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ROTARYSÄÄTIÖN KUUKAUSI

Rotary dollar = 0,85 €

• 16.2.21 PrePETS, Ostrobotnia

• 18.2.21 Piirijohdon seminaari

• 23.2.21 PrePETS, Seurakuntaopisto

• 25.2.21 PrePETS, Vihdin 

koulukeskus

• 19.-20.3.21 Viron PETS ja 

säätiöseminaari

• 27.3.21 PETS ja piirineuvottelu 

Lisätietoa piirin D1420 kotisivuilta 

(D1420-homepage)

Vietämme Rotarysäätiön kuukautta ja nyt on 

hyvä aika tehdä lahjoitus Rotarysäätiölle. 

Kannustan kaikkia klubeja toteuttamaan 

periaatetta: Every Rotarian Every Year. 

Piirin verkkosivujen etusivulta löytyy painike, 

jota kautta pääset helposti MyRotaryn

sivuille lahjoittamaan ja valitsemaan kohteen 

lahjoituksellesi. Sinulla pitää kuitenkin olla 

MyRotaryn käyttäjätunnus aktivioituna. 

Ohjeet tunnuksen luomisesta löydät 

esimerkiksi tästä linkistä 

https://drive.google.com/file/d/16vz12G17U6

V9rkgVamuXD63qOVlAXNAG/view.

Rotarien palveluprojektien lippulaiva on ollut 

End Polio Now -ohjelma, jolla pyritään 

hävittämään polio maailmasta. Se on myös 

yksi Rotarysäätiön lahjoituskohteista. 

Piirimme on tuottanut polioaiheisia videoita 

ja ne ovat katsottavissa Rotarypiiri 1420:n 

Youtube-kanavalla. Mukana on myös 

nauhoite 24.10. lähetetystä 

verkkokeskustelusta, jossa kolme 

asiantuntijaa keskustelee tartuntatautien 

aiheuttamasta uhasta ihmiselle ja 

ihmiskunnalle.

https://www.youtube.com/channel/UC6k1ey

dy9EwPYsdfl_w9I2Q

https://rotary.fi/d1420/
https://drive.google.com/file/d/16vz12G17U6V9rkgVamuXD63qOVlAXNAG/view
https://www.youtube.com/channel/UC6k1eydy9EwPYsdfl_w9I2Q
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Piirillämme on uusi strategia – työ on 

kuitenkin vasta alussa

Piirikokous hyväksyi 24.10. Rotarypiiri 1420:lle 

uuden strategian vuosille 2021–25. Strategia 

sisältää liitetaulukon, jossa on jo määritelty 

onnistumisen mittareita eri tavoitteiden 

toteutumiselle. Nuorisovaihtokomitea on lisäksi 

ehdottanut taulukkoon kolme lisäystä. Piirin 

komiteat valmistelevat alkuvuodesta 

toimeenpanosuunnitelman ”omien” 

tavoitteidensa osalta ja apulaiskuvernöörit 

käsittelevät toimeenpanoa alueensa 

presidenttien tapaamisessa. Klubit ovat 

lämpimästi tervetulleita antamaan suoraan 

kuvernöörille palautetta strategiasta. Palaamme 

toimeenpanosuunnitelmaan piirikonferenssissa 

huhtikuussa 2021. Strategia löytyy piirin sivulta 

osoitteesta: 

https://rotary.fi/d1420/blog/ajankohtaiset/piirille-

paivitetty-strategia/

Klubien toiminta jatkuu vireänä

Rotaryvuodesta on nyt yksi kolmannes takana. 

Covid19-pandemiasta huolimatta klubit ovat 

toimineet vireästi ja ottaneet huomioon 

viranomaisten suositukset turvallisten 

kokousten järjestämisestä. Pandemian 

aiheuttamista vastoinkäymisistä huolimatta 

mieliala klubeissa on myönteinen ja innostunut. 

Rotarytoiminta koetaan poikkeusoloissa 

entistäkin tärkeämmäksi.

Olen nyt vieraillut 48 klubissa Suomessa ja 

yhdessä Viron klubissa. Edessä on vielä 

vierailu 19 klubiin Virossa ja viisi Suomessa. 

Vierailut Viron klubeissa käynnistyvät 

uudelleen, kun matkustusrajoitukset Suomen ja 

Viron välillä puretaan.

Miten järjestän onnistuneen 

etäkokouksen

Suomen Rotarypalvelu ry:n IT-

toimikunta on laatinut ohjeet ZOOM-

nettikokousalustan käyttöön ja ne 

löytyvät sivulta: 

https://sites.google.com/view/srp-

zoom

Samasta osoitteesta löytyvät myös 

ohjeet, miten klubi voi hankkia 

ZOOMin edullisesti käyttöönsä. 

Sivulta löytyy myös linkkejä selkeisiin 

opetusvideoihin ZOOMin käytöstä.

https://rotary.fi/d1420/
https://rotary.fi/d1420/blog/ajankohtaiset/piirille-paivitetty-strategia/
https://sites.google.com/view/srp-zoom

