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EVENEMANG UNDER INTERNATIONELLA

POLIODAGEN 24.10.2020

Den internationella poliodagen firas den 24.10. Det

var år 1986 som rotarianerna lanserade en global

kampanj för att utrota polio. I samarbete med

Världshälsoorganisationen och Bill och Melinda

Gates stiftelse har vi nästan nått kampanjens mål.

Var och en av oss donerar 7 euro per år i samband

med medlemsavgiften till Rotarystiftelsen för arbete

som syftar till att utrota polio. Det behövs dock fler

satsningar! I år ordnar vi för andra gången galan End

Polio Now, där vi samlar in medel för att utrota polio

globalt. Samma dag ska vi ordna en bössinsamling i

Helsingfors centrum och presentera vår verksamhet

för förbipasserande. Kl. 12 ordnar vi dessutom för

alla rotarianer och deras vänner ett webbinarium där

experter diskuterar utrotningen av polio och andra

aktuella teman kring smittsamma sjukdomar. Samma

dag håller vi också ett distriktsmöte som börjar kl. 14.

I egenskap av guvernör kommer jag att belöna

klubben med flest deltagare i galan!

https://www.youtube.com/channel/UC6k1eydy9EwP

Ysdfl_w9I2Q

https://rotary.fi/d1420/sv/framsida/
https://www.youtube.com/channel/UC6k1eydy9EwPYsdfl_w9I2Q
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STRÖMMINGSRODDEN FLYTTAS TILL

3.10.2021 – KLUBBENS UTOMHUSJIPPO I

HÖST!

Organisationskommittén för Strömmingsrodden

har meddelat att evenemanget flyttas till nästa

år:

”Med anledning av coronaviruspandemin och

den ökande faran för smitta har vi beslutat att

flytta årets Strömmingsrodd till nästa år, den 3

oktober 2021. Beslutet utgår från en strävan till

ansvarsfullt agerande så att deltagarna kan

känna sig trygga utan minsta risk för smitta.

Flera av våra samarbetspartner har ställts inför

motsvarande situation rörande lokaliteter,

säkerhetsåtgärder och seminariearrangemang.

Trots ambitioner att ordna alternativa aktiviteter

har vi tyvärr inte lyckats hitta en lämplig modell.

Arbetet till förmån för närliggande vattendrag

och Östersjön fortsätter – trots pandemin! Vi

uppmuntrar klubbarna att ordna ett eget

utomhustillfälle, dvs. en ”Strömmingsvandring”,

som ett alternativ till det traditionella

veckomötet. Det kunde exempelvis vara

klubbens egen ”klubbvandring” för alla

medlemmar inklusive familjemedlemmar. Till

uteaktiviteten kan man tillägga insamlandet av

rosk och övrigt skräp – allt till förmån för renare

vattendrag. Vandrarna kan också njuta av den

friska höstluften och i bästa fall också av en

kopp kaffe på vägen. Vi uppmanar er dessutom

att inspirera grannklubbar i trakten.

Möjligheterna är många.

Som deltagaravgift och donation till förmån för

närvattendrag och Östersjön föreslår vi minst

20 euro. Inbetalningen och donationen kan

göras på kontot för Strömmingsrodden: IBAN

FI82 1351 3000 1331 21, Vantaa Myyrmäki

Rotaryklubi. Vi tar gärna emot kommentarer om

era upplevelser under vandringen.

Följande egentliga Strömmingsrodd går av

stapeln den 3 oktober 2021 – reservera

dagen redan nu!”

INTRODUKTION AV NYA MEDLEMMAR

Ett sätt att stävja minskningen av antalet

medlemmar är att säkerställa en bra

introduktion av nya medlemmar. Distriktets

utbildningskommitté har tagit fram material

som klubbarna kan utnyttja vid

introduktionsutbildning. Materialet fås av de

assisterande guvernörerna.

https://rotary.fi/d1420/sv/framsida/


ROTARYDISTRIKT 1420 

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV

Viktiga datum

D1420 2020-2021, DG Sakari Karjalainen, Södra Finland och Estland

September 2020

• 24.10. Distriktsmöte, Hotel

Scandic Park, Helsingfors

• 24.10. End Polio Now –gala, Hotel

Scandic Park, Helsingfors

• 19.11. Rotary Foundation 

seminarium, Hilton Helsingfors 

Kalastajatorppa

Mer information på D1420 webbsidor

(D1420-hemsidor)

NORTHERN LIGHTS ROTARY INSTITUTE I 

ULEÅBORG 11–13.9.2020

RI-direktör Virpi Honkala ordnade evenemanget

Northern Lights Rotary Institute, det årliga

rotaryinstitutet för zonerna 17 och 18, i Uleåborg 11–

13.9.2020. Inför evenemanget ordnades också

utbildning för tillträdande guvernörer och

distriktsfunktionärer. På grund av begränsningarna

till följd av coronaviruspandemin blev antalet

deltagare mindre än väntat, men programmet var

framgångsrikt och stämningen utmärkt. Det var

glädjande att se så många deltagare från vårt

distrikt, både från Estland och från Finland! Ta del av

stämningen och presentationerna via denna länk:

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

RID Virpi Honkala, hennes make PDG Matti 
Honkala (längst upp till höger) och rotarianer 
från Estland och Finland (D1420).

NOMINERING AV GUVERNÖR FÖR 2023–2024

I enlighet med Rotary Internationals (RI) regler är

det dags att inleda nomineringsprocessen för

posten som guvernör för året 2023–2024. För att

distriktet ska välja en nominerad guvernör ber jag

nu klubbarna att skicka in nomineringar med

bifogade blankett. En klubb kan enbart föreslå en

av sina egna medlemmar.

Guvernören är funktionär vid RI och bestämmelser

om hens behörighetsvillkor och uppgifter finns i

RI:s stadgar. All nödvändig information finns i

publikationen RI Manual of Procedure, som

innehåller Rotarys aktuella bestämmelser och

anvisningar. Den person som utses som

nominerad guvernörskandidat ska ha gott

anseende inom sin egen klubb och ha tjänstgjort

som klubbpresident under en hel ämbetsperiod.

Kandidaten ska dessutom uppvisa vilja,

engagemang och förmåga att utföra de uppgifter

och ansvarsområden som en guvernör har.

Blanketten ska undertecknas av presidenten,

sekreteraren och guvernörskandidaten. Vänligen

skicka in förslagen senast måndag den 30

november 2020 med följande adress: DG Sakari

Karjalainen, Västeråkersvägen 2–6 A 1, 00390

Helsingfors. Märk kuvertet med

”Guvernörskandidat”.

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

