
ROTARYPIIRI 1420 

KUVERNÖÖRIN KUUKAUSIKIRJE

Tärkeitä päivämääriä

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

Helmikuu 2021

RAUHANTUTKIMUKSEN JA KONFLIKTIEN EHKÄISYN JA 
SOVITTELUN KUUKAUSI

Rotary dollar = 0,82 €

• Piirineuvottelu (ZOOM), 8.5.

• Piirikonferenssi (neljän piirin 

yhteinen virtuaalinen tapahtuma), 

15.5. 

Lisätietoa piirin D1420 kotisivuilta 

(D1420-homepage)

ROTARYN TOIMINTA PANDEMIAN JATKUESSA

Rotary Internationalin ja The Rotary 

Foundationin hallitukset kokoontuivat 

tammikuun lopussa ja tekivät merkittäviä koko 

rotarymaailmaa koskevia päätöksiä.

Koronapandemia jatkuu kaikkialla maailmassa, 

eikä mikään maa tai alue ole suojassa sen 

vaikutuksilta. Kaikkein merkittävin uusien 

virusmuunnosten leviämiseen ja pandemian 

jatkumiseen vaikuttava tekijä on matkustaminen. 

Paikallisia tartuntaketjuja lähtee liikkeelle 

useamman ihmisen kokoontuessa yhteen. 

Matkustus- ja kokoontumisrajoitukset ovat 

tärkein keino hidastaa pandemian etenemistä. 

Tämä tosiasia johti Taipein kansainvälisen 

rotarykongressin peruuttamiseen paikan päällä 

pidettävänä tapahtumana ja muuttamiseen 

virtuaaliseksi.

Hallitukset tekivät myös muita koko 

rotarymaailmaa koskevia suosituksia. 

Piirikuvernöörejä ja klubipresidenttejä 

suositellaan pitämään kokouksensa virtuaalisina. 

Tämä päätös on suositteleva, joten maan 

lainsäädännön salliessa kokoukset voidaan pitää 

paikan päällä. Kuvernööreille tai muillekaan RI:n

toimihenkilöille ei kuitenkaan makseta 

matkakorvauksia osallistumisesta klubien tai 

piirien kokouksiin, vaikka niihin muissa 

olosuhteissa olisi oikeus.

Rotarysäätiötä koskevista muutoksista kerromme 

enemmän seuraavassa kuukausikirjeessä.

TIIVISTETYSTI: Rotary International suosittelee, 

että kaikki tämän rotaryvuoden jäljellä olevat 

kokoukset ja muut tilaisuudet järjestetään 

virtuaalisesti.

https://rotary.fi/d1420/
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COVID-19-PANDEMIA JA ROTARI-

IDENTITEETTI

Viimeksi kuluneen vuoden aikana olen tehnyt 

kolme matkaa Suomen rajojen ulkopuolelle –

kaikki Viroon. Onnistuimme pitämään Viron 

PETSin ja säätiöseminaarin juuri ennen 

matkustusrajoituksia 6.–7. maaliskuuta. 

Elokuussa osallistuin Tallinnan RK:n 90-

vuotisjuhliin ja syyskuussa ehdin juuri ennen 

uusia rajoituksia vierailla Raplan RK:ssa. Nyt on 

selvää, etten pääse Viroon enkä muualle Suomen 

rajojen ulkopuolelle enää tämän rotaryvuoden 

aikana. Jäljellä olevat klubivierailuni joudun nyt 

tekemään virtuaalisesti.

Oman klubimme viikoittaiset kokoukset ovat yksi 

tärkeimmistä asioista meille rotareille. 

Viikkokokouksista, tuttujen rotarien tapaamisesta 

ja mielenkiintoisten esitysten kuulemisesta on 

tullut monelle meistä olennainen osa 

elämäämme ja – identiteettiämme.

Mitä rotari-identiteetistämme jää jäljelle, kun 

siitä otetaan pois säännölliset tapaamiset 

kasvotusten rotariveljien ja -sisarten kanssa? Tätä 

olemme varmasti kaikki pohtineet tänä 

poikkeuksellisena vuonna. Monet klubit ovat 

järjestäneet onnistuneesti verkkokokouksia, ja 

niistäkin on tullut osa arkeamme. Digitaaliset 

kokoukset eivät tee kasvotusten pidettäviä 

tapaamisia tarpeettomiksi, mutta ne täydentävät 

hyvin toimintaamme. On myös klubeja, jotka 

pitävät taukoa kaikenlaisista tapaamisista. Niiden 

jäsenistä olen jonkin verran huolissani. 

Jaksavatko he innostua uudestaan tapaamisista, 

kun pandemia on ohi ja toiminta käynnistyy 

uudelleen?

Palveleminen ja siihen liittyvät projektit kuuluvat 

rotarina toimimiseen. Kaikilla klubeilla on 

palveluprojekteja – paikallisia tai kansainvälisiä. 

Monet niistä on jouduttu väliaikaisesti 

keskeyttämään, koska palveluprojekteihin liittyy 

yleensä ihmisten kohtaaminen ja sitä on nyt 

rajoitettu. Myös Rotaryn yksi suurimmista 

ylpeydenaiheista – kansainvälinen nuorisovaihto 

– on jouduttu keskeyttämään ainakin vuodeksi. 

Nyt kun tekeminen on jäänyt vähemmälle, on hyvä 

miettiä, mitä muuta rotarina oleminen tarkoittaa. 

Voisiko rotarius olla tapa nähdä muut ihmiset ja 

halu toimia muiden hyväksi? ”Service above self” 

eli ”Palvelu itsekkyyden edelle” on 

tunnuslauseemme. Me haluamme toimia rauhan ja 

yhteisymmärryksen edistämiseksi omissa 

työyhteisöissämme, kotipaikkakunnillamme, 

omassa maassamme ja kansainvälisesti.

Klubeissa on nyt hyvä aika miettiä, mitä teemme, 

kun palaamme normaalioloihin. Palaammeko 

siihen, mistä lähdimme, vai luommeko jotain 

uutta? Koronpandemia on osoittanut meille, kuinka 

oma elämämme kytkeytyy vahvasti muiden 

elämään niin lähiympäristössämme kuin toisella 

puolella maapalloa. Kun maailma on suljettu, 

ymmärrämme, mitä sen avoimuus meille 

merkitsee. Tehdään Rotarysta entistä vahvempi, 

kun on taas aika kokoontua ja toteuttaa 

palveluprojekteja. Rotary avaa mahdollisuuksia.

PETS (President-Elect Training Seminar)
Koronapandemian ja siihen liittyvien 

kokoontumisrajoitusten vuoksi PETS järjestetään 

Suomessa virtuaalisesti (ZOOM) kolmessa osassa

(kaikkiin pitää osallistua):

1. Tiistaina 27.4. klo 18–20

Käydään läpi ennakkotehtävä 

apulaiskuvernöörien johdolla.

2. Lauantaina 8.5. klo 9.30–11.30

DGE Raine Nikander esittelee RIPE Shekhar

Mehtan tavoitteet vuodelle 2021–22, käydään 

läpi klubin toimintasuunnitelman valmistelua ja 

puhutaan vapaaehtoisten johtamisen haasteista, 

komiteat esittelevät toimintaansa.

3. Lauantaina 8.5. klo 12.30–14.30

Keskitymme uusien jäsenten hankintaan ja 

nykyisten jäsenten aktivoimiseen ja pitämiseen 

mukana toiminnassa.

Osallistujille lähetetään henkilökohtainen kutsu, 

joka sisältää ZOOM-linkit koulutuksiin.

Lisäksi tiistaina 20.4. klo 17–20 järjestetään 

ylimääräinen PrePETS niille tuleville presidenteille 

ja sihteereille, jotka eivät ole osallistuneet 

helmikuussa järjestettyihin PrePETS-tapahtumiin. 

https://rotary.fi/d1420/

