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• 8.–13.9. Rotary Institute, GETS 

och GONTS, Uleåborg

• 24.10. Distriktsmöte, Hotel

Scandic Park, Helsingfors

• 24.10. End Polio Now –gala, Hotel

Scandic Park, Helsingfors

• 19.11. Rotary Foundation 

seminarium, Hilton Helsingfors 

Kalastajatorppa

Mer inforamtion på D1420 web-sidor 

(D1420-hemsidor)

HUR ORGANISERA MÖTEN OM CORONAKRISEN 

FORTSÄTTER?

Osäkerheten fortsätter. En del klubbar avbröt sin 

verksamhet på våren på grund av covid-19-pandemin, 

medan andra fortsatte med webbmöten och på andra 

sätt. Alla klubbar i vårt distrikt har nu startat ett nytt 

verksamhetsår, men man har ännu inte kunnat återgå 

till den tidigare verksamhetsmodellen. Flera klubbars 

verksamhet inleddes högtidligt med 

kedjeöverlämningar, vilka hade flyttats från våren till 

sensommaren. Jag fick själv delta i ceremonin vid två 

klubbar: Hausjärvi-Riihimäki RK och min egen klubb 

Kluuvin RK – Gloets RK. Alla var uppenbarligen väldigt 

glada att få träffa sina klubbbröder och -systrar efter en 

så lång paus.

Vilka konsekvenser har då en fortsatt covid-19-

pandemi för vår verksamhet? Klubbarna verkar ha tagit 

i bruk olika sätt att hantera situationen:

• klubbmötena har ordnats som vanligt, men med 

lämpliga skyddsåtgärder

• alla klubbmöten eller en del av dem har 

omvandlats till webbmöten

• säsongstarten har skjutits upp och man följer 

situationen noga.

Till alla klubbar vill jag vill dela med mig av en 

rekommendation från en expertgrupp vid Töölön RK 

om deras klubbs metoder för att skydda sig mot 

coronaviruset: 

https://rotary.fi/helsinkitoolo/ajankohtaiset/korona-ja-

viikkokokoukset-ohjeet-ja-info/ (på finska).

Karis RK har redan gjort en egen version av modellen 

och jag rekommenderar varmt att andra klubbar också 

gör det. Säkerheten är av största vikt för oss.

Hausjärvi-Riihimäki RK 3.8.2020 

https://www.rotaryinstitutefinland2020.org/
https://rotary.fi/d1420/sv/framsida/
https://rotary.fi/helsinkitoolo/ajankohtaiset/korona-ja-viikkokokoukset-ohjeet-ja-info/
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CORONAKRISEN – HOT ELLER 

MÖJLIGHET?

En klubb utan verksamhet kan bli en klubb utan 

medlemmar. Jag rekommenderar att 

presidenten eller någon annan styrelsemedlem 

personligen kontaktar alla klubbmedlemmar, 

eller åtminstone dem som inte har synts på 

mötena. Samtidigt kan man höra var 

medlemmarna förväntar sig av klubben. Efter 

en längre paus kan det vara lättare för passiva 

medlemmar att aktivera sig, särskilt om de 

uttryckligen inbjuds.

Jag uppmuntrar till att ordna möten på alla 

möjliga sätt – redan två gånger i månaden 

räcker. Med hjälp av distansmöten kan också 

personer som hör till riskgrupper eller personer 

med nedsatt rörlighet på ett säkert sätt delta. 

Webbmöten kan också sänka tröskeln för att bli 

medlem, när mötesdeltagandet inte kräver att 

man flyttar från en plats till en annan.

Det finns olika alternativ när man ska ordna 

webbmöten. En klubb kan t.ex. skaffa en Zoom-

licens som kostar ca 150 euro (läs mer på 

MyRotary: Rotary Global Rewards). Om ni 

endast ordnar några enstaka webbmöten under 

året kan ni få använda distriktets Zoom-licens. 

För regelbunden användning rekommenderar 

jag en egen Zoom-licens eller Microsoft Teams, 

som med vissa begränsningar också avgiftsfritt 

kan ställas till klubbens förfogande. Kontakta 

distriktets it-kommitté eller mig personligen om 

ni behöver ytterligare uppgifter.

STRÖMMINGSRODDEN 2020

Årets Strömmingsrodd har ställts in på 

grund av coronakrisen. Arrangörerna 

informerar mer om rodden senare. 

Nästa år är evenemanget ännu större 

och ännu mer spektakulärt!

Guvernörens katt Hedwig ser sotaren 

för första gången.

https://www.rotaryinstitutefinland2020.org/
https://rotary.fi/d1420/sv/framsida/
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TALLINNS ROTARYKLUBB 90 ÅR

Tallinns RK firade sitt 90-årsjubileum i Laitse slott, 

där klubben har ordnat evenemang tidigare. Jag 

hade möjlighet att delta i den varma och fina festen. 

Före trädplanteringsceremonin och middagen kom vi 

ihåg alla avlidna klubbmedlemmar sedan 1930-talet. 

Rotaryrörelsen har en lång tradition och en ljus 

framtid i Estland.

GUVERNÖRENS KLUBBESÖK

Jag börjar besöka klubbar i slutet 

av augusti. På grund av 

coronakrisen kan det hända att 

en del besök skjuts upp till våren. 

Om situationen kräver det 

och/eller klubben vill det, kan 

besöket genomföras i form av ett 

webbmöte. Meddela mig om ni 

vill diskutera denna möjlighet. 

Webbmötet kan ordnas med 

distriktets Zoom-licens.

Tallinns RK firade sitt 90-jubileumsår i Laitse slott
2.8.2020. 

DG Sakari Karjalainen, PP Ulf Rosen ja P Rein 
Leipalu på Tallinns Rotaryklubbens 90-årsjubileum.

https://www.rotaryinstitutefinland2020.org/
https://rotary.fi/d1420/sv/framsida/
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EVENEMANG UNDER INTERNATIONELLA 

POLIODAGEN 24.10.2020

Den internationella poliodagen firas den 

24.10. Det var år 1986 som rotarianerna 

lanserade en global kampanj för att utrota 

polio. I samarbete med 

Världshälsoorganisationen och Bill och 

Melinda Gates stiftelse har vi nästan nått 

kampanjens mål. Var och en av oss donerar 

7 euro per år i samband med 

medlemsavgiften till Rotarystiftelsen för 

arbete som syftar till att utrota polio. Det 

behövs dock fler satsningar! I år ordnar vi för 

andra gången galan End Polio Now, där vi 

samlar in medel för att utrota polio globalt. 

Samma dag ska vi ordna en bössinsamling i 

Helsingfors centrum och presentera vår 

verksamhet för förbipasserande. Kl. 12 ordnar 

vi dessutom för alla rotarianer och deras 

vänner ett webbinarium där experter 

diskuterar utrotningen av polio och andra 

aktuella teman kring smittsamma sjukdomar. 

Samma dag håller vi också ett distriktsmöte 

som börjar kl. 14. Mer information om dagens 

evenemang och anmälningsanvisningar 

publiceras i september. I egenskap av 

guvernör kommer jag att belöna klubben med 

flest deltagare i galan!

https://youtu.be/mh8XGCsk0Tc

FÖRDJUPANDE ROTARYUTBILDNING 

(RLI) HÖSTEN 2020

Distriktets utbildningskommitté ordnar en 

andra fördjupande Rotaryutbildning i tre 

delar på hösten. De preliminära datumen 

är den 17 oktober, den 7 november och 

den 21 november. Utbildningen lämpar 

sig för alla rotarianer, både nya och 

erfarna. Själva utbildningen är gratis, men 

var och en betalar sin egen lunch. 

Anmälningar börjar tas emot i augusti –

följ distriktets webbplats. Utbildningen har 

fått mycket bra respons och leds av 

skolade medlemmar i 

utbildningskommittén.

https://www.rotaryinstitutefinland2020.org/
https://rotary.fi/d1420/sv/framsida/
https://youtu.be/mh8XGCsk0Tc

