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ShelterBox-kampaania oli edukas!

Kevadel korraldasime kampaania, mille eesmärgiks 

oli koguda annetusi ShelterBox katastroofiabiks. 

Meie  piirkonnast võttis osa 27 klubi, millest kolm 

olid Eestist. Annetusi koguti 22 050 eurot, millega 

rahastati 29 ShelterBoxi. Nende annetuste toel 

saavad meie piiirkonna klubid kenasti osaleda 

looduskatastroofide ja muul põhjusel kriisipiirkonnas 

hätta jäänud inimeste abistamisel.

ShelterBox soovib tänada klubisid, kes annetuse 

tegid ja julgustavad teisigi klubisid annetama 

korraldades teisipäval 3. augustil kell 19 ZOOM-

koosoleku, kus esitletakse ShelterBoxi välitööd 

Aafrikas. Operatiivse tiimi liige Jo Arponen peab 

ettekande pealkirjaga ”ShelterBox’s work in 

Cameroon by the Operation’s Coordinator’. Osaleb 

ka ShelterBoxi ja RI koostöö eest vastutav Ms Alex 

Youlten. Koosoleku juhiks on ShelterBox Soome 

esimees Tapio Vihersaari. Koosolek toimub inglise 

keeles.

Link koosolekule: 
https://us02web.zoom.us/j/81573232760?pwd=NXR
QbzYzckNERzJqNk84ZUhsQlA4Zz09
Salasõna: 351170

https://rotary.fi/d1420/et/20-2/
https://us02web.zoom.us/j/81573232760?pwd=NXRQbzYzckNERzJqNk84ZUhsQlA4Zz09


Kuberneriaasta õppetunnid

Minu kuberneriaasta on lõpule jõudmas. Andsin 

ametiketi juba üle järgmisele kubernerile Raine 

Nikanderile (Pilt: AG Eija Mattila). Erakordne Rotary 

aasta lõpeb lootusrikkas meeleolus. Tavalised 

iganädalased koosolekud ja teenindusprojektid algavad 

uuesti. Millised õppetunnid ma sel aastal sain?

(1) Klubides ja piirkonna ametikohtadel on suur hulk 

pädevaid ja ome tegevusele pühendunud rotariaane.

Rotaryl on suurepärased eeldused kasvada ja muutuda 

tugevamaks nii Soomes kui ka Eestis.

(2) Klubid on väga erinavad ja see on väga hea. Meil on 

võimalus kaasata meie tegevusse erisuguseid ja eri 

vanuses inimesi. Meie tegevusest huvitatule tuleb vaid 

leida õige klubi.

(3) Rotary on atraktiivne. Piirkonna liikmeskond on 

püsinud aasta jooksul pea muutumatuna, kuigi liikuvus 

on kasvanud. Üha rohkem liikmeid loobub 

liikmelisusest peamiselt kõrge vanuse tõttu. Samas on 

mitmel klubil õnnestunud siiski saada palju uusi 

liikmeid. Eesti klubides on liikmete arv aasta jooksul 

lausa kasvanud.

(4) Piirkonnal tuleb määrata kaks peaeesmärki: 1)

Praegused klubid tuleb pidada elujõulistena. 

Lahkuvate liikmete aseleme tuleb saada uusi. 

Presidendi, sekretäri ja klubide teiste ametnike 

ülesanded tuleb teha atraktiivseteks ja nende 

toimingute tegemiseks tuleb saada piirkonnalt piisavalt 

tuge. 2) Tuleb luua uusi klubisid. Uued klubid 

värskendavad meie tegevust mitmel moel ja uuendavad 

Rotarit positiivses võtmes.

(5) Samas tuleb meil tulla tagasi juurte juurde ehk 

tegutseda plaanipäraselt meie kogukondade ja terve 

inimkonna hüvanguks. Iga klubi võib teha seda omal 

viisil. Mitmed klubid on valinud sihiks Läänemere kaitse 

ja innustan teisi klubisid nendega ühinema. Klubidel on 

ka suurepäraseid, pikaajalisi või uusi kohalikke projekte. 

Mõnel klubil on edukad Global Grant projektid. Ka 

annetamine on heategevus. Rotary Fondi kaudu saavad 

klubid toetada lastehalvatuse likvideerimist kogu 

maailmast. Kõige parem on, kui teeme nii ise kui ka 

annetame!

Vabatahtlik tegevus nõuab pühendumist ja oma 

ajakasutuse tähtsuse järjekorda seadmist. Meid 

innustab soov teha head ning teiste rotariaanide 

eeskuju. Ka teistelt saadud innustus ja tänusõnad on 

väga vajalikud.

Suur tänu teile kõigile, kes te olete sel aastal võtnud 

vastutuse oma klubide ja piirkonna tegevuse eest. Suur 

aitäh toetuse ja eeskuju eest.

Rotary liikumise töö keskonna heaks muutub 

tugevamaks

Alates 2021 aasta suvest on Rotary seitsmes prioriteet 

keskkonnakaitse.  Meie piirkonnas on juba  

traditsiooniks Läänemere ja seda ümbritsevate 

veekogude kaitse. Looduskaitsitöö üleriigiliseks 

koorideerimiseks otsustas Soome Rotary ühendus 

luua 2021 aasta alguses Keskkonnakomisjoni. 

Komisjon tegutseb koostöös piirkondade Läänemere-

ja keskkonnakomisjonidega. Rohkem infot: 

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

environment

Taas on alanud rotariaanide sinivetikate seire 
koostöös Soome keskkonnaagentuuriga! Väljaõppinud 
vaatlejad jälgivad tänavu juba 165 vaatluskohas 
sinivetika olukorda iganädalaselt ja kannavad 
tulemused portaali:  
https://www.jarviwiki.fi/wiki/Rotarien_sinilevaseuranta

Augustis Läänemerepäev, oktoobris 

supernädalavahetus

Augusti viimasel neljapäeval, 26.8.2021 tähistatakse 

Läänemere päeva. Klubi võib korraldada oma ürituse 

või kampaania, leia ideid ja juhendeid Läänemere 

päeva kodulehelt: https://itameripaiva.fi/. Rotariaanid 

osalevad ka Soome keskkonnaagentuuri (SYKE) 

üritusel Arandan avoimet ovet ehk uurimislaev Aranda 

lahtiste uste päev (Pakkahuoneenlaituri, Helsinki).

Laupäeval, 2.10. 2021 korraldatakse rotariaanide 

rahvusvahelise BASRAN Baltic Sea Action Networki 

seminar ja võrgustiku teine kohtumine Helsingis. 

Järgmisel päeval, pühapäeval, 3.10.2021 korraldatakse 

Silakkasoutu ehk Silgusõudmine Helsingis: 

www.silakkasoutu.fi. 

https://www.rotary.org/en/our-causes/protecting-environment
https://www.jarviwiki.fi/wiki/Rotarien_sinilevaseuranta
https://itameripaiva.fi/
http://www.silakkasoutu.fi/

