
ROTARY PIIRKOND 1420

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

Tähtsad kuupäevad:

COVID-19 EHK KOROONAVIIRUS

Tekkinud olukorra tõttu on meie piirkonna tegevus
peatunud. Sooviksingi siinkohal, et klubid mõtleksid, 
mida antud olukorras teha. Ehk on just praegu õige
hetk helistada oma klubikaaslastele ning küsida, 
kuidas neil läheb, kas nad on terved ja kas nad
vajavad abi.  

Rotary, see on teenimine! Oleme osa organisat-
sioonist, mille ülesannete hulka kuulub ka oma
liikmete eest hoolitsemine. 

Võimalik, et seoses valitsuse poolsete piirangutega, 
on meil tavalisest rohkem aega. Ehk leidub meil, 
rotariaanidel, nüüd aega sirvida meie kodulehte, 
tutvuda lähemalt organisatsiooniga ning registreeruda.             

Kodulehe leiad aadressilt: my.Rotary-registreerumine

Tee tutvust ka erinevate Rotary koolitustega, mis 
pakuvad huvitavaid tegevusi ja ideid vabadeks
hetkedeks. 

Kodulehe leiad aadressilt:                               
Learning Center-veebilehed

Selle lehe päises on Learning Center-veebilehe pilt, 
nii tead, et oled õiges kohas.

APRILLIKUU-TEEMA: EMA JA LAPSE TERVIS

• 21.04. PETS, e-konverentsi / Helsingi

• 17.06. Kuberneride ketivahetus, 
Hotell Katajanokka / Helsingi

Lisateavet piirkonna 1420 kodulehel 
(D1420-homepage)

Aprill 2020

Rotary dollar = 0,90 €

https://my.rotary.org/en/user/register
https://my.rotary.org/en/user/register
https://d1420.rotary.fi/
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06.- 07.03 toimus Eesti klubide tulevastele 
presidentidele ja sekretäridele PETS koolitus. 
Soomepoolne PETS koolitus ning piirkondlik koosolek 
lükkusid toimumis-koha tulekahjustuste tõttu edasi 
(04.04.). Pandeemia ja valitsuse piirangud 
koosviibimistele takistavad planeeritud PETSi ja 
piirkondliku koosoleku toimumist.
PETS viiakse läbi kahes osas. Teisipäeval, 21.04. kell 
18–19 korraldatakse tulevastele presidentidele ja 
sekretäridele webinar, mis sisaldab kokkuvõtteid 
PETSi loengutest. Teine osa hõlmab kodust õpet 
MyRotary Learning Center õppevideote abil. Sellele 
lisaks valmistavad tulevased presidendid oma juht-
konnaga ette tegevuskava, mis edastatakse DGEle.
Viime piirkondliku koosoleku läbi nii, et see vastaks RI 
nõuetele. Piirkondlikul koosolekul käsitletavate 
teemade üle otsustamine võib toimuda e-konve-
rentsil. RI reeglite kohaselt peab piirkondlik koosolek 
toimuma hiljemalt juuni lõpuks. Enne seda toimub 
webinar, kus esitletakse peamisi teemasid. Webinaril 
osalemine ei ole kohustuslik, kuid soovitatav. Nii 
webinar kui e-konverents võivad toimuda maikuus. 
Eesti klubidele tutvustati piirkondlikul koosolekul 
käsitletavaid teemasid Eesti PrePETSil 07.03.
Lisaks eelmainitule, tuleb vastavalt reeglitele pidada 
ka piirkondlik kevadseminar, mis võib eelduste 
kohaselt toimuda mitte varem kui augustis, kuigi 
reeglite kohaselt peaks see toimuma aprillis. Kui 
klubid on otsused kevadisel e-konverentsil heaks 
kiitnud, piisab sellest seminarist e-konverentsi otsuste 
kinnitamiseks.

Rotary is FUN!

ROTARY PIIRKONDLIK PETS JA 
KOOSOLEK, KEVAD 2020

NELJA KÜSIMUSE TEST

Kaalu oma mõtteid, sõnu ja 
tegusid, küsides endalt:

1. Kas see on TÕDE?
2. Kas see on ÕIGLANE 
kõigi asjaosaliste suhtes?
3. Kas see TUGEVDAB 
HEAD TAHET ja 
SÕPRUST?
4. Kas see on kõigile 
asjaosalistele KASULIK?

https://d1420.rotary.fi/


ROTARY PIIRKOND 1420

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

ROTARYPIIRKOND 1420, TEADAANDED
PIIRKONNA KUBERNER 2022 -2023
Vastavalt sügisseminaril tehtud otsusele on nimetamiskomitee teinud oma valiku piirkonna
kuberneri ametikohale aastaks 2022-2023. Komitee otsus oli üksmeelne, valituks osutus Past 
Assistant Governor, Past President Urmas Kaarlep Tallinna Rotary klubist, kes on tänaseks juba 
ka kinnitatud piirkonna kuberneri ametikohale aastaks 2022-2023.
PIIRKONNA 1420 COL-ESIMEES JA ASEESIMEES 2020-2023
Vastavalt sügisseminaril tehtud otsusele on nimetamiskomitee valinud üksmeelselt järgmised
esindajad, kes siinkohal ka kinnitatakse.  

COL-esimeheks on valitud PDG Ilkka Torstila, Ekenäs Rotaryklubb ja 
aseesimeheks PDG Mikael Kietz, Ekenäs Rotaryklubb.

PIIRKOND 1420, NOORSOOVAHETUS TEADAANNE
Allolevast lingist leiate värskeimat infot noorsoovahetuse kohta seoses koroonaviirusest
tekkinud olukorraga.            

Loe infot noorsoovahetuse kohta siit

PIIRKONNA 1420 KOOLITUSKOMITEE TEADAANNE
Tuletan meelde, et registreeruda on võimalik lingist my.Rotary-registreerumine ning tutvumiseks
on LearningCenter-veebilehed. Nüüd, mil on ehk rohkem aega, tasub neid lehti külastada. Seal 
leidub palju olulist infot Rotary klubi kohta.

PIIRKONNA 1420 FONDIKOMITEE TEADAANNE
Klubid, kellele määrati käesolevale aastale piirkondlikku abiraha, peaksid kindlasti ühendust
võtma fondikomiteega. Komitee aseesimeest tuleks teavitada, millises järgus teie projekt on. 
Erkki e-posti aadrss: erkki.ilus@gmail.com

“SAVE THE BALTIC SEA-PROJEKT”, TEADAANNE
Eeloleva suve sinivetikate seire koolitus toimus 18. ja 25.03.2020 üle veebi. Koolitajad Soome
Keskkonnainstituudist viisid läbi veebikoolituse D1410 ja D1420 piirkonna rotariaanidele. 
Kummastki piirkonnast osales üle 30 huvilise. Suur osa on ennast juba kirja pannud ka maist
septembrini toimuvale sinivetikate jälgimisele nt oma suvilarannas. Praegu tundub, et Lääne-, 
võimalik, et ka Ida-Uusimaa rannikuala on kaetud. Pealinna piirkonna – Helsingi, Espoo -
rannaaladele vajame veel vaatlejaid juurde. Kokku oleks piirkonda vaja umbes 30 vaatlejat. 
Täiendav koolitus peetakse kolmapäeval, 13.05.2020 samuti internetis. Tule ja tee tutvust: 
http://meriwiki.fi. Kutsu osalema ka oma klubikaaslasi, et kogu meie piirkond saaks kaetud!

Registreeru koolitusele : 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

