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ROTARY TEGEVUS PANDEEMIA 

JÄTKUDES

Rotary Internationali ja The Rotary 

Foundationi juhatused kogunesid jaanuarikuu 

lõpus ning koos võeti vastu hulk 

märkimisväärseid otsuseid, mis puudutavad 

kogu Rotary-maailma. 

Koroonapandeemia jätkub terves maailmas 

ning ükski riik ega piirkond ei ole selle mõjude 

eest kaitstud. Kõige olulisem tegur, mis levitab 

viiruse uusi mutatsioone ning aitab kaasa 

pandeemia jätkumisele, on reisimine. 

Kohalikud nakkuskolded tekivad, kui korraga 

on koos suur hulk inimesi. Reisi- ja 

kogunemispiirangud on olulisim viis ohjeldada 

pandeemia levikut. Seetõttu jäeti ära ka 

rahvusvaheline Rotary konvent, mis oleks 

pidanud toimuma Taipeis, kuid muudeti 

virtuaalseks. 

Juhatused andsid rotariaanidele teisigi 

soovitusi. Ka piirkonnakubernerid ja klubide 

presidendid peaksid pidama oma koosolekuid 

virtuaalselt. See on soovitus, kuid, kui riigi 

seadusandlus lubab, võib kohtumisi pidada ka 

füüsiliselt. Kuberneridele ega teistele RI 

ametnikele ei hüvitata reisimisega seotud 

kulusid, kui osaletakse klubide või 

piirkondlikel koosolekutel, kuigi normaalsetes 

tingimustes on nii ette nähtud.

Rotary Fondi puudutavatest muudatustest 

räägime pikemalt järgmises kuukirjas.

KOKKUVÕTTEKS: Rotary International 

soovitab, et kõik käesoleva Rotary-aasta 

koosolekud ja muud kohtumised toimuksid 

virtuaalselt, samuti virtuaalsed ka kuberneride 

visiidid.

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


• 27.3. PIIRKONNAKOOSOLEK, VIHTI

COVID-19 PANDEEMIA JA ROTARY 

IDENDITEET

Möödunud aasta jooksul olen teinud kolm 

välisreisi – kõik Eestisse! Vahetult enne 

reisipiirangute kehtestamist õnnestus meil 

pidada 6.–7. märtsil Eesti PETS ja Rotary 

Fondi seminar. Augustikuus osalesin Tallinna 

Rotary Klubi 90. aastapäeva pidustustel ning 

septembris jõudsin veel enne uute 

piirangute jõustumist külastada ka Rapla 

Rotary Klubi. Tänaseks on selge, et 

käesoleva Rotary-aasta jooksul ei pääse ma 

enam ei Eestisse ega ka mujale välismaale. 

Plaanitud klubivisiidid toimuvad virtuaalselt. 

Klubide nädalakoosolekud olid meile, 

rotariaanidele, üks peamisi pidepunkte. 

Kohtumised teiste rotariaanidega ning 

põnevate ettekannete kuulamine olid 

oluline osa meie elust ja idenditeedist. 

Mis saab meie Rotary-idenditeedist, kui ei 

toimu enam regulaarseid kohtumisi Rotary 

vendade ja õdedega? Sellel teemal oleme 

kõik kindlasti mõtisklenud sellel erilisel 

aastal. Mitmed klubid on korraldanud 

edukalt virtuaalseid koosolekuid ning see on 

muutunud uueks normaalsuseks. 

Digitaalsed kohtumised ei asenda näost 

näkku kohtumisi, kuid täiendavad siiski meie 

tegevust. Kuid on ka klubisid, kes on võtnud 

pausi kõikidest kohtumistest. See paneb 

mind pisut muretsema. On neil endiselt 

entusiasmi uuteks kohtumisteks, kui 

pandeemia ühel päeval läbi saab ning 

tegevus võib uuesti alata? 

Ühiskonna teenimine ja sellega kaasnevad 

projektid on osa rotariaanide elust ja 

tegevusest. Kõikidel klubidel on projekte: nii 

rahvusvahelisi kui ka kohalikke. Mitmed 

neist on praegu ajutiselt pausil, sest 

projektid eeldavad inimestega kohtumist, 

mis on hetkel piiratud. Ka Rotary üks 

suuremaid uhkusi – rahvusvaheline 

noorsoovahetus – on praegu vähemalt 

aastasel pausil. 

Nüüd, mil tegevusi on jäänud vähemaks, 

tasub mõelda, mida rotariaaniks olemine 

endas kätkeb. Kas see võib olla oskus 

märgata teisi meie ümber ning soov 

midagi nende heaks ära teha? ”Service 

above self” või tõlkes ”Teenimine 

kõrgemale isiklikest eesmärkidest” on 

meie moto. Tahame töötada rahu ja 

ühiste arusaamade edendamiseks nii 

oma töökeskkonnas, kodukandis, riigis 

kui ka üle kogu maailma. 

Klubidel on nüüd hea aeg mõelda, mida 

teeme, kui normaalne olukord taastub. 

Kas jätkame sealt, kus pooleli jäi või 

hakkame looma midagi uut? 

Koroonapandeemia on meile näidanud, 

kuidas meie elud on nii tugevalt seotud 

teiste inimestega siinsamas lähiümbruses 

kui ka teisel pool maakera. Kui maailm 

on suletud, saame aru, mis selle avatus 

meile tähendab. Kui on taas käes aeg 

kokku saada ja projekte ellu viia, 

muudame Rotary veelgi tugevamaks kui 

varem. Rotary avab võimalusi.

END POLIO NOW -VIDEO

Oleme oma piirkonnas tootnud 

videomaterjali lastehalvatusest, 

vaktsineerimisest ja Rotary tegevusest 

haigusega võitlemisel. Videod on soome 

keeles, eestikeelsete subtiitritega. 

Vaatamiseks kliki lingil: 

Rotarypiiri 1420 - YouTube
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