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HEINÄKUUN TEEMA: NEW LEADERSHIP

Rotary dollar = 0,89 €

• 15.8. Rotaryn ja Lions-liiton SM-

suunnistus, Lapua

• 8.–13.9. Rotary Institute, GETS and 

GONTS, Oulu

• 4.10. Silakkasoutu, Helsinki

• 24.10. Piirikokous, Hotel Scandic Park, 

Helsinki

• 24.10. End Polio Now –gaala, Hotel 

Scandic Park, Helsinki

• 19.11. Rotarysäätiön seminaari, 

Helsinki

Lisätietoa piirin D1420 kotisivuilta 

(D1420-homepage)

ONNEA UUSILLE PRESIDENTEILLE JA MUILLE UUSILLE 

TOIMIHENKILÖILLE!

Uusi rotaryvuosi käynnistyi heinäkuun alussa. Samalla vaihtuivat 

johtajat klubeissa, rotarypiireissä ja RI:ssä (Rotary International). 

Klubien uudet presidentit ja sihteerit on koulutettu kevään aikana 

tehtäviinsä. Toiminta- ja kokoussuunnitelmat on valmisteltu 

uusien presidenttien johdolla. Covid19-pandemia keskeytti monen 

klubin toiminnan keväällä, mutta nyt meillä on mahdollisuus 

päästä aloittamaan kokoukset kutakuinkin normaalisti. Usea klubi 

kokeili keväällä hyvällä menestyksellä kokouksen järjestämistä 

verkkoyhteydellä. Verkkokokoukset eivät korvaa kasvotusten 

tapaamista, mutta ne täydentävät hyvin klubien 

kokousvalikoimaa.

Toivotan uusille presidenteille ja muille uusille 

toimihenkilöille menestystä tehtävissänne! Selkeällä 

suunnitelmalla ja innostavalla johtamisella saamme nykyiset 

jäsenemme entistä aktiivisemmin mukaan toimintaan, 

toteutamme vaikuttavia palveluprojekteja ja saamme 

klubeihimme uusia jäseniä.

END POLIO NOW -LIPPAIDEN TYHJENTÄMINEN JA TILITTÄMINEN 

(SUOMEN KLUBIT)

Rotarypiiri 1420 ry:llä on Suomessa keräyslupa lahjoitusten 

keräämiseksi polion hävittämistä varten. Nykyinen keräyslupa on 

voimassa lokakuuhun asti. Pyydän klubeja nyt huolehtimaan 

hallussaan olevien keräyslippaiden tyhjentämisestä ja 

tilittämisestä elokuun loppuun mennessä. Toimitan kaikille 

piirimme Suomen puolen apulaiskuvernööreille avaimen lippaan 

aukaisemista varten. Myös Rotary-toimiston Jaana Hertell-

Amokranella on avain. Keräystuottojen tilitys tapahtuu seuraavin 

tilitiedoin: 

Rotarypiiri 1420 ry / EPN-keräystili

FI83 1555 3000 1185 48

Tiedonantoja-kohtaan kirjoitetaan klubin nimi.

TÄRKEÄÄ!

Rotarypiirillämme on uudet verkkosivut 

1.7. alkaen. Uudet sivut ovat helposti 

käytettävissä kaikilla päätelaitteilla. 

Linkki uusille verkkosivuille on:

https://rotary.fi/d1420/
Muista päivittää klubisi sivuilla oleva 

linkki uusille verkkosivuille!

https://rotary.fi/events/lions-liiton-ja-rotary-suunnistusmestaruuskilpailut/
https://www.rotaryinstitutefinland2020.org/
https://www.silakkasoutu.fi/
https://rotary.fi/d1420/
https://rotary.fi/d1420/
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ROTARYTOIMINTAA VIROSSA 90 VUOTTA

Tallinnan rotaryklubi perustettiin 2. elokuuta 1930. Sen 

vuoksi vietämme tänä vuonna piirissämme Viron 

rotarytoiminnan 90-vuotisjuhlia. Covid19-pandemian ja 

siihen liittyvien rajoitusten vuoksi suunniteltua juhlaa ei 

pystytty järjestämään heinäkuussa. Juhlimme tätä 

merkkipaalua useammassa yhteydessä vuoden aikana ja 

tutustumme Viron rikkaaseen rotaryperinteeseen. 

Lämpimät onnittelut Tallinnan RK:lle ja kaikille virolaisille 

rotarysisarille ja -veljille!

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 elokuussa. 

Kuvernöörinä palkitsen sen klubin, josta on eniten 

osanottajia gaalassa! 

https://rotary.fi/events/lions-liiton-ja-rotary-suunnistusmestaruuskilpailut/
https://www.rotaryinstitutefinland2020.org/
https://www.silakkasoutu.fi/
https://rotary.fi/d1420/
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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.

Syventävä rotaryvalmennus järjestetään myöhemmin myös 

Virossa.

ROTARY INSTITUTE

Rotary Institute on vuosittain järjestettävä kansainvälinen 

tapahtuma, joka on tarkoitettu – meidän tapauksessamme –

vyöhykkeiden (zone) 17 ja 18 rotareille 

koulutustapahtumaksi. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään 

RID Virpi Honkalan johdolla Oulussa 11. – 13.9. 

Ilmoittautumisaikaa edullisin hinnoin on jatkettu heinäkuun 

loppuun asti. Rotary Institute on ainutlaatuinen 

mahdollisuus tutustua rotareihin eri puolilta Pohjois-

Eurooppaa ja syventyä Rotary-liikkeen ajankohtaisiin 

kysymyksiin. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet osoitteessa: 

https://www.rotaryinstitutefinland2020.org/

INTERNATIONAL RYLA

Johtajuus on yksi Rotaryn arvoista. Aivan erityisesti on 

panostettu nuorten johtamistaitojen kehittämiseen RYLA-

toiminnan (Rotary Youth Leadership Awards) avulla. Oulun 

Rotary Instituten yhteydessä järjestetään kansainvälistä 

johtamiskoulutusta noin 25–30-vuotiaille vastavalmistuneille 

jo jonkin verran työkokemusta omaaville nuorille. 

Tarkemmat ohjeet koulutukseen hakemisesta ja 

kustannuksista löytyvät sivulta: 

https://intrylazone1718.org/. Kannustan klubeja 1) 

markkinoimaan ainutlaatuista mahdollisuutta sopiville 

nuorille ja 2) tukemaan taloudellisesti sopivan henkilön 

osallistumista. Kurssille otetaan vain 25 nuorta.

TERVETULOA MUKAAN PIIRIN 

TOIMINTAAN

Rotarypiirimme johdossa ja eri 

tehtävissä toimii kymmeniä rotareita. 

Mukaan kuitenkin mahtuu nyt ja 

myöhemminkin. Erityisesti 

viestinnästä, Rotaract-toiminnasta ja 

RYLA-koulutuksien kehittämisestä 

kiinnostuneita toivon mukaan 

toimintaamme. Jos olet kiinnostunut, 

ota yhteyttä minuun, piirin 

kuvernöörin: +358 400 818 910 tai 

erkkisakarikarjalainen@gmail.com. 

https://rotary.fi/events/lions-liiton-ja-rotary-suunnistusmestaruuskilpailut/
https://www.rotaryinstitutefinland2020.org/
https://www.silakkasoutu.fi/
https://rotary.fi/d1420/
https://www.rotaryinstitutefinland2020.org/
https://intrylazone1718.org/
mailto:erkkisakarikarjalainen@gmail.com

