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ELOKUUN TEEMA: JÄSENISTÖN JA LAAJENNUSTYÖN KUUKAUSI

Rotary dollar = 0,85 €

• 8.–13.9. Rotary Institute, GETS and 

GONTS, Oulu

• 24.10. Piirikokous, Hotel Scandic Park, 

Helsinki

• 24.10. End Polio Now –gaala, Hotel 

Scandic Park, Helsinki

• 19.11. Rotarysäätiön seminaari, Hilton 

Kalastajatorppa, Helsinki

Lisätietoa piirin D1420 kotisivuilta 

(D1420-homepage)

MITEN JÄRJESTÄÄ KOKOUKSIA 

KORONAKRIISIN JATKUESSA

Epävarmuuden aika jatkuu. Osalla klubeista 

toiminta keskeytyi keväällä Covid-19-

pandemian vuoksi, osalla se jatkui 

videokokouksin ja muin tavoin. Kaikki 

piirimme klubit ovat nyt käynnistäneet uuden 

rotaryvuoden, mutta aiempaan toimintamalliin 

ei ole vielä päästy palaamaan. Usean klubin 

toiminta alkoi juhlavasti keväältä loppukesään 

siirtyneen vitjojenvaihdon muodossa. Pääsin 

itse osallistumaan vitjojenvaihtoon kahdessa 

klubissa: Hausjärvi-Riihimäki RK ja oma 

klubini Kluuvin RK – Gloets RK. Kaikki olivat 

ilmeisen iloisia päästessään tapaamaan 

klubiveljiään ja -sisariaan pitkän tauon 

jälkeen.

Mitä vaikutuksia COVID-19-pandemian 

jatkumisella on toimintaamme? Klubeilla 

näyttäisi olevan seuraavanlaisia 

toimintatapoja:

• klubikokoukset järjestetään kasvotusten 

mutta asianmukaisia suojautumiskeinoja 

noudattaen,

• kaikki tai osa klubikokouksista on 

muutettu videokokouksiksi ja

• kauden aloitusta on lykätty ja tilanteen 

kehittymistä seurataan.

Haluan jakaa kaikille klubeille Töölön RK:n

asiantuntijaryhmän laatiman suosituksen 

heidän klubinsa toimintatavoista 

koronatartunnalta suojautumiseksi 

(suomeksi): 

https://rotary.fi/helsinkitoolo/ajankohtaiset/kor

ona-ja-viikkokokoukset-ohjeet-ja-info/

Tästä mallista on jo Karis RK tehnyt oman 

versionsa ja suosittelen samaa lämpimästi 

muillekin. Turvallisuudesta huolehtiminen on 

meille ensiarvoisen tärkeätä.

Vitjojen vaihto -tunnelmia Hausjärvi-Riihimäen RK:ssa. 

https://www.rotaryinstitutefinland2020.org/
https://rotary.fi/d1420/
https://rotary.fi/helsinkitoolo/ajankohtaiset/korona-ja-viikkokokoukset-ohjeet-ja-info/


ROTARYPIIRI 1420 

KUVERNÖÖRIN KUUKAUSIKIRJE

Tärkeitä päivämääriä

D1420 2020-2021, DG Sakari Karjalainen, Southern Finland and Estonia

Elokuu 2020

• 8.–13.9. Rotary Institute, GETS and 

GONTS, Oulu

• 24.10. Piirikokous, Hotel Scandic Park, 

Helsinki

• 24.10. End Polio Now –gaala, Hotel 

Scandic Park, Helsinki

• 19.11. Rotarysäätiön seminaari, Hilton 

Kalastajatorppa, Helsinki

Lisätietoa piirin D1420 kotisivuilta 

(D1420-homepage)

SILAKKASOUTU VUONNA 2020

Silakkasoutu on tänä vuonna peruttu 

koronakriisin vuoksi. Silakkasoudun 

järjestävät klubit tiedottavat asiasta 

vielä lisää. Ensi vuonna järjestämme 

tapahtuman entistäkin isompana ja 

vaikuttavampana!

KORONAKRIISI – UHKA VAI MAHDOLLISUUS

Jos klubilla ei ole toimintaa, ei sillä kohta ole 

jäseniäkään. Suosittelen, että presidentti tai joku 

muu hallituksen jäsen on henkilökohtaisesti 

yhteydessä kaikkiin jäseniin tai ainakin niihin, 

joita ei ole näkynyt kokouksissa. Samalla voi 

tiedustella jäsenen odotuksista klubin suhteen. 

Tauon jälkeen aiemmin passiivisten jäsenten on 

helpompi tulla mukaan varsinkin, jos heitä siihen 

erityisesti kutsutaan.

Kannustan kaikin tavoin järjestämään kokouksia 

– kaksikin kertaa kuukaudessa riittää. 

Etäyhteyden avulla riskiryhmiin kuuluvat tai 

liikkumisrajoitteiset voivat osallistua turvallisesti 

kokouksiin. Videokokoukset voivat myös 

madaltaa kynnystä liittyä jäseneksi, kun 

kokouksiin osallistuminen ei vaadi siirtymistä 

paikasta toiseen.

Videokokousten järjestämiseen on olemassa 

erilaisia vaihtoehtoja. Klubi voi hankkia 

esimerkiksi ZOOM-lisenssin koko noin 150 

euron maksulla (katso MyRotary: Rotary Global 

Rewards). Jos järjestätte vuoden aikana vain 

muutaman yksittäisen videokokouksen, voitte 

saada niitä varten piirin ZOOM-lisenssin 

käyttöönne. Säännölliseen käyttöön suosittelen 

omaa ZOOM-lisenssiä tai TEAMSia, jonka voi 

tietyin rajauksin saada myös maksutta klubin 

käyttöön. Voitte olla yhteydessä piirin IT-

komiteaan tai allekirjoittaneeseen, jos kaipaatte 

lisätietoja.

.

Kuvernöörin kissa Hedwig näkee nuohoojan

ensimmäistä kertaa elämässään.

https://www.rotaryinstitutefinland2020.org/
https://rotary.fi/d1420/
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TALLINAN ROTARYKLUBIN 90-VUOTISJUHLAT 2.8.

Tallinnan RK vietti 90-vuotisjuhliaan Laitsen Linnassa, 

jossa klubi on järjestänyt tilaisuuksia aiemminkin. Minulla 

oli mahdollisuus osallistua tähän lämminhenkiseen ja 

hienoon juhlaan. Ennen puun istutusta ja illallista, 

muistimme nimeltä mainiten kaikkia edesmenneitä klubin 

jäseniä 1930-luvulta lähtien. Rotarylla on kunniakkaat 

perinteet ja upea tulevaisuus Virossa.

KUVERNÖÖRIN 

KLUBIVIERAILUT

Aloitan vierailut klubeihin elokuun 

lopussa. Koronakriisin vuoksi 

vierailut saattavat siirtyä osin 

keväälle. Jos tilanne niin vaatii 

ja/tai klubi niin haluaa, voin 

toteuttaa vierailun videokokouksen 

muodossa. Ilmoittakaa minulle, jos 

haluatte keskustella tästä 

mahdollisuudesta. Videokokous 

voidaan toteuttaa ZOOMilla piirin 

lisenssiä hyödyntäen.
Tallinnan RK 90-vuotisjuhla Laitsen linnassa 2.8.2020

DG Sakari Karjalainen, PP Ulf Rosen ja P Rein 
Leipalu Tallinnan RK:n 90-vuotisjuhlassa.

https://www.rotaryinstitutefinland2020.org/
https://rotary.fi/d1420/
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MAAILMAN POLIOPÄIVÄN 24.10.2020 

TAPAHTUMAT

Lokakuun 24. päivä on maailman poliopäivä. Rotarit 

käynnistivät 1986 maailmanlaajuisen kampanjan 

polion hävittämiseksi maailmasta. Yhteistyössä 

Maailman terveysjärjestön ja Bill ja Melinda Gatesin 

säätiön kanssa tavoitteessa on jo lähes onnistuttu. 

Me jokainen lahjoitamme jäsenmaksumme 

yhteydessä 7 euroa vuodessa Rotarysäätiölle 

polion hävittämiseen tähtäävään työhön. Lisää 

panostuksia kuitenkin tarvitaan! Tänä vuonna 

järjestämme toisen kerran End Polio Now -gaalan, 

jolla keräämme varoja polion hävittämiseksi 

maailmasta. Samana päivänä toteutamme 

lipaskeräyksen Helsingin keskustassa ja 

esittelemme rotarien toimintaa ohikulkijoille. Lisäksi 

järjestämme klo 12 kaikille rotareille ja heidän 

ystävilleen tarkoitetun webinaarin, jossa 

asiantuntijat keskustelevat polion hävittämisestä ja 

muista ajankohtaisista tartuntatautiaiheista. Päivän 

aikana pidämme myös piirikokouksen klo 14 

alkaen. Lisää tietoa päivän tapahtumista ja 

ilmoittautumisohjeet julkaistaan syyskuussa. 

Kuvernöörinä palkitsen sen klubin, josta on eniten 

osanottajia gaalassa! 

https://youtu.be/mh8XGCsk0Tc

SYVENTÄVÄ ROTARYVALMENNUS 

(RLI) SYKSYLLÄ 2020

Piirimme koulutuskomitea järjestää toisen 

”Syventävän Rotaryvalmennuksen” 

kolmessa osassa syksyllä. Alustavia 

valmennuspäiviä ovat 17.10, 7.11 ja 

21.11. Valmennus sopii kaikille rotareille, 

niin uusille kuin jo kokeneillekin. Itse 

koulutus on ilmainen, jokainen maksaa 

kuitenkin oman lounaansa. 

Ilmoittautumisia aletaan ottaa vastaan 

elokuussa, seuratkaa piirin verkkosivuja. 

Koulutus on saanut erittäin hyvät 

arvostelut ja sitä vetävät tähän tehtävään 

valmennetut koulutuskomitean jäsenet.

https://www.rotaryinstitutefinland2020.org/
https://rotary.fi/d1420/
https://youtu.be/mh8XGCsk0Tc

