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Maj är månaden för Rotarys ungdomsutbyte. 
Ungdomsutbytet hör till Rotarys viktigaste och 
mest kända aktivitetsformer. För många som har 
deltagit i ett utbytesår har året i ett främmande 
land varit en upplevelse som har haft en 
betydande inverkan på resten av deras liv. I det 
nya landet tas den unga personen emot inte 
endast av värdfamiljer utan också av lokala 
rotaryklubbar med sina medlemmar och nätverk. 
Detsamma gäller naturligtvis de unga som 
kommer till oss. Det finns ett afrikanskt ordspråk 
som lyder "det behövs en hel by för att uppfostra 
ett barn". Denna idé blir verklighet under Rotarys 
utbytesår. Ungdomarnas säkerhet utgör högsta 
prioritet och säkras på många sätt.

Att delta i Rotarys ungdomsutbyte kräver inte 
något orimligt ekonomiskt bidrag från den ungas 
familj, vilket också möjliggör deltagandet av barn 
från låginkomstfamiljer. Förutom 
ungdomsutbyten inkluderar Rotarys 
ungdomsutbyten också sommarutbyten och 
sommarläger. Mer information finns tillgänglig på 
den förnyade webbplatsen för ungdomsutbyte på 
adressen www.rye.fi. Det lönar sig också att 
besöka och lyssna på webinariet om 
ungdomsutbyte den 28.4.2021 
https://rye.fi/ajankohtaiset/nuorisovaihdon-
webinaari-28-4-2021-puheenvuorot/. Du kan 
lyssna på ungdomarnas egna erfarenheter och om 
betydelsen ungdomsutbytet har haft i deras liv.

På grund av coronapandemin håller 
ungdomsutbytet på ett uppehåll till den 30 juni 
2022. Rotaryårets utbyten för 2022–23 är redan 
under förberedelse. En gemensam organisation 
bestående av fem Rotary-distrikt ansvarar för 
ungdomsutbytet från och till Finland och Estland. 
Varje distrikt och klubb har fortfarande sina egna 
utbildade ansvariga personer. Under Rotaryåret 
2021–22 kommer utbildningen av ombudsmän 
för ungdomsutbyte för klubbar som verkar på den 
finländska sidan att hållas torsdagen den 26 
augusti kl. 16.30–20.00 i Lindströms hus i 
Helsingfors.

https://rotary.fi/d1420/sv/framsida/
https://rye.fi/ajankohtaiset/nuorisovaihdon-webinaari-28-4-2021-puheenvuorot/


EPN Gala 23.10.2021 Scandic Park 
Hotel, Helsingfors

Utrotningen av polio i världen är ett projekt 
som startades av Rotary International på 1980-
talet och som organisationen har lovat att 
slutföra. Vid sidan av Rotary har flera stora 
aktörer ställt upp (t.ex. WHO, UNICEF och Bill 
och Melinda Gates Foundation) och de har en 
gemensam organisation för uppdraget, Global 
Polio Eradication Initiative. 
https://polioeradication.org/who-we-are/ 
Organisationens webbplats uppdateras varje 
vecka med poliosituationen i världen. De 
största problemen kvarstår fortfarande i 
Afghanistan och Pakistan.

Rotarys donationer behövs fortfarande i hög 
grad för att utrota polion. I samband med 
medlemsavgiften betalar vi varje år 7 euro (5 
euro i Estland) till Rotary Foundation Polio 
Fund. Donationen visas som en donation från 
den egna klubben och ackumulerar klubbens 
totala donationssumma. Distriktet står den 23 
oktober värd för en EPN-gala, där man samlar 
in pengar till Rotary Foundation Polio Fund. 
Under evenemanget har man tillfälle att höra 
experter och personer som själva har upplevt 
polio. Efter en lång paus erbjuder evenemanget 
oss också möjligheten till avkopplande 
samvaro. En inbjudan till galan skickas ut tidigt 
på hösten!
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Instruktioner för hybrida möten

Under det gångna rotaryåret har de flesta 
klubbmöten hållits på distans. Vissa klubbar höll 
sina möten tidigt på hösten och nu sent på våren 
som en kombination av ett fysiskt möte och ett 

distansmöte – hybridmöten. Dessa utökar 
klubbmedlemmarnas möjligheter att delta eller 
åtminstone följa med möten. Många kan inte 
delta i mötet på plats på grund av hälsa eller 

andra skäl. Hybridmöten kan organiseras med 
rätt blygsam utrustning, men distansdeltagarnas 
upplevelse förbättras ju större investeringar som 
görs i mötesutrustningen och den personal som 

använder den. Bifogat finns instruktioner för 
hybridmöten (på finska) utarbetade av Espoo 
Meri RK:s president Kari Tilli och DT Martin 

Heinrichs, och är värda att läsa, även om inget 
hybridmöte ännu finns med i planerna. Ett stort 

tack för det förberedande arbetet Kari och 
Martin!

Utbildningskommitténs utbildningar 
nästa höst

Under pandemiåret blev mycket som var 
planerat ogenomfört. Å andra sidan nådde vi 
stora framsteg vad gällde distansmöten och 
utvecklade vår verksamhet inom många 
delområden. Ett av dessa områden är 
utbildningsverksamheten. För nästa höst 
planeras intressanta utbildningsevenemang, 
vilkas schema och registreringslänk finns 
nedan:

• Utbildningskväll för nya rotarianer i 
Kulosaaren koulu på Brändö onsdagen 
den 25 augusti 2021. Registreringslänk = 
https://www.lyyti.in/Piirin_1420_uusien_
rotareiden_keskustelutilaisuus_5954

• Fördjupad Rotaryutbildning den 23 
oktober, 13 november och 27 november, 
registreringsinbjudan i augusti

• Anmäl ditt intresse till klubbutbildarnas 
grupp genom att skicka ett meddelande 
till distriktsutbildare 
(martinjheinrichs@outlook.com). Vi 
kommer under hösten att inrätta en 
diskussionsgrupp och börja utveckla 
klubbutbildningsämnen.

https://polioeradication.org/who-we-are/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lyyti.in%2FPiirin_1420_uusien_rotareiden_keskustelutilaisuus_5954&data=04%7C01%7CSakari.Karjalainen%40cancer.fi%7C5af598de3cd8467eeb1d08d9144cee92%7Ce90d0a28371c4f63854a0635a70f2abc%7C0%7C0%7C637563143727985226%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=ShPY5%2B%2FjQspSQJCodJ7SBV7A0bFPeJD4dgbpkomiLGA%3D&reserved=0
mailto:martinjheinrichs@outlook.com


Assisterande guvernörer – klubbarnas och 
guvernörens viktigaste stöd!

Den assisterande guvernören (AG) sägs vara 
guvernörens högra hand och så är det verkligen. 
De assisterande guvernörerna innehar flera 
viktiga roller i vår verksamhet. Att föra 
Rotaryårets mål och åtgärder till klubbnivå är en 
viktig uppgift. Utan dessa tretton nyckelpersoner 
skulle våra distrikts strategiska och operativa 
mål aldrig avancera. AG fungerar således som en 
bro mellan distriktet och klubbarna. 
Distributionen av publikationen ”Introduktion 
för nya rotarianer” som utarbetades av 
utbildningskommittén förra året till klubbarna är 
ett bra exempel på detta.

Förutom att assistera guvernören har den 
assisterande guvernören en viktig roll i att stödja 
klubbarna och till exempel se till att de får all 
information de behöver. AG är en erfaren och 
skicklig rotarian och fungerar därmed som 
motivatör, mentor och coach för klubbens 
ledning. Delandet av kunskap och erfarenhet 
genom presidentmöten som organiserats av den 
biträdande guvernören har visat sig vara ett bra 
sätt att främja implementeringen av bästa praxis 
i klubbarna. AG är till stor hjälp vid utarbetandet 
av klubbens verksamhetsplaner och strategier.

Jag vill nämna två områden där AG specifikt kan 
stödja klubben – främjandet av projekt och 
medlemskap. AG kan utnyttja 
distriktskommittéer och annan Rotary-kunskap 
och kan därmed stödja klubbarna i deras 
planering och hantering av större projekt (t.ex. 
ansöka om bidrag). Samarbetet med 
medlemskommittén är viktigt när man 
överväger klubbens framtid och grundar nya 
satellitklubbar eller till och med helt nya klubbar. 
De assisterande guvernörerna bidrar till att 
stärka Rotary-rörelsen!

Jag vill tacka de rotarianer som tjänstgjort som 
assisterande guvernörer i vårt distrikt 2021–22: 
Heldur Allese, Raivo Hellerma, Kauko 
Hämäläinen, Pertti Järvenpää, Ahti Kara, Taru 
Karikoski, Eija Mattila, Teuvo Metsäpelto, Risto 
Oksa, Aune Past, Jari Porthén, Sampo Tukiainen, 
Jarkko Vasama och Kristel Voltenberg. Jag vill 
rikta ett speciellt varmt tack till Ahti, Jarkko, 
Kauko och Kristel, som inte fortsätter som 
assisterande guvernörer. Jag önskar er lycka och 
framgång i era andra Rotary-uppdrag!

Virtuell distriktskonferens den 15.5.2021
I de fyra distriktens gemensamma virtuella 

konferens den 15.5. utgjordes temat av 
Rotarys senaste fokus – miljöskyddet. Vi fick 
höra fantastiska presentationer av RID Virpi 

Honkala, Petteri Taalas, generalsekreterare för 
Världsmeteorologiska organisationen och 

Milla Bruneu, chef för Lahtis 
miljöhuvudstadsprojekt. Dessutom deltog RIP 

Holger Knaack i konferensen, intervjuad av 
guvernör Venanzia Rizzi från distrikt 1385. 

Presentationerna hölls på engelska och finska. 
Inspelningen av evenemanget kan ses på 

adressen: 
https://vimeo.com/554186464/3babaa96f0

Glad sommar!

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F554186464%2F3babaa96f0&data=04%7C01%7CSakari.Karjalainen%40cancer.fi%7Cbd067890b14440fd300d08d91ed80394%7Ce90d0a28371c4f63854a0635a70f2abc%7C0%7C0%7C637574735406974816%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3DboX7Q%2FUiMzDUv0FoF7Kn8JqAJ9vF1kkreGoxRtiTQ%3D&reserved=0

