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Tähtsad kuupäevad:

Lastehalvatuse teemaline ülemaailmne 

veebiseminar laupäeval 24.10. kell 12–13

Kutsume jälgima meie  piirkonna korraldatavat 

lastehalvatuse päeva ülemaailmset 

veebiseminari 24.10.2020. Kuuleme kolme 

nakkushaiguste asjatundja (professor Olli 

Vapalahti, dotsent Merja Roivainen ja dotsent 

Jukka Lumio) mõtteid nakkushaiguste ohust ja 

selle  vastu võitlemisest. Rotariaanide tegevus 

lastehalvatustõve kaotamiseks  maailmas on 

hea näide nakkushaiguste  vastu võitlemisest. 

Edastage see kutse võimalikult paljudele 

rotariaanidele ja oma tuttavatele! Jälgige 

vestlust  aadresssilt: 

https://www.youtube.com/watch?v=W4r7N5Vx

LHQ&feature=youtu.be

Koolitajate nõuandenurk:

MyRotary lehekülgi on uuendatud. Kui teil on 

probleeme uuele saidile juurde pääsemisega  

või ilmnevad tõrked, siis tühjendage oma arvuti 

brauseri vahemälu, see tavaliselt aitab.

Igal klubil peaks olema kasutusel oma  logo. 

Rotary põhilogo ei või klubimaterjalides 

kasutada.  Logo saab hõlpsalt valmistada 

Rotary Brand Centeri kaudu. Valige Member 

Center -> Brand Center -> Logos -> Template. 

https://learn.rotary.org/members/share/asset/vi

ew/595

Samuti tasub vaadata juhiseid selle kohta, 

kuidas kasutada logo meie materjalides.  

https://learn.rotary.org/members/learn/course/1

102/play
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2018. aasta augustis olid meie külalisteks Kanada 
rotarid Gordon ja Winnifred MacInnis (vasakul).

Rahvusvahelisus annab klubi tegevusele 

uue tõuke!

Kas teie klubil on probleeme liikmete arvu,  

programmi või huvipunktidega? Sel juhul on 

kasulik meenutada, et Rotary on rahvusvaheline 

organisatsioon. Rahvusvaheline tegevus on 

selle organisatsiooni süda ja pakub palju seni 

ärakasutamata võimalusi.

Klubi võib otsida endale sõprusklubi 

Sõprussuhete sõlmimisega saab klubi oma 

tegevuse muuta palju sisukamaks:

• tutvudes sõprusklubi riigi kultuuri, ajaloo ja 

toidutavadega 

• reisides teise riiki ja  külastades sealset 

klubi  ning kutsudes neid 

vastukülaskäigule 

• kavandades ja ellu viies ühiseid  projekte. 

Twin- ehk sõprusklubi võib leida 

• valides klubi liikmetele huvi pakkuva riigi 

ja võttes kontakti seal tegutseva klubiga 

või 

• kasutades klubi liikmete endi kontakte  või 

meie piirkonna ICC-komitee esindaja (AG 

Taru Karikoski) abi. 

Sõprusklubi võib suurendada ka potentsiaalsete 

uute liikmete huvi klubi vastu, sest on ju 

inimesed tänapäeval märkimisväärselt huvitatud 

rahvusvahelistest kontaktidest ja tegevustest.

Klubi või selle liikmed võivad osaleda ka nn. 

sõprusvahetuses (RFE –Rotary Friendship 

Exchange)

See vahetus toimub  rühmadena. Rotariaanid 

või rotary-meelsed majutavad väliskülalisi oma 

kodus,  mis annab suurepärase võimaluse 

sõlmida riigipiire ületavaid sõprussuhteid. RFE-

vastutusisik (meie piirkonnas PDG Ilkka 

Torstila) vastutab külastuste  programmi eest.  

Need külastused hõlmavad siis ka 

vastukülaskäiku. Sel moel on suurepärane 

võimalus leida uute Rotary sõpru mujalt 

maailmast.

https://rotary.fi/d1420/et/20-2/
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Rahvusvahelist tegevust võib  iga rotariaan 

harrastada ka ilma klubi  osavõtuta liitudes 

nn. Fellowships-gruppidega.

Need on huvialagrupid, mille andmed leiate RI 

veebilehelt  https://www.rotary.org/en/our-

programs/more-fellowships. Seal leidub  igale 

huvilisele sobiv grupp,  olgu siis tegemist 

margikogumisest, motospordist, e-klubidest, 

suusatamisest, viski- või veinikultuurist või isegi 

purilennust huvitatutega. Nendes gruppides 

leiate huvitavat lugemist, võite vahetada 

arvamusi või osaleda rahvusvahelistel 

kohtumistel.

Vaba külastusõigus

Igal Rotary klubi liikmel on õigus osaleda kõigi 

36 500 Rotary klubi koosolekutel! Kui erinevad 

need  võivad olla maailma eri kohtades! 

Külastage ja kogege täiesti uusi koosolekute 

vorme ja rotariks olemise viise! Rääkige 

külastustest ka oma klubis! Iga klubi võiks ka 

valmistuda selleks, et rahvusvahelisi 

läbiastumisi  võib ette tulla  ja koostada oma 

klubi tutvustamiseks nn. liftikõne.  

Külastusõiguse  võimaldamiseks peab iga klubi 

Rotary kanalites  teavitama, kus ja millal ta 

koguneb.

Ka messidel ja kongressidel toimub sageli 

rotariaanide ühiseid kokkusaamisi.  See on 

suurepärane võimalus kohtuda oma eriala 

rotariaanidega ja luua suhteid. 

Ja pea meeles ka  üks kord aastas toimuvat 

suursündmust  Rotary konventsiooni, mis 

järgmisel aastal  toimub Taipeis. 

https://convention.rotary.org/en

Ärge unustage rääkida eelkirjeldatud 

võimalustest alati ka uut liiget värvates. See 

võib oluliselt suurendada tema motivatsiooni 

rotariaanidega liitumiseks.  

ICC-komitee esindaja, AG Taru Karikoski

Lööge kaasa rattaürituse 

korraldamises!

Kas oled huvitatud jalgrattasõidust või 

üldisemalt spordiürituse 

korraldamisest?  Piirkond kavandab  

kevadel 2021 toimuvat rattaüritust, mis 

pakub osalejatele inspireerivat 

liikumiskogemust ja teeb rotariaanid 

tuntuks laiemale avalikkusele. Paneme 

kokku organiseerimismeeskonda. Teata 

kubernerile, kui oled huvitatud: 

erkkisakarikarjalainen@gmail.com. 

https://rotary.fi/d1420/et/20-2/
https://www.rotary.org/en/our-programs/more-fellowships
https://convention.rotary.org/en
mailto:erkkisakarikarjalainen@gmail.com

