
ROTARY PIIRKOND 1420

KUBERNERI KUUKIRI

DG 2020-2021 Sakari Karjalainen, Lõuna-Soome ja Eesti

Tähtsad kuupäevad:

KUIDAS KORRALDADA KOOSOLEKUID 

KOROONAKRIISI JÄTKUMISE TINGIMUSTES 

Ebakindluse aeg kestab. Mõne klubi tegevus katkes  

kevadel Covid-19 pandeemia tõttu, mõned  jätkasid 

seda videokoosolekute vormis ja muudel  viisidel. Kõik 

meie piirkonna klubid on nüüd alustanud uut rotary-

aastat, kuid naasmine varasemate tegevusmudelite 

juurde  ei ole veel täiesti õnnestunud. Mitmes klubis  

algas tegevus pidulikult kevadest  suve teise poolde  

edasi lükatud  ametikettide vahetusega.  Mul endal oli 

võimalus osaleda  ametikettide vahetuse tseremoonial 

kahes klubis: Hausjärvi-Riihimäki Rotary Klubis ja minu 

enda Kluuvi  Rotary Klubis. Kõik olid ilmselgelt 

rõõmsad, et pika vaheaja järel oli taas võimalus 

kohtuda oma klubivendade ja -õdedega.   

Kuidas mõjutab COVID-19 pandeemia jätkumine meie 

tegevust? Paistab, et klubidel on kasutusel  järgmised 

tegevusmudelid:  

• klubikoosolekud korraldatakse näost näkku, kuid  

järgides kõiki asjakohaseid kaitsemeetmeid,

• kõik klubikoosolekuid või osa neist on muudetud 

videokoosolekuteks ja  

• hooaja algus on edasi lükatud ning jälgitakse 

olukorra edasist arengut.

Tahan jagada kõikidele klubidele Töölö Rotary Klubi  

ekspertrühma koostatud tegevusmudelit selle kohta, 

kuidas kaitsta klubilisi koroonanakkuse eest  (soome 

keeles): 

https://rotary.fi/helsinkitoolo/ajankohtaiset/korona-ja-

viikkokokoukset-ohjeet-ja-info/

Sellest mudelist on Karjaa Rotary Klubi juba teinud 

oma versiooni  ja soovitan soojalt, et seda teeksid  

teisedki. Turvalisuse  eest hoolitsemine on meie jaoks 

ülimalt oluline.  

AUGUSTI TEEMA: LIIKMESKONNA JA LAIENDUSTÖÖ KUU

• 8.–13.9. Rotary Institute, GETS and 

GONTS, Oulu, Soome

• 24.10. Piirkonna koosolek, Hotel 

Scandic Park, Helsingi

• 24.10. End Polio Now –gala, Hotel 

Scandic Park, Helsingi

Lisateavet piir 1420 kodulehel

(D1420-homepage)

August 2020

Rotary dollar = 0,85 €

Ametikettide vahetuse tseremoonial Hausjärvi-
Riihimäki Rotary Klubis 3.8.2020.

https://rotary.fi/helsinkitoolo/ajankohtaiset/korona-ja-viikkokokoukset-ohjeet-ja-info/
https://www.rotaryinstitutefinland2020.org/
https://rotary.fi/d1420/et/20-2/
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TALLINNA ROTARY KLUBI 90 AASTAT

Tallinna Rotary Klubi tähistas oma 90. 

aastapäeva Laitse Lossis, kus klubi on ka varem 

oma sündmusi tähistanud. Mul oli võimalus 

osaleda sellel südamlikul ja imelisel pidustusel. 

Enne puu istutamist ja õhtusööki meenutasime 

nimeliselt  kõiki  lahkunud klubiliikmeid alates  

1930-ndatest aastatest.  Rotaryl Eestis on 

kuulsusrikkad traditsioonid  ja suur tulevik.

KUBERNERI 

KLUBIKÜLASTUSED

Alustan klubikülastusi augustikuu 

lõpus. Koroonakriisi tõttu võivad 

külastused osaliselt kevadesse 

edasi lükkuda.  Kui olukord 

nõuab ja/või klubi seda soovib, 

võin teha külastuse ka 

videokoosoleku vormis.  Teatage 

mulle, kui soovite selle võimaluse 

üle arutada.  Videokoosoleku 

võib korraldada kasutades 

piirkonna Zoomi litsentsi.
Tallinna Rotary Klubi 90. aastaspäev Laitse Lossis 2.8.2020

DG Sakari Karjalainen, PP Ulf Rosen ja P Rein Leipalu 
Tallinna Rotary Klubi 90. aastapäeva tähistämisel.

https://www.rotaryinstitutefinland2020.org/
https://rotary.fi/d1420/et/20-2/
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KORONAKRIIS – OHT VÕI VÕIMALUS

Kui klubis ei toimu tegevust, siis ei ole sel varsti 

enam ka liikmeid.  Soovitan, et president või keegi  

muu juhatuse liige võtaks isiklikult kontakti kõikide 

liikmetega või vähemasti nendega, keda ei ole  

koosolekutel näha olnud. Samal ajal saab uurida 

ka klubiliikme ootusi  klubi suhtes. Pärast pausi on 

varem passiivsetel liikmetel lihtsam kaasa tulla, 

eriti kui neid selleks eraldi kutsutakse.

Julgustan igati koosolekuid korraldama  – ka kaks 

korda kuus on piisav. Kaugühenduse abil saavad 

ka riskirühmadesse kuuluvad või liikumispuudega  

liikmed turvaliselt osaleda. Videokoosolekud 

võivad isegi liikmeks liitumise läve madalamaks 

muuta, sest koosolekutel osalemine ei nõua 

liikumist ühest kohast teise. 

Videokoosolekute korraldamiseks on 

mitmesuguseid võimalusi.  Klubi võib hankida 

näiteks  Zoomii litsentsi  hinnaga umbes 150 eurot 

(vaata MyRotary: Rotary Global Rewards). Kui 

korraldate aastas ainult mõne üksiku 

videokoosoleku, võite nende jaoks saada oma 

kasutusse piirkonna Zoomi litsentsi. Regulaarseks 

kasutamiseks  soovitan  oma Zoomi litsentsi või 

Teamsi, mille võib teatud piirangutega saada klubi 

kasutusse ka tasuta. Võite võtta ühendust 

piirkonna IT-toimkonna või allakirjutanuga, kui 

vajate lisateavet.  

SILGUSÕUDMISVÕISTLUSED 2020

Silgusõudmisvõistlused jäävad sel aastal 

koroonakriisi tõttu ära. Võistlusi 

korraldavad klubid annavad asja kohta 

veel lisainfot. Aastal 2021 korraldame 

selle sündmuse endisest veel suurema  

ja muljetavaldavamana!

Kuberneri kass Hedwig näeb 

korstnapühkijat esimest korda.

https://www.rotaryinstitutefinland2020.org/
https://rotary.fi/d1420/et/20-2/

