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PUHTA VEE JA SANITAARTINGIMUSTE 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.

Piirkonnakonverentsi asemel nelja 

Soome Rotary piirkonna ühine 

virtuaalkonverents

Vastavalt Rotary Internationali ja riiklike 

ametiasutuste juhistele on piirkondlikud 

koosviibimised tühistatud kuni 30.juunini 

2021 ja toimuvad võimalusel virtuaalselt. Neli 

Soome Rotary piirkonda (1385, 1390, 1420, 

kuhu kuulub ka Eesti ja 1430) korraldavad 

piirkonnakonverentsi asemel ühise 

virtuaalkonverentsi laupäeval, 15. mail. 

Rohkem infot konverentsi programmi ja 

osalemise kohta saadame aprillikuu 

uudiskirjaga, info lisatakse ka piirkonna 

kodulehele.

Rahvusvaheline noorsoovahetus on peatatud 

kuni 30.juunini 2022

Rotary Internationali president Holger Knaack 

teatas, et 19.märtsil ostustas juhtkond 

peatada Rotary rahvusvahelise 

noorsoovahetuse kuni 30.juunini 2022, 

põhjendades, et COVID-19 pandeemia ja 

vaktsiinide ebakindla tarne tõttu ei suudeta 

täielikult tagada noorsoovahetuses osalevate 

noorte turvalisust.

https://rotary.fi/d1420/et/20-2/


• 27.3. PIIRKONNAKOOSOLEK, VIHTI

Muudatused Rotary Fondi rahastamises 

(DRFC Markku Stenvall)

Rotary Fondi juhtkond on pidanud kokku 

tõmbama ning muutma rahastust ja 

projekte puudutavaid tegevusi. Põhjus 

selleks on lihtne: uusi ülemaailmseid 

abirahade (Global Grants) hankeid on 

tunduvalt lisandunud, samas kui Aasta 

Fondi (Annual Fund) tehtud annetuste 

määr on vähenenud. Aasta Fondi tehtud 

annetused on Maailma Fondi (World 

Fund) peamiseks tuluallikaks, seega 

annetuste määra vähenemine mõjutab 

paratamatult Maailma Fondi 

kokkukuivamist.

Rotary Fondi juhtkond on pidanud vastu 

võtma järgmised otsused:

1. Maailma Fond lisab piirkonna DDF 

PolioPlus fondi 50 % varasema 100 % 

asemel.

2. Maailma Fondilt saadav lisatoetus, 

mida DDF kasutab ülemaailmsete 

abirahade (Global Grants) raames, 

väheneb 100 %-lt 80 % peale alates 

01.juulist 2021. 

3. Praeguste reeglite kohaselt jagatakse 

Aasta Fondi SHARE-annetused võrdselt 

Maailma Fondi ja DDFi vahel. Maailma 

Fondi minevast osast võetakse 5 % 

jooksvate kulude katteks.

Alates 01.juulist 2021 võetakse Aasta 

Fondi SHARE-annetustest 5 % jooksvate 

kulude katteks, allesjääv 95% jagatakse 

võrdselt DDFi ja Maailma Fondi vahel.

4. Kasutamata DDFi rahad aeguvad viie 

aasta jooksul.

Hannele Kauranne pälvis Soome Rotary 

teenetemärgi

Finlandia Hall RK endine president ja 

piirkonna 1420 endine abikuberner 

Hannele Kauranne on saanud Soome 

Rotary teenetemärgi. Hannele pälvis 

tunnustuse tänuväärse ja pikaajalise töö 

eest puhta Läänemere heaks ja teiste 

rotariaanide inspireerimise eest 

Läänemere projektides osalemiseks. 

Rotary Golf EM Vierumäki 2021 - Lahti-

Wesijärvi

26.–31.juulil toimub Vierumäel, Lõuna-

Soomes Rotary Golf. Üritust korraldab ja 

programmi koostab Lahti-Wesijärvi RK. 

Võistluste kohta leiate infot soomekeelsest 

brošüürist. Saabuval suvel avaneb 

ainulaadne võimalus kogeda taas Rotary 

rahvusvahelist meeleolu mõnusal 

golfiüritusel. Oodatud on kõik golfarid, 

olenemata mängusoskuse tasemest.

Eesti klubide PETS toimub 13.–

14.aprillil
Eesti Rotary klubide tulevastele 

presidentidele ja sekretäridele toimub 

PETS-koolitus ZOOMi vahendusel kahes 

osas teisipäeval, 13.04 kell 18–20 ja 

kolmapäeval, 14.04 kell 18–20. 

Osalemiseks saadetakse personaalne 

kutse. Koolitust viivad läbi Eesti 

rotariaanid ja see on eesti keeles.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frotary.fi%2Flahtiwesijarvi%2Fajankohtaiset%2Frotary-golf-em-vierumaki-2021%2F&data=04|01|sakari.karjalainen@cancer.fi|60ef5e3182a8491229d208d8d70dd2d5|e90d0a28371c4f63854a0635a70f2abc|0|0|637495802462228588|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=VfH92Q7Ebpus88bttHuGomNbNOSeVfUcjwa9r022mk4%3D&reserved=0
https://rotary.fi/lahtiwesijarvi/wp-content/uploads/sites/60/2021/02/RotaryEMgolf_suomi2021.pdf
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Teenimine või hea tegemine?

Mõeldes, kuidas rääkida inimestele 

väljaspool Rotaryt oma tegevustest ja 

eesmärkidest, on mul tekkinud järgmised 

küsimused. On’s Rotary näol tegemist 

teenimis- või heategevusorganisatsiooniga? 

Kas meie projektid on mõeldud teenimiseks 

või hea tegemiseks? Olen jõudnud 

järeldusele, et sõna ”teenimine” ei anna 

täpset ülevaadet meie tegevusest.

Soome Rotary lehelt leiame neljas erinevas 

keeles kümme head põhjust liituda 

rotariaanidega. Esimene neist kõlab 

erinevates keeltes nii: ”Mahdollisuus 

palvelemiseen”, ”Möjlighet att betjäna”, 

”Võimalus teenida oma kogukonda” ja 

”Opportunities to serve”. Neist neljast 

erineb eestikeelne tõlge mõnevõrra teistest, 

seal viidatakse oma kogukonna teenimisele. 

Minu jaoks tähendab sõna ”teenimine” 

hoopis midagi muud, kui see, mida meie, 

rotariaanid teeme või vähemalt peaksime 

tegema – see on heategevus erinevates 

vormides. Teenimine on minu jaoks pigem 

täielik pühendumine mõnele eesmärgile või 

aatele: munkade ja nunnade teenimine 

kloostris, Päästearmeega liitumine, 

tegutsemine arendus- või misjonitöös 

vabatahtlikult, tasu saamata. Teenimine ei 

ole midagi, mida me teeme siis, kui aega 

jääb üle. Teenimine tähendab täielikku 

pühendumist, nii et kogu muu elu jääb 

tagaplaanile. Rotary tegevus aga ei ole ega 

ka tohiks selline olla.

Teenimisel on ka teistsugune tähendus. 

Elame üha enam teenindavas ühiskonnas. 

Ostmise ja kulutamise asemel hangime ühe 

enam teenuseid. Maksame selle eest, et 

keegi meie eest midagi ära teeks. 

Rotariaanid ei tooda ise teenuseid, mida 

keegi meilt ostaks.

Saan aru, miks on tahetud rääkida 

teenimisest hea tegemise asemel. Võib 

tunduda, et teenimine toob meid justkui 

samale tasemele ”teenitavatega”, hea 

tegemine aga seab meid kõrgemale. See on 

hea põhjus, mis tasub meelde jätta. Hea 

tegemine ja heategevus ei tohi seisneda 

almuste andmises ja oma ego tõstmises. Ja 

lõppude lõpuks me ei määra ise oma 

tegevuse headust eetilises mõttes, selle 

kasulikkust saame ainult oletada.

Võib-olla oleks aeg unustada termin 

”teenimine” ning asendada see millegi 

muuga, mis annaks parema ülevaate meie 

tegevusest ja oleks sobivam praegusesse 

aega ja ühiskonda. Kas olete minuga sama 

meelt? Tuleb Teile pähe mõni muu sõna, mis 

sobiks paremini? Kas on tegu hea 

tegemisega, aitamisega, toetamisega või 

teiste heaks tehtud vabatahtliku tööga?

Kas sooviksid võtta sõna sellel teemal või on 

sul muid teemasid südamel? Esmaspäeval, 

12. aprillil kell 17.00 toimub ZOOMis 

Kuberneride küsitlustund. Oodatud kõik 

rotariaanid või Rotary-huvilised. 

Osalemiseks kliki aadressil 

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

Mulle võib saata küsimusi ka e-posti teel 

erkkisakarikarjalainen@gmail.com

Tere tulemast!

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

