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PERUSKOULUTUKSEN SEKÄ LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KUUKAUSI

Rotary dollar = 0,85 €

• 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)

MAAILMAN POLIOPÄIVÄN 24.10.2020

TAPAHTUMAT

Lokakuun 24. päivä on maailman poliopäivä.

Rotarit käynnistivät 1985 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. Kuvernöörinä palkitsen sen klubin,

josta on eniten osanottajia gaalassa. Tutustu

piirimme Youtube-kanavaan!

https://www.youtube.com/channel/UC6k1eydy

9EwPYsdfl_w9I2Q

https://rotary.fi/d1420/
https://www.youtube.com/channel/UC6k1eydy9EwPYsdfl_w9I2Q
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UUSIEN JÄSENTEN PEREHDYTYS

Yksi keino jäsenkadon hillitsemisessä 

on hyvä uuden jäsenen perehdytys. 

Piirin koulutuskomitea on tuottanut 

materiaalia perehdytyksestä, jota klubit 

voivat hyödyntää. Apulaiskuvernöörit 

jakavat tätä materiaalia.

SILAKKASOUTU SIIRTYY ENSI VUOTEEN 

3.10.2021 - TÄNÄ SYKSYNÄ KLUBIN OMA 

ULKOILUTAPAHTUMA!

Silakkasoudun järjestelytoimikunta tiedottaa:

”Koronaviruspandemian ja tartuntavaaran 

kasvun takia päätimme siirtää Silakkasoudun 

tältä syksyltä ensi vuoteen 3.10.2021. 

Harmillisen päätöksen taustalla on halumme 

toimia vastuullisesti, turvallisesti ja ilman 

pienintäkään riskiä osallistujille. Monet 

yhteistyökumppanimme ovat joutuneet samaan 

tilanteeseen koskien kokoontumistiloja, 

turvaveneitä ja seminaarijärjestelyjä. Olemme 

pyrkineet myös etsimään vaihtoehtoisia 

järjestelyjä siinä onnistumatta.

Työ lähivesiemme ja Itämeren hyväksi jatkuu, 

pandemiasta huolimatta! Innostamme klubeja 

järjestämään oman ulkoilutapahtuman, ”Silakka-

vaelluksen”, vaihtoehtona perinteiselle 

viikkokokoukselle. Se voi vaikka olla klubin 

järjestämä kävelylenkki, johon osallistutaan koko 

klubin ja kaikkien perheenjäsenten voimin. 

Samalla voi auttaa vesistöjä keräämällä roskia. 

Retkellä saa voimaa syysluonnosta nauttien 

nuotion ääressä kahvikupposesta ja 

makkaranpaistosta. Jos klubilla on 

lähiympäristössä hyvät ulkoilumaastot, voi 

kutsua naapuriklubejakin mukaan. Vaihtoehtoja 

on runsaasti.

Ehdotamme tapahtuman osallistumismaksuksi ja 

lahjoitukseksi lähivesien ja Itämeren hyväksi 20 

euroa. Enemmänkin saa lahjoittaa! Lahjoituksen 

voi tehdä Silakkasoudun tilille IBAN FI82 1351 

3000 1331 21, Vantaa Myyrmäki Rotaryklubi. 

Mielellämme kuulemme, millaisia kokemuksia ja 

elämyksiä syntyi klubien tilaisuuksista. 

Seuraava Silakkasoutu on 

sitten 3.10.2021 – laita jo nyt 

muistiin kalenteriisi!”

.

https://rotary.fi/d1420/
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NORTHERN LIGHT ROTARY INSTITUTE 

OULUSSA 11.–13.9.2020

Rotary Internationalin hallituksen jäsen RID Virpi

Honkala järjesti Oulussa 11.–13.9.2020

vyöhykkeiden 17 ja 18 vuosittaisen

rotaryinstituutin. Instituuttia edelsivät tulevien

kuvernöörien ja piirien toimihenkilöiden

koulutukset. Koronapandemiasta johtuvien

rajoitusten takia osanottajamäärä jäi odotettua

pienemmäksi, mutta ohjelma oli onnistunut ja

tunnelma erinomainen. Meidän piiristämme oli

erinomainen osanotto sekä Virosta että

Suomesta! Tunnelmiin ja esityksiin pääsee

tutustumaan alla olevasta linkistä.

https://sites.google.com/view/rotaryinstitutefinland2020

RID Virpi Honkala, puolisonsa PDG Matti Honkala 
(oikealla ylärivissä) ja rotareja Virosta ja 
Suomesta.

EHDOTUKSET KUVERNÖÖRIKSI VUODELLE 

2023–24

Rotary Internationalin (RI) sääntöjen mukaisesti

on aika käynnistää haku kuvernöörin tehtävään

vuonna 2023–24. Kuvernööriehdokkaan (District

Governor-nominee, DGN) valitsemiseksi pyydän

klubeilta ehdotuksia liitteenä olevalla

lomakkeella. Klubi voi esittää vain omaa

jäsentään tehtävään. Kuvernööri on RI:n

virkailija ja hänen kelpoisuusvaatimuksistaan ja

tehtävistään on määrätty RI:n säännöissä

(bylaws). Kaikki tarvittava tieto löytyy RI:n

Manual of Procedure -julkaisusta, johon on

koottu Rotaryn ajantasaiset säännökset ja

toimintaohjeet. Kuvernööriehdokkaan pitää olla

arvostettu rotari omassa klubissaan ja hänen on

täytynyt toimia kokonaisen kauden klubin

presidenttinä. Lisäksi hänen on oltava valmis ja

motivoitunut kaikkiin kuvernöörin tehtäviin.

Lomakkeessa pitää olla presidentin, sihteerin ja

kuvernööriehdokkaan allekirjoitukset. Pyydän

ehdotuksia maanantaihin 30.11.2020

mennessä osoitteella: DG Sakari Karjalainen,

Länsipellontie 2–6 A 1, 00390 Helsinki. Kuoreen

tunnus ”Kuvernööriehdotus”.

https://rotary.fi/d1420/
https://sites.google.com/view/rotaryinstitutefinland2020

