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EMA JA LAPSE TERVISE KUU

Piirkonna koosolek 08.05.2021 ZOOMi 

vahendusel

Kogunemispiirangute tõttu toimub Rotary 

piirkonna 1420 kevadkoosolek virtuaalselt 

ZOOMi vahendusel laupäeval, 08.mail kell 

16.00. Koosolekul pannakse muuhulgas paika 

järgmise aasta tegevusplaan, eelarve ja 

liikmemaks. Klubidele saadetakse osalemiseks 

kutse koos Zoomi lingiga.

Virtuaalne  Rotary 

Internationali konvent 2021

ROTARY AVAB VÕIMALUSI

Registreerimine  2021. aasta virtuaalsele 

konvendile on alanud. See üritus asendab 

Taipeis toimuma pidanud  Rotary 

Internationali konventi, mis pandeemia tõttu 

tühistati.  

Üritus toimub 12.–16.06.2021. Soodsaim 

osalustasu 49 USD (u. 42 €) kehtib kuni 7. 

maini 2021.  Hiljem on  osalustasu 65 USD.

Enne konventi toimub 10.–11. juunini 

eelkonverents (preconvention) 

rahvusvaheliste komiteede (ICC), Rotaracti ja 

Rotary noorsoovahetuse esindajatele. Igaüks 

neist maksab lisaks tegelikule osalustasule 20 

USD (u. 17 €).

Tasud sisaldavad juurdepääsu 

virtuaalnäitusele (House of Friendship).

Virtuaalsel konvendil osalevate rotariaanidega  

saab suhelda Facebookis. Sealt leiad uudiseid 

sündmuse ja teavet programmi tipphetkede 

kohta!

https://www.facebook.com/events/3155993

16507109

Registreeri siin:

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

https://rotary.fi/d1420/et/20-2/
https://www.facebook.com/events/315599316507109
https://convention.rotary.org/en/taipei


• 27.3. PIIRKONNAKOOSOLEK, VIHTI

Piirkondade ühine virtuaalkonverents 

15.05.2020 kella 9–11
Neli Soomes ja Eestis tegutsevat  rotarypiirkonda (piirkonnad 

1385, 1390, 1420 ja 1430) korraldavad laupäeval, 15. mail kella 

9.00–11.00 oma piirkonnakonverentside asemel ühise 

virtuaalkonverentsi. See virtuaalne konverents korraldatakse 

rotariaanide veebiplatvormil 

https://us02web.zoom.us/my/verkkorotary (Salasõna: 1111). 

Lisatud on ürituse programm, mis keskendub 

keskkonnaküsimustele. Ettekandjad või  intervjueeritavad on RI 

President Holger Knaack, RI juhatuse liige Virpi Honkala, 

Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni peasekretär, professor 

Petteri Taalas ja Milla Bruneau, kes on projekti - Lahti –

Euroopa keskkonnapealinn - juht.

Kutsume osalema, eelregistreerimist ei toimu! 300 esimest 

saavad võimaluse. Tere tulemast!

https://us02web.zoom.us/my/verkkorotary


• 27.3. PIIRKONNAKOOSOLEK, VIHTI

Hea rotariaan, löö kaasa Rotary Fondi tegevuses! 

Ainult koos tegutsedes suudame meie, klubi ja piirkond, parandada elukvaliteeti nii teie 
kogukonnas kui ka kogu maailmas.

(Rotary Internationali visioon: “Koos me loome maailma, kus inimesed ühendavad oma jõud  ja 
tegutsevad saavutamaks püsivaid muutusi – globaalselt, lokaalselt ja meis endis.  Visioon viib 
ellu Rotary tunnuslauset ”Teenimine kõrgemal isiklikest huvidest ”.)

Rotary Fondi (TRF) visioon: Rotary Fond suunab fondile tehtud annetused 
teenuseprojektidesse, mis toovad püsivaid muutusi nii kohalikul kui ka ülemaailmsel tasandil. 

Rotary Fondi ülesanne on luua rotariaanidele võimalus  edendada ülemaailmset 
üksteisemõistmist, head tahet ja rahu.  Seda tehakse tervise edendamise, hariduse toetamise ja 
vaesuse leevendamise kaudu.  

Piirkonna 1420 Rotary Fondi Komitee ülesanne on kohapeal koordineerida ja edendada kogu 
fondi rahakogumist ja programmides osalemist meie piirkonnas. Fondi komitee peamine 
ülesanne on toetada ja innustada klubisid algatama projekte kas üksi või koos teiste klubidega. 
Meie eesmärk on koolitada ja nõustada klubisid, et neil õnnestuksid nii väikesed kohalikud kui 
ka suuremad projektid.  
Mida me teeme?  Toome piirkonna fondi komitee alakomiteede rolli ja vastutavad isikud 
nähtavale ja samal ajal kutsume klubisid tegevuses kaasa lööma.  Meie eesmärk on pakkuda 
klubide fondikomiteede esimeestele ning liikmetele ja teistele huvilistele võimalusi osaleda 
komitee tegevuses. Selleks korraldame  klubidele huvipakkuvatel teemadel veebiseminare. 
Pakume klubidele praktilist nn. hands-on tuge toetusprojektides. Me leiame, et mitmekülgne 
koolitus ja praktiline tugi, eriti GG- (Global Grant) projektides, aga ka piirkonna 
abirahaprojektides, stimuleerib klubide huvi projektide algatamise vastu.  Meie soov on, et 
piirkonna fondi komitee saaks  aegsasti teada klubide piirkonna- ja GG-projektidest, plaanidest 
ja ideedest tagamaks  mõistlikku toetust ja projektide  rahastamist (tegevuskava 2021–2024).

Piirkonna fondi komitee püüab uuendada koolitust kasutades uudseid meetodeid.  Eesmärk on 
korraldada  toetuste taotlemise, haldamise ja klubide sertifitseerimisega seotud  seminarid ja 
koolitused veebiseminaridena. Lisaks pakume 1–2 GG-töötuba (võivad olla Zoomipõhised), kus 
antakse üksikasjalikku nõu ja juhiseid kogenud ekspertide  abiga. 

Fondi komitee ülesannete jaotus  hooajal  2021–2022 st.  prioriteetsed ülesanded: Erkki Ilus ja 
Maritta Turunen (piirkonna abirahad) , Erkki Teräväinen (Global Grantid), Fredrik Pressler ja 
Rein Liivoja (fondi annetused), Markku Nieminen (stipendiumid & rahustipendiumid), Merja 
Roivainen (PolioPlus) ja Irmeli Viherluoto-Lindström piirkonna 1420 Rotary Fondi Komitee 
esimees. 

Piirkonna strateegilistes eesmärkides on kirjas, et  vabatahtlike EPN-i ja muude TRF-i annetuste 
rahalisi eesmärke tuleb suurendada, et oleks võimalik eraldada meie piirkonna klubide 
projektideks mõistliku suurusega abirahasid. 


