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Maailman poliopäivän webinaari

lauantaina 24.10. klo 12–13

Tervetuloa seuraamaan piirimme järjestämää

maailman poliopäivän webinaaria 24.10.2020.

Kuulemme kolmen tartuntatauteihin

perehtyneen asiantuntijan (zoonoosivirologian

professori Olli Vapalahti, virologi, dosentti

Merja Roivainen ja infektiolääkäri, dosentti

Jukka Lumio) ajatuksia tartuntatautien

aiheuttamasta uhasta ja sen torjunnasta.

Rotarin työ polion hävittämiseksi maailmasta

on esimerkkinä tartuntatautien torjunnasta.

Välitä tämä kutsu mahdollisimman monelle

rotarille ja tuttavallesi. Seuraa keskustelua

osoitteessa:

https://www.youtube.com/watch?v=W4r7N5V

xLHQ&feature=youtu.be

Kouluttajien vinkkinurkka

MyRotary -sivustoja on päivitetty. Jos sinulla

on ongelmia saada uusia sivuja näkyviin tai

häiriöitä esiintyy, niin tyhjennä tietokoneesi

selaimen välimuisti, se auttaa yleensä.

Jokaisella klubilla pitäisi olla käytössään oma 

logo. Rotaryn peruslogoa ei saa käyttää 

esimerkiksi klubin materiaaleissa. Logon voi 

helposti tehdä Rotary Brand Centerissä. 

Valitkaa Manage -> Brand Center -> Logos -> 

Template. 

https://brandcenter.rotary.org/en-GB/Logos

Kannattaa myös katsoa kurssi logon käytöstä

materiaaleissamme.

https://learn.rotary.org/members/share/asset/view/595

Runsaan kysynnän vuoksi kevättalvella

järjestetään uusi ”Syventävä

Rotaryvalmennus” suomeksi. Ilmoittautumis-

kutsu tulee sähköpostiisi ennen joulukuuta.

Tarkistathan, ettei se joudu roskaposti-

kansioosi. Kannattaa ilmoittautua ajoissa!

https://rotary.fi/d1420/
https://www.youtube.com/watch?v=W4r7N5VxLHQ&feature=youtu.be
https://brandcenter.rotary.org/en-GB/Logos
https://learn.rotary.org/members/share/asset/view/595
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Kansainvälisyydestä uutta potkua klubin 

toimintaan!

Poteeko klubisi pulaa jäsenistä, ohjelmasta ja 

kiinnostuksen kohteista. Silloin on hyvä 

muistaa, että rotarijärjestö on kansainvälinen 

järjestö. Kansainvälinen toiminta on sen sydän 

tarjoten paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia.

Klubinne voi hankkia ystävyysklubin 

Solmimalla ystävyyssuhteita klubi saa paljon 

lisää sisältöä toimintaansa:

• tutustumalla ystävyysklubin maan 

kulttuuriin, historiaan, ruokiin 

• tekemällä matkoja maahan ja klubiin, 

kutsumalla heitä vastavierailulle 

• suunnittelemalla ja toteuttamalla yhteisiä

projekteja

Twin- eli ystävyysklubin voi hankkia 

• valitsemalla klubilaisia kiinnostavan maan 

ja olemalla yhteydessä siellä toimivaan 

klubiin tai

• käyttämällä klubin jäsenten omia 

kontakteja tai hyödyntämällä piirimme 

ICC-komitean edustajaa (AG Taru 

Karikoski) apuna 

Ystävyysklubi voi myös lisätä mahdollisten 

uusien jäsenten kiinnostusta klubiin, ovathan 

ihmiset nykyisin huomattavan kiinnostuneita 

kansainvälisistä kontakteista ja toiminnoista.

Klubi tai sen jäsenet voivat osallistua myös 

ns. ystävyysvaihtoon (RFE –Rotary 

Friendship Exchange)

Tämä vaihto tapahtuu ryhmissä. Rotarit tai 

rotarimieliset majoittavat kansainvälisiä vieraita 

kotonaan, jolloin on upea mahdollisuus solmia 

ystävyyssuhteita yli rajojen. RFE-vastaava 

(piirissämme PDG Ilkka Torstila) vastaa 

vierailujen ohjelmasta. Nämä vierailut sisältävät 

sitten myös vastavierailun eli näin on hieno 

mahdollisuus päästä itse tutustumaan uusiin 

rotariystäviin muualle maailmaan.

Kanadalaiset rotarit Gordon ja Winnifred MacInnis
(vasemmalla) vierainamme elokuussa 2018. 

https://rotary.fi/d1420/
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Kansainvälisyydestä uutta potkua klubin 

toimintaan!

Kansainvälisyyttä voi myös jokainen jäsen 

toteuttaa ilman klubiakin liittymällä ns. 

Fellowships-ryhmiin.

Nämä ovat harrasteryhmiä, joiden tiedot löytyvät 

RI:n sivuilta https://www.rotary.org/en/our-

programs/more-fellowships. Sieltä löytyy 

jokaiselle sopiva ryhmä postimerkkeilystä, 

moottoripyöräilystä, e-klubeista, hiihdosta, 

viskeistä, viineistä tai vaikka purjelennosta 

kiinnostuneille. Näissä ryhmissä voit lukea 

mielenkiintoisista asioita, vaihtaa mielipiteitä tai 

osallistua kansainvälisiin tapaamisiin.

Vapaa vierailuoikeus

Jokaisella rotarilla on vapaa vierailuoikeus 

kaikkiin maailman 36 500 rotariklubin 

kokouksiin! Miten erilaisia ne ovatkaan eri 

puolilla maailmaa. Vieraile ja koe aivan uusia 

tapoja kokoontua ja olla rotari! Kerro myös 

klubissasi vierailuistasi! Jokainen klubi voisi 

myös valmistautua siihen, että kansainvälisiä 

pistäytymisiä tapahtuu ja tehdä yhteisesti ns. 

hissipuheen omasta klubista kerrottavaksi. 

Vierailuoikeuden vuoksi jokaisen klubin on 

tiedotettava rotarin kanavissa, missä ja milloin 

se kokoontuu.

Myös messujen ja kongressien yhteydessä on 

usein rotarien oma yhteiskokous. Hieno tilaisuus 

tavata oman alan rotareita ja solmia suhteita. 

Ja muista kerran vuodessa järjestettävä rotarien 

suurtapahtuma Rotary Convention, joka on ensi 

vuonna Taipeissa. 

https://convention.rotary.org/en

Muistakaa kertoa näistä mahdollisuuksista aina 

rekrytoidessanne uutta jäsentä! Se voi lisätä 

huomattavasti motivaatiota liittyä rotareihin.

ICC-komitean edustaja, AG Taru Karikoski

Mukaan pyöräilytapahtuman 

järjestämiseen!

Oletko kiinnostunut pyöräilystä tai 

ylipäänsä liikuntatapahtuman 

järjestämisestä. Piiri on 

suunnittelemassa keväälle 2021 

pyöräilytapahtumaa, joka tarjoaa 

osallistujille innostavan 

liikuntaelämyksen ja tekee rotareita 

tunnetuksi suurelle yleisölle. 

Kokoamme suunnitteluryhmää. Ilmoita 

kuvernöörille kiinnostuksestasi: 

erkkisakarikarjalainen@gmail.com. 

https://rotary.fi/d1420/
https://www.rotary.org/en/our-programs/more-fellowships
https://convention.rotary.org/en
mailto:erkkisakarikarjalainen@gmail.com

