
Rotary piirkond 1420

KUBERNERI KUUKIRI

DG 2019-2020 Tommy Wegge, Lõuna-Soome ja Eesti

Tähtsad kuupäevad:

Head Rotary klubi liikmed! 

Kuberneri külaskäigud Soome klubidesse on 
tehtud, välja arvatud kolm klubi. Tagasisidet saate 
abikuberneridelt niipea, kui see on valmis. 
Novembri keskel alustan külaskäike Eestis.

November on Rotary Fondi kuu. Sel puhul võite 
saada lisateavet fondi tegevuse ning kavanda-
tavate ja käimasolevate projektide kohta piirkonna 
korraldatud fondi seminaril.

Rotarite süvendatud koolituse üks veel käsitlemata 
valdkond on seotud teemaga „Rotarite laienev 
maailm“. Koolitus on avatud kõikidele rotaritele. 

Lisateavet saab lisatud linkidelt ja koolitusel 
saavad kõik veel osaleda, registreerides end 
lisatud lingi kaudu.

D1420 DT Martin Heinrichs, 
E-posti: DT / D1420
Mobile: +358 400 622057 

Rotary dollari = 0,90 €

ROTARY FONDI KUU

• 21.11. Fondiseminar, Hotel 
Kalastatorppa

• 23.11. RLi-koolitus / osa III

• 31.01.–02.02.2020 Rotary Forum, 
Sokos-hotel Tripla

Lisateavet piir 1420 kodulehel
(D1420-homepage)

November 2019

mailto:martinjheinrichs@outlook.com
https://d1420.rotary.fi/
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Pöörake tähelepanu tähtsatele kuupäevadele; 

teavet nende kohta saab kuukirjast. 

Oktoobris korraldatud EPN-Galadinner õnnestus
minu meelest erakordselt hästi. Tahan tänada kõiki
ettevalmistustes osalenuid ja neid, kes ürituse
õnnestumisele kaasa aitasid. Tagasiside nii 
esinejatelt kui ka osalejatelt oli positiivne.

Meil on suurepärane võimalus mõjutada seda, et 
poliomüeliidist saaks teine vaktsineerimise abil
eemaldatud haigus. Rõuged olid esimesed! 
Esialgsete arvutuste järgi hangime üle 50 000 
vaktsiiniannuse.  Lisaks on üks piirkonna klubidest
kogunud terve kastitäie poliomüeliidi vaktsiini
annuseid, nii et SEE ON VÕIMALIK!

Kogu toodang läheb kohe EPN korjandusse, 
Rotary Fondile. Bill ja Melinda Gatesi fondi lubadus
annetust kahekordistada lisab meie annetusele
kaalu.
Lisaks sellele, et meil oli väga tore, on juba
alustatud tuleva aasta ürituse kavandamist. 
24.10.2020 on laupäev ja maailma poliomüeliidi
päev. Lisa see kalendrisse!!!

Rotary is FUN!

https://d1420.rotary.fi/
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Head rotaryd! 

Taaskord on aeg planeerida Rotary-ratta pöör-

lemist, teiste sõnadega, mõelda kellest võiksime

saada Rotary piirkonnale 1420 uue kuberneri

Rotary-aastale 2022-2023. 

E-maili liitena on ankeet, millega klubi saab oma 

kandidaati soovitada. Ankeet peab olema nii 

klubipresidendi kui ka sekretäri allkirjadega

kinnitatud.

Vestelge klubides ja soovitage julgesti isikut, kel on 

vajalik kogemus olemas. Ja küsige kindlasti ka 

kandidaadi nõusolekut!

Oma kogemuse põhjal võin öelda, et kuberneri

aasta tee on on meeldejääv ja se annab rohkem

kui võtab. 

Suletud ümbrikus taotlused saata, hiljemalt

15.11.2019: 

DG Tommy Wegge 

Hallonnässtranden 4 B 14

00210 HELSINGFORS

Ümbrikule märge: ”Kuberneri taotlus”

https://d1420.rotary.fi/
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ROTARY-VÕISTLUSED 2019-2020

• Parim uus koduleht. 
Võistluse aeg 01.07.2019 - 31.03.2020 Võitja
klubi kuulutatakse välja ja auhinna-takse PHF-
ga D1420 piirkondlikul konve-rentsil Rüütli-
hoones, 25.04.2020. Kriteeriumid: sisu, 
välimus, funktsionaalsus Palun anna mulle
teada, kui lehekülg on valmis!

E-mail: DG 2019-2020 / D1420

• Kõik klubid tähistavad Rotary sünnipäeva 23. 
veebruaril.                                     

Parim tort saab auhinnaks PHF
(professionaalsetel kondiitrtitel ei ole osalemine
lubatud).                           
Postita pilt piirkonna Facebook’i lehele.
Teise ja kolmanda koha võitjad saavad
”vabapääsme” piirkondlikule konve-rentsile.

Üksi või koos, pealehakkamine on pool võitu… 

https://d1420.rotary.fi/
mailto:tommy@wegge.fi

