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AMMATTIPALVELUN KUUKAUSI

Rotary dollar = 0,82 €

• 16.2.21 PrePETS, ZOOM

• 18.2.21 Piirijohdon seminaari

• 23.2.21 PrePETS, ZOOM

• 25.2.21 PrePETS, ZOOM

• 19.-20.3.21 Viron PETS

• 27.3.21 PETS ja piirineuvottelu 

Lisätietoa piirin D1420 kotisivuilta 

(D1420-homepage)

ROTARY CONVENTION TAIPEISSA  12.–16.6.2021 

Rotary Convention on rotarymaailman vuosittainen 

päätapahtuma, joka on avoin kaikille rotareille ja 

heidän perheilleen. Tapahtumaan voi vielä 

ilmoittautua pienemmällä ilmoittautumismaksulla –

365 USD – 15.2.2021 saakka. RI seuraa 

pandemiatilannetta tarkkaan ja lopullinen päätös 

tapahtuman järjestämisestä tehdään lähiaikoina. 

https://convention.rotary.org/en/taipei/register

Tutustu tapahtuman järjestelyihin ja 

tapahtumapaikkaan videon avulla. 

https://convention.rotary.org/en/taipei

TULEVIEN PRESIDENTTIEN JA SIHTEERIEN 

KOULUTUS SUOMEN PUOLELLA

Piiri kouluttaa tulevat presidentit ja sihteerit 

tehtäviinsä useammassa vaiheessa. Koulutukset 

käynnistyvät valmistautumistehtävällä, joka 

lähetetään PrePETS-kutsun yhteydessä. PrePETSit

järjestetään kolmena samansisältöisenä 

verkkotapahtumana 16/2, 23/2 ja 25/2. Yhteen 

tapahtumaan osallistuminen riittää. Kaikissa 

koulutuksissa käydään läpi mm. presidentin ja 

sihteerin tehtävät, klubin vuosikello ja Rotaryn 

tietojärjestelmät. Koulutukseen kutsuttavat 

saavat henkilökohtaisen kutsun. 

PrePETSiin ja PETSiin on ennakkotehtävät, jotka 

käydään läpi 2.2. klo 17 ja 18 alkavissa ZOOM-

palavereissa. Samalla varmistetaan, että 

osallistujat osaavat ja pystyvät käyttämään 

ZOOMia. Koulutus jatkuu myöhemmin keväällä 

varsinaisessa PETSissä, joka on suunniteltu 

pidettäväksi 27/3 ennen piirineuvottelua. 

Koronatilanteen vuoksi PETS saatetaan lykätä 

pidettäväksi toukokuussa. Koulutus auttaa 

suunnittelemaan ja johtamaan klubin toimintaa 

menestyksekkäästi. 

https://rotary.fi/d1420/
https://convention.rotary.org/en/taipei/register
https://convention.rotary.org/en/taipei
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ON AIKA KÄÄRIÄ HIHAT!

Rotaryn jäsenmäärä on jo usean vuoden ajan 

pienentynyt Suomessa ja useimmissa muissa 

Euroopan maissa. Jäsenmäärän pieneneminen 

johti Suomessa kahden piirin yhdistämiseen 

tämän rotaryvuoden alussa. Omassa 

piirissämme jäsenmäärä on vähentynyt 20 

henkilöllä rotaryvuoden alusta, jäsenmäärä on 

tällä hetkellä 2542. Kaksi klubia on 

ensimmäisen puolen vuoden aikana 

lopettanut toimintansa ja klubien 

yhdistymissuunnitelmia on vireillä. Kiitän 

lämpimästi klubeja, jotka ovat tehneet 

aktiivista jäsenhankintatyötä. Piiriimme 

perustetaan kevään aikana myös 

ensimmäinen satelliittiklubi!

Uusien klubien perustaminen on yksi RI:n ja 

myös meidän piirimme prioriteetti. Uusien 

klubien avulla meillä on mahdollisuus saada 

laajentaa jäsenpohjaamme. Rotaryliikettä 

tarvitaan tällä hetkellä jos mahdollista 

aiempaakin enemmän. Meidän on toisaalta 

palattava juurillemme (palvelun idea) ja 

toisaalta uudistettava toimintaamme niin, 

että yhä useampi kiinnostuu tulemaan 

mukaan. Rotaryn eettinen perusta on vahva ja 

se vetoaa useampaan ihmiseen, kuin ehkä 

osaamme ajatellakaan. 

Tammikuu on ammattipalvelun kuukausi. Se 

muistuttaa Rotaryn alkuperäisestä ajatuksesta 

koota eri alojen ammattilaisia yhteen. Siksi 

meillä jokaisella on myös ammattiluokite, joka 

säilyy myös eläkkeelle siirtyessämme. 

Rohkaisen klubianne laajentamaan 

jäsenpohjaansa uusien ammattialojen 

edustajilla!

Jos olet kiinnostunut perustamaan uutta 

Rotaryklubia tai satelliittiklubia, ole minuun 

yhteydessä 

(erkkisakarikarjalainen@gmail.com). Tehdään 

se yhdessä!

Itävaltalaisia rotaractoreita ja rotareita 
toteuttamassa palveluprojektia.

https://rotary.fi/d1420/
mailto:erkkisakarikarjalainen@gmail.com
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PIIRIAPURAHOJEN HAKEMINEN

Piirin 1420 alueella toimivat klubit voivat hakea 

piiriltä apurahaa ensisijaisesti rotaryaatteen 

mukaisiin humanitaarisiin tai nuorisotyötä tai 

ympäristönsuojelua edistäviin hankkeisiin. 

Hakemuksen voi nyt lähettää piirin 

rotarysäätiökomitealle joko sähköpostitse 

osoitteella erkki.ilus@gmail.com tai postitse 

osoitteella Erkki Ilus, Harakkamyllyntie 17, 00920 

Helsinki. Hakemus tulee olla perillä 31.3.2021 

mennessä.

Ohjeet hakemuksen tekemiseksi löytyvät piirin 

nettisivuilta https://rotary.fi/d1420/ kohdassa 

Jäsenille > Piirin aineisto > Projektit 

(Säätiökomitea).

Vihdin Rotaryklubi järjesti syksyllä 2020 

maahanmuuttajataustaisille nuorille 

valokuvakilpailun. Sarjan yli 18-vuotta voitti 

Bijoux Kabangu valokuvallaan Hiljainen hetki.

SUOMEN ROTARYPALVELU RY:N 

TOIMIKUNTIEN PUHEENJOHTAJUUDET 

HAETTAVINA 

Suomen Rotarypalvelu ry:n hallitus on julistanut 

haettaviksi/esitettäviksi seuraavien 

toimikuntiensa puheenjohtajuudet 1.7.2021 

alkavaksi kolmivuotiskaudeksi: 

• Nuorisovaihto- ja Rotarysäätiötoimikunta 

toimien myös monipiiriorganisaationa 

Esitysoikeus: Toimikunta itse ja piirit 

• Julkaisu-, Koulutus-, Käännös- ja 

Viestintätoimikunta 

Esitysoikeus: Toimikunta itse, piirit, klubit ja 

jäsenistö 

Haku-/esitysaika on: 2.1.–13.2.2021 

Lisätietoa tehtävistä antaa pääsihteeri Harry 

Hedman, e-mail: harry.hedman(at)outlook.com tai 

harry.hedman(at)elisanet.fi tai puhelinnumero 

040-742 8063.

https://rotary.fi/d1420/
https://rotary.fi/d1420/

