuskomitea järjestää toisen ”Syventävän Rotaryvalmennuksen” kolmessa 
osassa syksyllä. Alustavia valmennuspäiviä ovat 17.10, 07.11 ja 21.11. Valmennus sopii 
kaikille rotareille, niin uusimmille kuin jo kokeneillekin ja se on ilmainen. Ilmoittautumisia 
aletaan ottaa vastaan elokuussa, seuratkaa piirin verkkosivuja.
” Olen ollut useita vuosia Rotari ja nyt toimin sihteerinä. Valmennus oli selkeä ja runsas tietopaketti, joka 
soljui hyvin eteenpäin. Vuorovaikutusta oli sopivasti. Sangen antoisa kokonaisuus asiantuntevien 
valmentajien käsissä mukavassa ilmapiirissä. Hyödyllinen kurssi. Suosittelen.”

UUDEN ROTARIN PEREHDYTYS
Koulutuskomitea on työstänyt klubien käyttöön ideapaketin koskien uusien klubijäsenten 
perehdytystä. Materiaali tullaan jakamaan apulaiskuvernöörien kautta klubeille. Pakettiin 
sisältyy marraskuussa järjestettävä uusien rotareiden iltatapaaminen myöhemmin 
ilmoitettavana ajankohtana.

THE ROTARY RESPONDS- VARAINKERUUTILAISUUS VERKOSSA
The #RotaryResponds Telethon keräsi yli $525.000, jolla pystymme rahoittamaan yli 20 
COVID-19 johdannaista projektia ympäri maailmaa. Lisätietoja tästä linkistä.

DISASTER RESPONSE- TUET
Rotarysäätiö on hyväksynyt yli 4,7 M$ arvosta projektirahoitusta, ns “Disaster response”-
tukia, jotka on osoitettu COVID-19 pandemian vastatoimiin.

Kesäkuu 2020

https://my.rotary.org/en/user/register
https://my.rotary.org/en/user/login?destination=/secure/13161
https://www.rotary.org/en/rotary%E2%80%99s-virtual-telethon-raises-more-520000-covid-19-response
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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.

ZOOM VERKKOKOKOUSALUSTA
Suomen Rotarypalvelun (SRP) hallitus (27.05.2020) päätti lopettaa käytössään olleen 

Adobe Connect (AC) -verkkokokouspalvelun (nettikokouspalvelun) 31.05.2020. AC on 

vanhentunut ja sen vuosisopimus olisi pitänyt uusia em päivään mennessä.

Samalla hallitus päätti ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti, viimeistään 01.07.2020 

alkaen, uuden nettikokouspalvelun: Zoom Business for Rotary Finland. Se on tarkoitettu 

ensisijaisesti SRP:n toimikuntien ja hallinnon sekä Suomen Rotarypiirien käyttöön. Se 

mahdollistaa jopa kymmenen (10) yhtäaikaisen kokouksen pitämisen (AC mahdollisti 

kolme). Tarkemmat tiedot, ohjeet ja opastus SRP:n Zoom Business -palvelun käytöstä 

lähetetään Teille kesäkuun 2020 aikana.

Zoom on maailman eniten käytetty nettikokouspalvelu myös rotarien keskuudessa. Sitä 

käyttävät myös mm. Rotary International, The Rotary Foundation, useat suomalaiset 

yliopistot sekä Suomen hallitus.

Mikäli tarvitsette mahdollisuutta ja apua nettikokouksen järjestämiseen Zoomilla (tai jollain 

muulla netti-kokousalustalla) tämän siirtymäajan (kesäkuu 2020) aikana, voitte ottaa 

yhteyden SRP:n IT-toimikunnan puheenjohtajaan (yhteystiedot alla).

SRP:n IT-toimikunta, kuten muutkin asiantuntijat, suosittelevat, että Rotary-toiminnassa 

käytetään SRP:n, piirien ja klubien omia nettikokouspalveluja.

Suomen Rotarypalvelu / IT-toimikunta, pj. IPDG Jaakko Panula / 040-5431290

Katso myös mahdollisuutta Zoom'in hankintaan omalle klubillenne Rotary-alennuksella 

MyRotary:sta osoitteesta:

Rotary&Zoom-klubitarjous
(Zoom Pro Rotaryklubille, vuosihinta n 150 euroa per klubi / vuosi)

Kesäkuu 2020

http://msgfocus.rotary.org/c/18YAxSfA3ZGHY5s8biPI9N7EX3y
http://msgfocus.rotary.org/c/18YAy02iIORcVwvGksnMGbTXhYL
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://my.rotary.org/en/member-center/rotary-global-rewards/offers
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ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT-TIEDOTE
Suomen Rotarypalvelu (SRP-FRS) uusii rotaryklubien mallisäännöt

Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) hyväksytyt Suomen rotaryklubien mallisäännöt 
ovat vuodelta 2013. Niiden laatimisen jälkeen on ollut kaksi RI:n Sääntövaltuuskunnan 
kokousta (COL-2016 ja COL-2019) jotka ovat muuttaneet sääntöjä. Rotarien toiminta-
ympäristö on muuttunut muutenkin mm. satelliittiklubien ja etäkokouskäytäntöjen suhteen. 
Tästä syystä SRP-FRS päivittää rotaryklubien mallisäännöt ja hyväksyttää ne uudelleen 
PRH:ssa. 
Hyväksyntä mallisäännöille on tärkeä, koska klubien muuttaessa omia sääntöjään, ja 
noudattaessa mallisääntöä, niiden käsittely PRH:ssa on nopeampaa ja edullisempaa. 

Uusi ehdotus mallisäännöiksi on tällä hetkellä piirien COL-edustajien kommentoitavana. 
Kesäkuun aikana säännöt menevät PRH:n hyväksyttäväksi. Hyväksynnän jälkeen klubeja 
tiedotetaan asiasta välittömästi ja säännöt julkaistaan SRP-FRS:n verkkosivuilla.

Mikäli klubissanne on menossa sääntöjen uudistus, SRP-FRS suosittelee odottamaan 
uusia mallisääntöjä ennen sääntöjenne hyväksyttämistä PRH:ssa. 

SINILEVÄHAVAINNOITSIJAT
Piirin rotareille järjestettiin SYKE:n toimesta verkkokoulutus. Koulutuksessa paneuduttiin 
erityisesti siihen, miten perustetaan oman havainnointipaikka ja miten viikoittainen 
sinilevätilanne raportoidaan. Piirimme alueella on yli 80 havainnoitsijaa. Tasavallan 
Presidentin kesäasunnolta Kultarannasta raportoidaan myös piirin 1420 nimissä, onhan 
kesäasukas myös Helsinki-Helsingfors Rotaryklubin kunniajäsen. Projektin vetäjä PDG 
Ilkka Torstila ja Tasavallan Presidentin kanslia ovat luonnostelleet tiedotteen asiasta, joten 
tiedottaminen on hoidossa.

Levätilannekatsaukset

Järviwiki-sivusto

Havaintolähetti-sivusto

Kesäkuu 2020

https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Levatilannekatsaukset
http://www.jarviwiki.fi/wiki/Etusivu
http://www.jarviwiki.fi/wiki/Havaintol%C3%A4hetti
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JÄSENTIEDOT AJAN TASALLE
RI on lähettänyt kaikille piirin klubeille muistutuksen jäsentietojärjestelmän päivittämisestä,
koska Rotary International on alkanut valmistelemaan SAR-laskun lähettämistä 
heinäkuussa 2020. Tarkista tiedot viimeistään 30.06.2020!

MERI-NAANTALIN RK KUTSUU ROTARIT ROTARY SM - GOLFKISAAN 2020
Aurinko Golfin kentällä (Vengantie 58, Naantali) keskiviikkona 19.08.2020 klo 12.00 
yhteislähdöllä.

Ilmoittautuminen 12.08.2020 mennessä: Rotarygolf/Naantali 

Lisätiedot: Pekka Haavisto, Ilmoittautumissähköposti +358 400 520 677 

Osallistumismaksu: 69 € sisältää rangepallot, giveaway-tuotteet, erikoiskilpailut, ruokailun 
kilpailun jälkeen, golfkärryt, peseytymismahdollisuuden pyyhkeineen.

JÄSENYYSTIETOJA
Kaksi piiriä kummassakin Zone’ssa (17&18) ovat onnistuneet lisäämään jäsenmääräänsä, 
ja yhdessä jäsenmäärä on pysynyt ennallaan (District 2231, Puola). 

Ohessa tiedoksenne kyseisten piirien lukemat:

Zone 17: 
D2223, Venäjä, +67 jäsentä; 

D2320, Ruotsi, +21 jäsentä 

Zone kokonaisluku: - 484 jäsentä

Zone 18: 
D1462, Liettua, +54 jäsentä; 

D1360, Islanti, +14 jäsentä

Zone kokonaisluku : - 465 jäsentä.

JÄSENMÄÄRÄN KASVATTAMINEN ON SIIS MAHDOLLISTA!!

Kesäkuu 2020

https://ilmoittaudu.aurinkogolf.fi/rotarygolf
pekka.haavisto@bdo.fi

