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MÅNADEN FÖR ROTARYS KAMRATSKAPSGRUPPER 

ShelterBox-kampanjen var en succé!

Vi genomförde under våren en kampanj som syftade 

till att få donationer för ShelterBox katastrofhjälp. Till 

och med 27 klubbar från vårt Rotary-distrikt deltog i 

kampanjen, varav tre klubbar från Estland. 

Insamlingsresultatet uppgick till totalt 22 050 euro, 

som användes för att finansiera 29 ShelterBox. Med 

hjälp av donationerna är klubbarna i vårt distrikt på ett 

fint sätt engagerade i att hjälpa människor som på 

grund av naturkatastrofer eller andra orsaker försatts i 

nöd i krisområden.

ShelterBox vill tacka donatorklubbarna och 

uppmuntrar även andra klubbar att donera genom att 

på tisdagen den 3 augusti kl 19.00 organisera en 

ZOOM-tillställning som presenterar ShelterBox

fältarbete i Afrika. Det operativa teamets medlem Jo 

Arponen håller en presentation med rubriken 

“ShelterBox’s work in Cameroon by the Operation’s

Coordinator”. Dessutom medverkar Alex Youlten, 

som är ansvarig för samarbetet mellan ShelterBox och 

RI, och som värd för tillställningen Tapio Vihersaari, 

ShelterBox Finlands ordförande. Tillställningen hålls på 

engelska.

Möteslänk: 
https://us02web.zoom.us/j/81573232760?pwd=NXRQ
bzYzckNERzJqNk84ZUhsQlA4Zz09
Lösenord: 351170

VAD DU FÅR OCH VAD DU KAN GE –

en introduktion till Rotaryverksamheten

Distriktets utbildningskommitté anordnar ett 

diskussionsevenemang specifikt för nya rotarianer, där 

vi fritt granskar frågor som är viktiga för Rotary, såsom 

etik, projekt, internationalitet, ungdomsutbyte och 

självutveckling.

Ta med dig er president, en vän eller till och med en 

person som överväger medlemskap och anmäl er: 

https://www.lyyti.in/UUSI_ROTARI

https://rotary.fi/d1420/sv/framsida/
https://us02web.zoom.us/j/81573232760?pwd=NXRQbzYzckNERzJqNk84ZUhsQlA4Zz09
https://www.lyyti.in/UUSI_ROTARI


Insikter från guvernöråret

Mitt år som guvernör närmar sig sitt slut. Jag överlämnade 

redan kejdan till DGE Raine Nikander (Foto: AG Eija 

Mattila). Det exceptionella rotaryåret avslutas i hoppfull 

stämning. Normala veckomöten och serviceprojekt kan 

återigen inledas. Vilka insikter fick jag under det gångna 

året?

(1) Vi har ett stort antal kunniga och engagerade 

rotarianer i våra klubbar och i distriktens 

förtroendepositioner. Rotary har goda förutsättningar att 

växa och stärkas i både Finland och Estland.

(2) Klubbarna är väldigt olika, vilket är bra. Vi har 

möjlighet att engagera olika typer av människor och 

människor i alla åldrar. Det gäller bara att hitta rätt klubb 

för dem som är intresserade av vår verksamhet.

(3) Rotary har dragningskraft. Antalet medlemmar i 

distriktet har under året så gott som varit konstant, även 

om omsättningen i medlemskapet har ökat. Allt fler 

lämnar medlemskapet främst på grund av ålderdom. 

Samtidigt har ett flertal klubbar lyckats få många nya 

medlemmar. Antalet medlemmar i de estniska klubbarna 

har till och med ökat under året.

(4) Distriktet bör sätta två huvudmål: 1) De befintliga 

klubbarna måste hållas livskraftiga. Medlemmar som 

lämnar verksamheten måste ersättas. Rollerna som 

president, sekreterare och andra klubbtjänstemän måste 

göras attraktiva och distriktet bör tillhandahålla tillräckligt 

stöd för utförandet av dessa uppgifter. 2) Nya klubbar 

måste grundas. Nya klubbar kan engagera helt nya typer 

av medlemmar. De nya klubbarna uppdaterar vår 

verksamhet på många sätt och bidrar på ett positivt sätt 

till att förnya Rotary.

(5) Samtidigt måste vi återgå till våra rötter, vilket 

innebär att vi systematiskt verkar till förmån för vårt 

samhälle och hela mänskligheten. Varje klubb kan göra 

det på sitt eget sätt. Många klubbar har valt skyddandet av 

Östersjön som mål och jag uppmuntrar de nya klubbarna 

att delta. Klubbarna jobbar också med utmärkta, 

långvariga eller nya lokala projekt. Några klubbar jobbar 

med framgångsrika Global Grant-projekt. Donationer 

utgör också välgörande verksamhet. Med hjälp av Rotary 

Foundation kan klubbar till exempel stödja utrotandet av 

polion i världen. Det ultimata är att både uträtta saker 

själv och donera!

Volontärarbete kräver engagemang och prioritering av sin 

egen tid. Vi inspireras av en önskan om att göra gott och 

av andra rotarianers exempel. Uppmuntran och tack från 

andra är också viktigt.

Ett varmt tack till alla som i år har burit ansvar för 

uppgifter inom era kubbar och distrikt. Ett stort tack till er 

alla för det stöd jag har fått och det exempel ni har utgjort.

Rotaryrörelsens arbete för miljön stärks

Från sommaren 2021 kommer Rotarys sjunde 

prioritering att utgöras av miljöskydd. Vårt distrikt 

har redan en lång tradition av arbete till förmån för 

Östersjön och närliggande vatten, och i början av 

2021 beslutade Finlands Rotaryservice att inrätta en 

Miljökommission för att samordna det rikstäckande 

miljöarbetet. Kommissionen samarbetar med 

distriktens Östersjökommittén. Läs mer om 

prioriteringen: https://www.rotary.org/en/our-

causes/protecting-environment

Rotarys algövervakning i samarbete med Finlands 
miljöcentral har igen inletts! Utbildade observatörer 
övervakar varje vecka utvecklingen av blågröna 
alger på 165 observationsplatser och rapporterar 
utvecklingen via webbapplikationen 
Havaintolähetti.
https://www.jarviwiki.fi/wiki/Rotarien_sinilevaseur
anta

Östersjödag i augusti, superhelg i oktober

Östersjön firas den sista torsdagen i augusti, den 

26.8.2021. Klubben kan anordna sitt eget 

evenemang eller jippo – tips och instruktioner finns 

att se på Östersjödagens webbplats:

https://itameripaiva.fi/. Rotarianerna deltar också i 

Finlands miljöcentrals (SYKE) evenemang Arandas 

öppna dörrar (Pakkahuoneenlaituri, Helsingfors).

Lördagen den 2.10.2021 ordnas ett seminarium och 

nätverkets andra möte för rotarianernas 

internationella nätverk BASRAN Baltic Sea Action 

Network i Helsingfors. Följande dag, söndagen den 

3.10.2021, ordnas strömmingsrodden i Helsingfors: 

www.silakkasoutu.fi. 

https://www.rotary.org/en/our-causes/protecting-environment
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