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NOORSOOVAHETUSE KUU

Mai on noorsoovahetuse kuu

Noorsoovahetus on Rotary üks tuntumaid tegevusi. 
Paljude aasta jooksul osalenute jaoks on välisriigis  
veedetud aasta kogemus, millel on olnud oluline 
mõju kogu ülejäänud elule. Uues riigis võtavad 
noort lisaks võõrustavatele peredele vastu ka 
kohalikud Rotary klubid koos oma liikmete ja 
võrgustikega. Sama kehtib muidugi ka nende 
noorte kohta, kes tulevad meie juurde. Aafriklastel 
on tavaks öelda, et lapse kasvatamiseks on vaja 
tervet küla. See mõte kehtib  täiel määral ka  
Rotary noorsoovahetuse kohta.  Noorte turvalisus 
on seejuures  prioriteet number üks ja selle eest 
hoolitsetakse igati. 

Rotary noorsoovahetuses osalemine ei nõua perelt 
ebamõistlikku rahalist panust ja see võimaldab 
osaleda ka madala sissetulekuga peredest pärit 
lastel. Lisaks noorsoovahetustele  kuulub Rotary 
korraldatud vahetusprogrammi ka suvised 
noortevahetused ja suvelaagrid.  Lisateabe 
saamiseks külastage uuendatud noorsoovahetuse 
veebisaiti aadressil www.rye.fi. Samuti tasub 
vaadata ja kuulata noorsoovahetuse teemalist 
veebiseminari 28.04.2021 
https://rye.fi/ajankohtaiset/nuorisovaihdon-
webinaari-28-4-2021-puheenvuorot/ Saate 
kuulata noorte endi kogemusi ja  mõtted 
noorsoovahetuste tähtsusest nende elus.  

Iga-aastane noorsoovahetus on 
koroonapandeemia tõttu pausil kuni 30.06.2022. 
Praegu valmistatakse ette  juba Rotary aasta 2022–
2023 noorsoovahetust. Soome ja Eesti 
noorsoovahetuse eest vastutab viie Rotary 
piirkonna ühine organisatsioon. Igal piirkonnal ja 
klubil on lisaks ka oma asjatundlik vastutav isik.   
Soome poolel tegutsevate klubide 
noorsoovahetuse eest vastutajate koolitus Rotary 
aastal 2021–2022 peetakse neljapäeval, 26. 
augustil kell 16.30-20.00 Helsingis Lindströmi 
majas. Eesti klubide noorsoovahetuse eest 
vastutajate väljaõppest teatame eraldi.

https://rotary.fi/d1420/et/20-2/
http://www.rye.fi/
https://rye.fi/ajankohtaiset/nuorisovaihdon-webinaari-28-4-2021-puheenvuorot/


EPN-gala 23.10.2021 Scandic 
Park Hotel, Helsinki

Lastehalvatuse hävitamine maailmast on Rotary 
Internationali poolt 1980-ndatel aastatel 
alustatud projekt, mille organisatsioon on 
lubanud lõpule viia. Rotary kõrvale on tulnud 
mitu tähelepanuväärset  kaasalööjat (näiteks 
WHO, UNICEF ning  Bill ja Melinda Gatesi fond) 
ja neil on ülesande jaoks ühine organisatsioon 
Global Polio Eradication Initiative. 
https://polioeradication.org/who-we-are/
Sellel veebisaidil värskendatakse iga nädal 
andmeid poliomüeliidi olukorrast maailmas. 
Suurimad on probleemid endiselt Afganistanis 
ja Pakistanis.

Poliomüeliidi väljajuurimiseks on endiselt väga 
vaja annetusi. Igal aastal maksame koos 
liikmemaksuga Rotary lastehalvatuse fondi 7 
eurot (Eestis 5 eurot). See annetus kajastub iga 
klubi annetustes ja kergitab klubi annetuste 
kogusummat.  Piirkond korraldab  23. oktoobril 
EPN-gala, kus kogutakse vahendeid Rotary 
lastehalvatuse fondi jaoks.  Üritusel on 
võimalus kuulda sõnavõtte ekspertidelt ja 
nendelt, kes on ise lastehalvatusega  kokku 
puutunud. Pärast pikka pausi pakub see 
sündmus meile ka võimalust lõõgastavaks 
koosviibimiseks. Kutse galale saadetakse välja 
varasügisel!

Kuberneri klubivisiidid – ühine veebiüritus 
Eesti klubidele 17.06. kella 17–19

Kahjuks pole mul koroonapandeemia tõttu 
õnnestunud külastada kõiki piirkonna 73 klubi.  
Lootsin väga, et koroona olukord paraneks ja 
oleksin saanud teha kauaoodatud visiite Eesti 
klubidesse.  Korraldan Zoomis neljapäeval 17. 
juunil 2021 kella 17–19 kuberneri 
intervjuuseansi, mis on avatud kõigile Eesti 
rotariaanidele.  Alustuseks räägin Rotary 
tegevusega seotud aktuaalsetest teemadest meil 
ja mujal. Koosolekul saab osaleda  Zoomi lingillt:
https://us02web.zoom.us/j/84000634762?pwd=
YW1NVUJLbk5jZkR1NHBSUGlEQ216UT09
Koosolekule saab logida koodiga 026711. Kasutan 
vastavalt vajadusele inglise ja soome keelt. Tere 
tulemast!

Abikubernerid – klubide ja 
kuberneri peamine tugi!

Abikuberner (AK) öeldakse olevat kuberneri parem 
käsi ja nii see tegelikult ka on. Abikubernerid 
täidavad meie tegevuses mitmeid olulisi rolle.  
Rotary aasta eesmärkide ja ülesannete viimine 
klubide tasandile on oluline. Ilma nende 
kolmeteistkümne võtmeisikuta ei saaks meie 
piirkonna strateegiliste  ja tegevuslike eesmärkide 
täitmine mitte kunagi edeneda. AK toimib seega 
ühenduslülina piirkonna ja klubide vahel. Hea 
näide sellest on koolituskomitee eelmisel aastal 
välja töötatud juhise “Uute  rotariaanide väljaõpe” 
jagamine klubidele.

Lisaks kuberneri abistamisele on abikuberneril 
oluline roll klubide toetamisel ja näiteks selle 
tagamisel, et klubid saaksid kätte kogu vajaliku 
teabe. AK on kogenud ja asjatundlik rotariaan ning 
tegutseb seega klubi juhi motivaatori, mentori ja 
väljaõpetajana.  Abikuberneri korraldatud 
presidendikohtumiste kaudu teadmiste ja 
kogemuste jagamine on osutunud heaks viisiks, 
kuidas  edendada  parimate tegevuspraktikate 
omaksvõttu klubides.  AK on suureks abiks klubi 
aastaplaanide ja strateegiate koostamisel. 

Mainin kahte asja, milles AK saab klubi 
konkreetselt toetada – projektide ja liikmete 
värbamise edendamine.   AK suudab ära kasutada 
piirkonna komiteesid ja muud Rotary  teadmist 
ning on seega võimeline toetama klubisid 
suuremate projektide kavandamisel ja juhtimisel 
(näit. toetuste taotlemisel). Koostöö liikmelisuse 
komiteega on oluline,  kui kaalumisel on klubi 
tulevik ja uute satelliitklubide või isegi uute klubide 
asutamine.  Abikubernerid muudavad Rotary 
liikumise tugevamaks!

Tänan aastal 2021–22 meie piirkonnas 
abikuberneridena  tegutsenud rotariaane: 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 ja 
Kristel Voltenberg. Tahan eriti tänada teid, Ahti, 
Jarko, Kauko, Kristel ja Raivo, kes te enam 
abikuberneridena ei jätka.  Õnne ja edu teiste 
Rotary ülesanne täitmisel!

https://polioeradication.org/who-we-are/
https://us02web.zoom.us/j/84000634762?pwd=YW1NVUJLbk5jZkR1NHBSUGlEQ216UT09

