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• PrePETS för estniska klubbar 

13.–14.4. (ZOOM)

• PETS 27.4. och 8.5. (ZOOM)

• 8.5. distriktsammankomsten 

(ZOOM) 

• 15.5. virtuell distriktkonferens 

(tillsammans med fyra andra 

distrikten i Finland)

Mer information på D1420 webbsidor 

(D1420-hemsidor)

Distriktssammankomsten 8.5.2021 på 

ZOOM
Restriktionerna mot möten betyder att 

distriktssammankomsten (vårmötet) för 

Rotarydistrikt 1420 rf hålls virtuellt på ZOOM 

lördagen 8.5 kl. 16.00. Mötet beslutar bland 

annat om verksamhetsplanen, budgeten och 

medlemsavgiften för nästa år. Klubbarna kommer 

att få separat inbjudan med inloggningslänk till 

mötet.

Gemensam virtuell konferens för fyra 

Rotarydistrikt ska ersätta 

distriktskonferensen i år
Enligt direktiv från Rotary International och 

nationella myndigheter har alla sammankomster 

i distriktens regi ställts in fram till 30.6.2021. I 

mån av möjlighet kommer de att ordnas virtuellt. 

Fyra Rotarydistrikt i Finland och Estland (1385, 

1390, 1420 och 1430) ordnar i stället för egna 

distriktskonferenser en gemensam virtuell 

konferens lördagen den 15 maj. I månadsbrevet 

för april och senare på distriktets webbsajt får du 

mer information om programmet och om hur du 

kan delta.

Avbrott i internationellt ungdomsutbyte till 

30.6.2022 
Rotary Internationals president Holger Knaack

meddelade 19.3.2021 att styrelsen har beslutat 

avbryta det internationella Rotary-

ungdomsutbytet fram till 30.6.2022. Orsaken är 

att säkerheten för dem som deltar i 

ungdomsutbytet inte med säkerhet kan tryggas, 

på grund av covid-19 pandemin och osäker 

tillgång på vaccin.

https://rotary.fi/d1420/sv/framsida/
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Rotarystiftelsens finansiering ändras 

(DRFC Markku Stenvall)
Rotarystiftelsens styrelse har sett sig tvingad 

att skärpa och ändra funktionerna kring 

fonder och projekt. Orsaken är enkel: 

efterfrågan på de nya världsomfattande 

stipendierna (Global Grants) har kraftigt ökat 

samtidigt som inbetalningarna till Årsfonden 

(Annual Fund) inte alls har ökat lika 

mycket. Årsfondsdonationerna är den 

huvudsakliga källan till Världsfonden (World 

Fund). Det betyder att en krympande 

donationsvolym obönhörligen leder till att 

Världsfonden utarmas.

Rotarystiftelsens styrelse har tvingats till 

följande beslut:

1. Distriktets DDF donationer till fonden 

PolioPlus får ett påslag på 50 % i stället för 

tidigare 100 % från Världsfonden.

2. För distriktets DDF-pengar som används 

för globala stipendier (Global Grants) 

minskar Världsfondens påslag från 100 % till 

80 %  med början 1.7.2021. 

3. I enlighet med nuvarande regelverk delas 

Årsfondens SHARE-donationer lika mellan 

Världsfonden och DDF. Av den del som 

överförs till Världsfonden tas 5 % för att 

täcka de operativa kostnaderna.

Från och med 1.7.2021 överförs 5 % av 

Årsfondens SHARE-donationer till operativa 

kostnader, varefter återstående 95 % delas 

lika mellan DDF och Världsfonden.

4. Uppskov för oanvända DDF-medel 

begränsas till fem år.

Finlands Rortarys förtjänsttecken till 

Hannele Kauranne (foto: Niko Niemi)
Finlands Rotarys förtjänsttecken har 

tilldelats Hannele Kauranne, som har varit 

president för Finlandia Hall RK och 

assisterande guvernör för distrikt 1420. 

Detta erkännande motiveras i synnerhet av 

att hon länge har arbetat för att skydda 

Östersjön och att hon har lyckats 

entusiasmera rotarianer för olika 

Östersjöprojekt.

Rotary Golf EM Vierumäki 2021 -

Lahti-Wesijärvi
Rotarygolfarna sammankommer 26–31.7 

på Vierumäki i Södra Finland. Lahti-

Wesijärvi RK ansvarar för tävlingens 

kringprogram. Mer information om 

tävlingen finns i den finskspråkiga 

broschyren. Inkommande sommar erbjuds 

en unik möjlighet att uppleva 

internationell stämning under ett gemytligt 

Rotary-golfevenemang. Golfspelare på alla 

nivåer är välkomna.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frotary.fi%2Flahtiwesijarvi%2Fajankohtaiset%2Frotary-golf-em-vierumaki-2021%2F&data=04%7C01%7Csakari.karjalainen%40cancer.fi%7C60ef5e3182a8491229d208d8d70dd2d5%7Ce90d0a28371c4f63854a0635a70f2abc%7C0%7C0%7C637495802462228588%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VfH92Q7Ebpus88bttHuGomNbNOSeVfUcjwa9r022mk4%3D&reserved=0
https://rotary.fi/lahtiwesijarvi/wp-content/uploads/sites/60/2021/02/RotaryEMgolf_suomi2021.pdf
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Tjäna eller göra gott?
Är Rotary en service- eller en 

välgörenhetsorganisation? Handlar våra 

projekt om att tjäna eller om att göra gott? 

Jag har grubblat mycket över dessa frågor 

när jag har funderat på hur vi för andra än 

rotarianer ska berätta om vad vi gör och 

varför. Jag har kommit till den slutsatsen 

att ordet ”tjäna” inte rätt beskriver det vi 

gör. 

På Finlands Rotarys webbsajt har tio goda 

skäl för att ansluta sig som rotarian räknats 

upp, på fyra olika språk. Det första av 

dessa skäl låter i de olika språkversionerna 

så här: ”Mahdollisuus palvelemiseen”, 

”Möjlighet att betjäna”, ”Võimalus teenida

oma kogukonda” och ”Opportunities to 

serve”. Bland dessa är den estniska 

översättningen lite avvikande. Den syftar 

på att vi ska rikta vårt tjänande till vårt 

eget samfund.

Begreppet tjäna får mig att tänka på något 

helt annat än det vi rotarianer gör eller 

åtminstone borde göra – göra gott på olika 

sätt. I mina öron går den som tjänar helt 

och hållet in för en sak eller en ideologi: 

att tjäna som munk eller nunna i ett 

kloster, att ansluta sig till Frälsningsarmén 

eller att utan egentlig lön arbeta inom 

utvecklingssamarbetet eller missionen. Att 

tjäna är inte något vi gör bara när vi har 

tid. Som jag förstår begreppet betyder 

”tjäna” att fullständigt ägna sig åt 

någonting så att man lämnar sitt vanliga liv 

bakom sig. Sådan är inte rotarianens 

gärning, och sådan ska den inte heller vara.

Att tjäna – eller betjäna – kan också betyda 

något annat: service. Vi lever allt mer i ett 

servicesamhälle.  Stället för att köpa och 

konsumera produkter anskaffar vi allt fler 

olika former av service. Vi betalar för att 

någon annan gör något för vår räkning. 

Rotarianerna levererar inte tjänster som 

andra köper av oss.

Jag förstår att man har velat tala om att 

betjäna i stället för välgörenhet. Man kan 

tänka sig att det förstnämnda begreppet 

ställer oss på samma nivå som dem vi ska 

”tjäna” och det sistnämnda höjer oss över 

dem. Detta är en bra motivering och den 

bör vi tänka på också i fortsättningen. Att 

göra gott och välgörenhet får inte vara att 

dela ut av allmosor och stärka sin egen 

självbelåtenhet. Och sist och slutligen kan 

vi inte själva avgöra hur goda våra 

gärningar i etiskt avseende är. Nyttan av 

dem kan vi däremot bedöma.

Kanske det är dags att glömma bort 

begreppet ”att tjäna” och ersätta det med 

något annat som bättre beskriver vår 

verksamhet och bättre passar denna tid 

och detta samhälle. Är vi överens? 

Kommer du att tänka på något annat ord 

som skulle vara bättre än ”tjäna”. Är det 

fråga om att göra gott, hjälpa, stödja eller 

kanske frivilligarbete till förmån för andra?

Vill du diskutera detta eller något annat 

med anknytning till Rotary eller vårt 

distrikt? Välkommen att delta i 

Guvernörens frågetimme på webben 

måndag 12 april med början kl. 17. 

Evenemanget är öppet för alla rotarianer 

och alla som är intresserade av Rotarys 

verksamhet. Du kan logga in på ZOOM på 

adressen 

https://us02web.zoom.us/j/82671015169

Du kan också på förhand skicka in frågor 

till mig på adressen 

erkkisakarikarjalainen@gmail.com

Välkommen!

https://us02web.zoom.us/j/82671015169
mailto:erkkisakarikarjalainen@gmail.com

