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Tähtsad kuupäevad:

PALJU ÕNNE UUTELE PRESIDENTIDELE JA TEISTELE 

UUTELE JUHTIDELE!

Uus Rotary-aasta algas juulis. Samas vahetusid ka 

juhid klubides, Rotary-piirkondades ja RI-s. Kevadel 

läbisid klubide uued presidendid ja sekretärid 

koolituse. Tegevus- ja koosolekuplaanid on 

koostatud uute presidentide juhtimisel. Covid19-

pandeemia katkestas kevadel mitme klubi 

tegevuse, kuid nüüd on meil taas võimalus 

alustada koosolekutega enamvähem normaalselt. 

Nii mõnigi klubi katsetas kevadel edukalt 

koosolekute korraldamist interneti teel. 

Interntikoosolekud ei asenda näost näkku 

kohtumisi, kuid need täiendavad hästi klubide 

koosolekuvalikut.

Soovin uutele presidentidele ja teistele uutele 

juhtidele edu uute ülesannete täitmisel! Selge 

plaani ja innustava juhtimisega saame praegused 

liikmed varasemast aktiivsemini kaasatud ja 

teostame märkimisväärseid teenindusprojekte ja 

saame klubidesse uusi liikmeid.

JUULI-TEMA: UUED DIREKTORID

• 8.–13.9. Rotary Institute, GETS and 

GONTS, Oulu, Soome

• 4.10. Silakkasoutu, Helsingi

• 24.10. Piirkonna koosolek, Hotel 

Scandic Park, Helsingi

• 24.10. End Polio Now –gala, Hotel 

Scandic Park, Helsingi

Lisateavet piir 1420 kodulehel

(D1420-homepage)

Juuli 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?

Rotary dollar = 0,89 €

https://www.rotaryinstitutefinland2020.org/
https://www.silakkasoutu.fi/
https://rotary.fi/d1420/et/20-2/
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ROTARY TEGEVUSEL EESTIS TÄITUB 90 AASTAT

Tallinna Rotary klubi loodi 2. augustil 1930. Seetõttu 
tähistame sel aastal piirkonnas Eesti Rotary-tegevuse 90. 
aastapäeva. Covid19-pandeemia ja sellega seotud piirngute 
tõttu ei olnud pidu võimalik juulis korraldada. Tähistame 
seda tähtpäeva mitmes kontekstis aasta jooksul ja tutvume 
Eesti rikka Rotary -traditsiooniga. Palavad õnnitlused 
Tallinna RK-le ja kõigile Eesti Rotaryõdedele ja -vendadele!

ÜLEMAAILMNE LASTEHALVATUSE PÄEV 24.10.2020

24. oktoober on ülemaailmne poliomüeliidi päev. 
Rotariaanid algatasid 1986 ülemaailmse kampaania 
lastehalvatuse lõpetamiseks maailmast. Koostöös Maailma 
Terviseorganisatsiooni ning Bill ja Melinda Gatesi fondiga on 
eesmärk peaaegu saavutatud. Igaüks meist annetab 
liikmemaksuga 7 eurot aastas Rotary Fondile lastehalvatuse 
lõpetamise nimel tehtavale tööle. Kuid vajame rohkem 
panustamist! Sel aastal korraldame teist korda End Polio 
Now -gaala, mille raames kogume ressursse lastehalvatuse 
lõpetamiseks kõikjalt maailmas. Samal päeval viime läbi 
korjanduse Helsingi kesklinnas ja tutvustame 
möödakäijatele Rotary-tegevust. Sellele lisaks korraldame 
kell 12 rotariaanidele ja nende sõpradele mõeldud webinari, 
milles spetsialistid arutlevad lastehalvatuse lõpetamise ja 
muude päevakohaste nakkushaiguste teemadel. Päeva 
jooksul korraldame ka piirkonnakoosoleku alates kell 14. 
Rohkem infot päeva sündmustest ja registreerumisjuhised 
avaldatakse augustis. Kubernerina määran auhinna klubile, 
kellel on galal kõige rohkem osalejaid! 

https://www.rotaryinstitutefinland2020.org/
https://www.silakkasoutu.fi/
https://rotary.fi/d1420/et/20-2/
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SÜVENDAV ROTARYKOOLITUS (RLI) SÜGISEL 2020 

Piirkonna koolituskomitee korraldab sügisel teise "Süvendava 

rotarykoolituse" kolmes osas. Esialgsed koolituspäevad on 

17.10, 7.11 ja 21.11. Koolistuskohaks on mõeldud Helsingi 

Prantsuse-Soome kool Munkkivuores. Koolitus sobib kõigile 

rotariaanidele, nii uutele kui ka kogenenumatelegi. Koolitus on 

tasuta, kuid lõuna eest tasub igaüks ise. Registreerumine algab 

augustis, jälgige piirkonna kodulehte. Koolitus on saanud väga 

hea tagasiside ja selle eestvedajad on pädevad 

koolituskomitee liikmed.

Süvendav rotatykoolitus korraldatakse hiljem ka Eestis!

ROTARY INSTITUTE 

Rotary Institute on igal aastal korraldatav rahvusvaheline 

üritus, mis on mõeldud - meie puhul - tsooni 17 ja 18 

rotariaanidele. Sel aastal korraldatakse üritus RID Virpi 

Honkala juhtimisel Oulus 11. – 13.9.2020. Soodsate hindadega 

registreerumist on pikendatud juuli lõpuni. Rotary Institute on 

ainulaadne võimalus tutvuda rotariaanidega üle Põhja-

Euroopa ja süvenduda rotary- tegevuse päevakajalistesse 

teemadesse. Lisainfo ja registreerumisjuhis aadressil: 

https://www.rotaryinstitutefinland2020.org/

INTERNATIONAL RYLA 

Juhtimine on üks Rotary põhiväärtustest. Eriti on panustatud 

just noorte juhiomaduste arendamisse RYLA-tegevuse (Rotary 

Youth Leadership Awards) kaudu. Oulu Rotary Institute 

raames korraldatakse rahvusvaheline juhikoolitus u 25–30-

aastastele ja ka mõnevõrra töökogemust omandanud 

noortele. Täpsem info koolitusele kandideerimise ja 

maksumuse kohta lehelt: https://intrylazone1718.org/. 

Innustan klubisid: 1) reklaamima seda ainulaadset võimalust 

sobivatele noortele ja 2) toetama sobiva kandidaadi osalemist 

majanduslikult. Kursusele võetakse ainult 25 noort.

TERE TULEMAST PIIRKONNA 

TEGEVUSSE

Piirkonna juhatuses ja eri ülesannete 

täitmisel osaleb kümneid rotariaane, 

kuid juurde mahub praegu ja ka 

hiljem. Eriti just 

kommunikatsioonist, Rotaract-

tegevusest ja RYLA-koolituste 

arendamisest huvitatuid loodan 

meie tegevuses kaasa lööma. Kui 

oled huvitatud, võta ühendust 

minuga, piirkonna kuberneriga: 

+358 400 818 910 tai 

erkkisakarikarjalainen@gmail.com. 

https://www.rotaryinstitutefinland2020.org/
https://www.silakkasoutu.fi/
https://rotary.fi/d1420/et/20-2/
https://www.rotaryinstitutefinland2020.org/
https://intrylazone1718.org/
mailto:erkkisakarikarjalainen@gmail.com

