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Tähtsad kuupäevad:

SILAKKASOUTU (SILGUSÕUDMINE) LÜKKUB 
JÄRGMISESSE AASTASSE – 3.10.2021

Silakkasoutu korraldustoimkond teatab:

Koroonaviiruse pandeemia ja suurenenud
nakkusohu tõttu otsustasime Silakkasoutu edasi
lükata 3. oktoobrile 2021. Selle kurva otsuse taga
on meie soov tegutseda vastutustundlikult, ohutult
ja ilma osalejatele vähimatki riski põhjustamata.
Paljud meie partnerid on sattunud
koosolekuruumide, turvapaatide ja seminaride
korraldamise osas samasse olukorda. Oleme
püüdnud leida ka alternatiivseid võimalusi, kuid
edutult.

Töö lähivete ja Läänemere heaks jätkub
pandeemiast hoolimata! Innustame klubisid
korraldama oma alternatiivse väliürituse "Silgu
matk" tavapärase nädalakoosoleku asemel. See
võib olla kasvõi klubi korraldatud jalutuskäik,
milles osaleb terve klubi pereliikmetega. Samas
võib ka veekogudest prügi korjata. Matkal saab
jõudu sügisloodusest, nautides lõkke ääres tassi
kohvi ja vorstikesi. Kui klubil on lähiümbruskonnas
head matkarajad, võib kutsuda kaasa ka
naaberklubisid. Valikuid on mitmeid.

Pakume välja osalemistasuks ja annetuseks
lähivete ja läänemere heaks 20 €. Annetada võib
ka rohkem! Annetuse võib teha Silakkasoutu
arvele IBAN FI82 1351 3000 1331 21, Vantaa
Myyrmäki Rotaryklubi. Ootame huviga, milliseid
kogemusi ja elamusi klubide üritustest on
sündinud.

Järgmine Silakkasoutu on siis 3.oktoobril 2021 -
pange päev kohe kalendrisse kirja!

PÕHIHARIDUSELE JA KIRJAOSKUSELE PÜHENDATUD KUU

• 24.10. Piirkonna koosolek, Hotel 

Scandic Park, Helsingi

• 24.10. End Polio Now –gala, Hotel 

Scandic Park, Helsingi

Lisateavet piir 1420 kodulehel

(D1420-homepage)

September 2020

Rotary dollar = 0,85 €

UUTE LIIKMETE SISSEELAMINE

Üks võimalus liikmete kaotuse 

piiramiseks on uue liikme hea 

sisseelamine. Piirkonna 

koolituskomitee on koostanud 

sisseelamist hõlbustava materjali, 

mida klubid saavad kasutada. Seda 

materjali jagavad abikubernerid.

https://rotary.fi/d1420/et/20-2/
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NORTHERN LIGHT ROTARY INSTITUTE

OULUS 11.–13.9.2020

Rotary Internationali juhatuse liige RID Virpi

Honkala korraldas 11.-13. septembril 2020 Oulus

17. ja 18. tsooni iga-aastase Rotary Instituudi.

Instituudile eelnesid koolitused tulevastele

kuberneridele ja piirkonna tegevliikmetele.

Koroonaviiruse pandeemiast tulenevate piirangute

tõttu oli osalejate arv oodatust väiksem, kuid

programm õnnestus ja õhkkond oli suurepärane.

Meie piirkonnast oli suurepärane osavõtt nii

Eestist kui ka Soomest! Meeleolude ja esinemiste

kohta saate rohkem lugeda alloleva lingi kaudu.

https://sites.google.com/view/rotaryinstitutefinland2020

RID Virpi Honkala, abikaasa PDG Matti Honkala 
(paremal ülal) ja rotarid Eestist ja Soomest
(D1420).

KUBERNERIKANDIDAATIDE ETTEPANEKUD

AASTAKS 2023–24

Rotary Internationali (RI) reeglite kohaselt on aeg

hakata esitama kandidaate 2023-24 aasta

piirkonna kuberneri kohale. Kuberneri kandidaadi

valimiseks (District Governor-nominee, DGN)

palun klubidelt ettepanekuid, kasutades lisatud

ankeeti. Klubi saab ametikohale nimetada ainult

oma liikme. Kuberner on RI ametnik ning tema

sobivus ja kohustused on sätestatud RI määruses

(bylaws). Kogu vajaliku teabe leiate RI Manual of

Procedure -käsiraamatust, mis sisaldab

ajakohaseid Rotary eeskirju ja juhiseid. Kuberneri

kandidaat peab olema oma klubis lugupeetud

rotariaan ja töötanud presidendina terve ametiaja.

Lisaks tuleb tal olla valmis ja motiveeritud

kuberneri kõigi ülesannete täitmiseks.

Ankeedi peavad allkirjastama klubi president,

sekretär ja kubernerikandidaat. Ootan

ettepanekuid esmaspäevaks, 30.11.2020,

aadressil DG Sakari Karjalainen, Länsipellontie

2–6 A 1, 00390 Helsingi. Ümbrikule viite

„Kubernerikandidaat“.

https://rotary.fi/d1420/et/20-2/
https://sites.google.com/view/rotaryinstitutefinland2020

