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COVID-19 ELLER CORONA-VIRUS
Distriktets verksamhet är fortfarande i stop-läget för 
pandemins skull. Jag önskar klubbmedlemmar tänka
gemensamt, vad som kan göras? Tillsvidare har ni
gott om tid att ta ett samtal till en broder eller syster i 
klubben, av vem hade ni inte hört för länge. Ta en 
koll på, att hen mår bra, har sällskap, samt har
möjligheten att få stöd och hjälp om hen så önskar.

Rotary är en betjänings organisation! En viktig del av 
organisation är, att också ta hand om våra egna
medlemmar.

Distriktråd fattade ett beslut att hjälpa familjer i nöd-
läget. Dito används medeln som blev oanvända när
Distriktkonferensen inhiberades. Rådet beslöt skaffa
mat-kasser, värd 50€/st och vi har avtalat med en 
organisation med verksamhet på hela vårt distrikt, att
välja samt leverera dessa direkt till familjer som har
behovet. I detta speciella läget, kan klubbar inte
sköta saken, men Rotary kommer att nämnas i ett 
kort, som är lagt i kassen med. Bidrag av 5.000€ 
styrs runtom distriktets område, fokus ligger på
mindre städer. Bidrag av 2.000€ lotsas till Estland, 
var större familjer på lands-orter verkar vara i största
behovet av hjälp. All medel på denna budget
moment används ändå inte i syftet.

https://d1420.rotary.fi/
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DISTRIKT 1420 UNGDOMUTBYTES INFO
Från följande länk hittas den nyaste informationsblad om läget med korona.                  
RYE-infoblad om korona-epidemi

DISTRIKT 1420 SKOLNINGSKOMMITTÉ INFO
Ännu en gång vill jag påminna er om registrering i följande länk my.Rotary-registrering 
samt utmanar jag er bekanta med LearningCenter-sidor. Nu, när vi alla har tid och möjlig-
heten, gör det. Där hittar du mycket användbar information om Rotary.

EPN-PROGRAM / COVID-19
Nigeria har stora grupper och resurser som jobbar och kämpar mot Polio. Dessa grupper, 
som består av ca 20.000 frivilliga i sina samfund, har aktiverats runt om landet att lära folk 
handtvättets betydelse, ett av det viktigaste sätt att förhindra pandemins framgång.
Pakistan har Polio-team, som inriktat sitt arbete för bekämpning mot Polio. Teamet har
fått över 6.000 arbetare inom hälsovård hjälpa med Covid-19 arbete, syftet är att hjälpa
per telefon med Polio-relaterade saker och samtidigt även med Corona. I Angola Polio-
team skolar hälsovård proffsiga att hantera Covid-19 fall. I Benin har Polio-team hjälpt
utveckla systemet, som förbereder landet mot pandemi. Varje dag hör vi om ännu flera
Polio-team, vilka som utsprids deras arbete inom Corona, i flertal länder.

PAUL HARRIS SOCIETY-MEDLEMSKAP
Med en donering genom Rotary Direct-kanal 85$ per månad, kommer du upp med den
årliga donationssumma 1.000$. I år har PHS-medlemmar donerat totalt 30,2M$. Summan 
har dublats sedan PHS tillsatts som ett av officiella program i Rotary. The Paul Harris 
Society har ca 25.000 medlemmar i 144 länder.

Är du färdigt att bli medlem i Paul Harris Society?                                   

Merinformation hittar du från web-adressen Paul Harris Society-sidor, var du kan också bli
medlem samt få merinformation vart doneringar dirigeras.

RI PRESIDENTENS HEDERSBENÄMNINGAR
RI President Mark D. Maloneys Rotary Citation leds till en hedersbenämning. Det stöder
samt hjälper klubbarna sikta mot tidigare ställda mål. Att förtjäna det, måste klubben ha 
uppfyllt minst 5 punkter på RIP Mark Maloneys lista och rapportera senast på 30.06.2020 
till Rotary International de punkter klubben uppnått. Uppgifter om uppnådda punkter kan
klubben skicka till Distrikt Guvernör, senast två veckor före tidigare nämnd tidspunkt.
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https://rotary.fi/blog/ajankohtaiset/vaihto-oppilaaksi-hakeneille-seka-heidan-vanhemmilleen/
https://my.rotary.org/en/user/register
https://my.rotary.org/en/user/login?destination=/secure/13161
http://msgfocus.rotary.org/c/18LHptZsWNjP57RU5TFdvAmQPVC
http://msgfocus.rotary.org/c/18PM8iNVeh3pprwgvQLJT0qA4uG
mailto:tommy@wegge.fi


ROTARYDISTRIKT 1420 
GUVERNÖRENS MÅNADSBREV

D1420 2019-2020, DG Tommy Wegge, Southern Finland and Estonia

ROTARYDISTRIKT 1420, INFOBLAD

4 TIPS FÖR MÖTET

Kolla medlemskap-webinar, vart hittar du alla tal från sista konvent och International 
Assembly, från den nya Club Programming collection –deluppgift med Vimeo. 
Fylla på en presentation från följande länk Medlemsläget och hålla den i nästa mötet.             
Bekanta Dig med alla de möjligheter som framförs i Learning Center.                        
Länkar som Leading Change och Building Rotary’s Public Image, hittar du mera online-
kurser, så kan du studera hemma också.
Uppmuntra klubbmedlemmar dela ut sina ideer eller bli bekanta med andras förfarande på
Rotary Learning Center vid länken Meeting Online learning topic.

OM WEBMÖTE

Finlands Rotaryservice IT-kommitté anser och rekommenderar, att Rotaryklubbar borde
anordna virusfritt digitaliskt verksamhet till sina medlemmar. Nät-, telefon- och e-postmöte
har blivit väldigt populärt sätt att hålla kontakt, både i Finland och utomlands. Samtidigt
uppfinner klubbar och medlemmar nya, kreativa mötes- och deltagandesätt, och dessa
förverkligas som en eller flera klubbarnas gemensamt digi-hopp. Utmärkta exemplar ute
från världet hittar du på Rotary International Learning Center deluppgift “Meeting Online / 
Share resources, best practices, and ideas for moving meetings online” denna länk
(Förutsätter my.rotary-registrering).

Klubbarna borde försäkra och ta hand om tekniska kunnande av så många rotarianer
som möjligt. Dator eller smartphone, helst med kamera samt hörlurar (headset, handsfree) 
hittas vanligtvis från var och en, men själva montering för web-möte kan kräva lite mera
handledning. IT-kommitté i Finlands Rotaryservice, utförde enkätet för Rotaryklubbar i 
slutet av mars. Som sammandrag noterades t.ex, att av de 128 klubbar som svarade (allt
tillsammans har vi ca 300klubbar), 78% har inte haft den ena nätmöte och 82% skulle
informera andra om sina web-möte i ett Rotary-kalender, som borde finnas på web-sidor
så att även andra kan delta.

IT-kommitté i Finlands Rotaryservice har varit som stöd och kommer i sitt roll aktivt
hjälpa Finlands Rotaryklubbar att starta sitt konkreta verksamhet med web-möte.

Sammandrag av de populäraste program för webmöte och tekniska alternativ: Denna länk
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http://msgfocus.rotary.org/c/18YAxSfA3ZGHY5s8biPI9N7EX3y
http://msgfocus.rotary.org/c/18YAy02iIORcVwvGksnMGbTXhYL
http://msgfocus.rotary.org/c/18YAy7P1nE1HSXzetBVRcAGfCTY
http://msgfocus.rotary.org/c/18YAzL2nWneclDjooC4NZMO60TH
http://msgfocus.rotary.org/c/18YAzSP6BcoHj4mWxLCSwbAolOU
http://msgfocus.rotary.org/c/18YAA0BPg1zcgvquGVaX2AmGGK7
https://learn.rotary.org/members/learn/dashboard/channel/67
https://docs.google.com/document/d/1zmJIhZKC4ADNmaoY7nzyCuFw3tkVWMiLtxmtdARLFpU/edit?usp=sharing
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ROTARY PEACE FELLOWSHIP
The Rotary Peace Center bjuder kandidater möjligheten för akademiskt utövandet, uppövning, 
samt världsomfattande nätverkandet. Studieprogram utvecklar möjligheter till fred ach hjälper
såväl proffsiga som praktikanter utveckla sig som skicklig och effektiva initiativtagare i fred. 
Programmet bekostar ledsagandet, skolavgifter för den valda personen, samt resandet och allt
annat praktisering och studerande samt övningskostnader på fältet.                                                                                                                            
The Rotary Peace Fellowship har planerats för personer, vilka som har tidigare arbetserfarenhet
om fredsarbete och dess utveckling. Personer i frågan är engagerade till samhället och inter-
nationella betjäning, fred som syfte. Årligen beviljar The Rotary Foundation nästan 50 bidrag för 
magister-program och 80 stipendmottagare kommer in i uppskattade universitet för att utföra
examen i fred.

BLÅGRÖNALG-OBSERVATÖR SKOLNING

För distriktets rotarianer anordnas ett webinar av SYKE (Finlands Miljöcentral).

Tid: Onsdag 13.05. kl:15-17.00. 

Skolningen går speciellt in på den, hur grundar man ett eget observationsplats och hur
man raporterar om algläget.

Registrering: senast 08.05.2020, e-post: Hannele Kauranne

På förhand, kan ni lära känna detaljer runt om blåalger, från följande länk:
Alguppföljningen

Järviwiki-sidor

Havaintolähetti-sidor
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https://my.rotary.org/en/peace-fellowship-application
https://www.rotary.org/en/about-rotary/rotary-foundation
mailto:hannele.kauranne@gmail.com
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Levatilannekatsaukset
http://www.jarviwiki.fi/wiki/Etusivu
http://www.jarviwiki.fi/wiki/Havaintol%C3%A4hetti

