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DEN NYA LEDNINGENS FÖRSTA MÅNAD

Rotary dollar = 0,89 €

• 15.8. Rotarys FM-orienteering, 

Lappo

• 8.–13.9. Rotary Institute, GETS 

och GONTS, Uleåborg

• 4.10. Strömmingsrodden, 

Helsingfors

• 24.10. Distriktsmöte, Hotel

Scandic Park, Helsingfors

• 24.10. End Polio Now –gala, Hotel

Scandic Park, Helsingfors

• 19.11. Rotary Foundation 

seminarium, Helsingfors

Mer inforamtion på D1420 web-sidor 

(D1420-hemsidor)

GRATULATIONER TILL DE NYA PRESIDENTERNA OCH DE ANDRA 

NYA FÖRTROENDEVALDA!

Det nya Rotaryåret inleddes i början av juli. Samtidigt byttes 

ledningen i klubbarna, Rotarydistriktet och RI (Rotary 

International) ut. Klubbarnas nya presidenter och sekreterare har 

under vårens utbildats för sina uppgifter. Verksamhets- och 

mötesplanerna har utarbetats under ledning av de nya 

presidenterna. Covid19-pandemin innebar för många klubbar ett 

avbrott under våren, men nu har vi igen möjlighet att mer eller 

mindre normalt genomföra våra möten. Flera klubbar testade 

med stor framgång under våren att genomföra möten via nätet. 

Onlinemöten ersätter inte möten ansikte mot ansikte, men de 

kompletterar mycket väl klubbarnas mötesurval.

Jag önskar de nya presidenterna och de andra nya 

kommittémedlemmarna framgång i sina uppgifter! Med en tydlig 

plan och inspirerande ledarskap får vi våra nuvarande medlemmar 

mer aktivt involverade, att genomföra imponerande 

tjänsteprojekt och locka nya medlemmar till våra klubbar.

END POLIO NOW-INSAMLINGSBÖSSORNAS TÖMNING OCH 

REDOVISNING (FINLANDS KLUBBAR)

Rotarydistrikt 1420 rf har insamlingstillstånd i Finland för att samla 

in donationer för utrotningen av polio. Det nuvarande 

insamlingstillståndet gäller till oktober. Jag ber klubbarna att se till 

att insamlingsbössorna i deras besittning töms och redovisas innan 

slutet av augusti. IPDG Tommy Wegge förser Finlands samtliga 

assisterande guvernörer i vårt distrikt med nycklar för att öppna 

bössorna. Även Jaana Hertell-Amokrane på Rotarys kontor har en 

nyckel. De insamlade medlen redovisas med hjälp av följande 

kontoinformation: 

Rotarydistrikt 1420 rf / EPN-insamlingskonto

FI83 1555 3000 1185 48

Ange klubbens namn i fältet ”Meddelande”.

VIKTIGT!

Vårt distrikt har en ny 

webbplats. Den nya 

webbadressen är
https://rotary.fi/d1420/
Se till at ni uppdaterar 

länken på er 

webbplats.

https://rotary.fi/events/lions-liiton-ja-rotary-suunnistusmestaruuskilpailut/
https://www.rotaryinstitutefinland2020.org/
https://www.silakkasoutu.fi/strommingsrodden/
https://rotary.fi/d1420/sv/framsida/
https://rotary.fi/d1420/
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90 ÅR AV ROTARYVERKSAMHET I ESTLAND

Rotaryklubben i Tallinn grundades den 2 augusti 1930. 

Därför firar vårt distrikt i år Estlands rotaryverksamhets 90-

årsjubileum. På grund av Covid19-pandemin och relaterade 

begränsningar kunde det planerade firandet inte 

förverkligas i juli. Vi firar denna milstolpe vid flera tillfällen 

under året och lär oss om Estlands rika rotarytradition. 

Hjärtliga gratulationer till Tallinns rotaryklubb och alla 

estniska rotarysystrar och -bröder!

EVENEMANG UNDER DEN INTERNATIONELLA POLIODAGEN 

DEN 24.10.2020

Den 24 oktober firas den internationella poliodagen. 

Rotarianerna inledde år 1986 en global kampanj med syfte 

att utrota polion i världen. I samarbete med 

Världshälsoorganisationen och Bill och Melinda Gates 

stiftelse har målet så gott som uppnåtts. I samband med vår 

medlemsavgift donerar var och en av oss 7 € om året till 

Rotarystiftelsens polioutrotningsarbete. Fler insatser behövs 

dock! I år står vi för andra gången värd för End Polio Now-

galan, med vars hjälp vi samlar in medel för polions 

utrotande i världen. Samma dag genomför vi en 

börsinsamling i Helsingfors centrum och presenterar 

rotarianernas verksamhet för förbipasserande. Därtill

ordnar vi klockan 12 ett webinarium för alla rotarianer och 

deras vänner, där experter diskuterar utrotningen av polio 

och andra aktuella infektionssjukdomar. Under dagen hålls 

även  distriktsmötet med början kl. 14. Mer information om 

dagens evenemang och registreringsanvisningar publiceras i 

augusti. I egenskapen av guvernör kommer jag att belöna 

klubben med de flesta deltagare på galan! 

https://rotary.fi/events/lions-liiton-ja-rotary-suunnistusmestaruuskilpailut/
https://www.rotaryinstitutefinland2020.org/
https://www.silakkasoutu.fi/strommingsrodden/
https://rotary.fi/d1420/sv/framsida/
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FÖRDJUPAD ROTARYUTBILDNING (RLI) HÖSTEN 2020

Vår distriktsutbildningskommitté kommer under hösten att 

arrangera en andra tredelad “Fördjupande 

Rotaryutbildning” i Helsingfors. De preliminära 

utbildningsdagarna är 17.10, 7.11 och 21.11. Utbildningen 

lämpar sig för alla rotarianer, såväl nya som erfarna. Själva 

utbildningen är kostnadsfri, men alla betalar för sin egen 

lunch. Anmälningar börjar tas emot i augusti, följ 

informationen på distriktets webbplats. Utbildningen har 

fått mycket goda recensioner och leds av för syftet 

utbildade medlemmar i utbildningskommittén.

Fördjupad utbildning kommer i ett senare skede också att 

ordnas i Estland.

ROTARY INSTITUTE

Rotary Institute är ett årligt internationellt evenemang som 

– vad beträffar oss – är ämnat som ett utbildnings-

evenemang för rotarianer i zonerna 17 och 18. I år kommer 

evenemanget att organiseras under ledning av RID Virpi 

Honkala i Uleåborg den 11 – 13.9. Anmälningstiden med 

förmånliga priser har förlängts till slutet av juli. Rotary 

Institute är en unik möjlighet att lära känna rotarianer från 

hela Nordeuropa och fördjupa sig i aktuella frågor inom 

Rotary-rörelsen. Mer information och 

anmälningsanvisningar finns på adressen: 

https://www.rotaryinstitutefinland2020.org/ 

INTERNATIONAL RYLA

Ledarskap utgör ett av Rotarys värden. Särskild tonvikt har 

lagts på att utveckla unga människors ledarförmåga med 

hjälp av RYLA (Rotary Youth Leadership Awards). I 

anslutning till Uleåborgs Rotary Institute organiseras 

internationell ledarutbildning för 25–30-åriga nyutbildade 

som redan har viss arbetslivserfarenhet. Mer detaljerade 

instruktioner för att ansöka till utbildningen samt kostnader 

finns på sidan: https://intrylazone1718.org/. Jag 

uppmuntrar klubbarna att 1) marknadsföra denna unika 

möjlighet till lämpliga ungdomar och 2) ekonomiskt stödja 

en lämplig persons deltagande. Till kursen antas endast 25 

ungdomar.

VÄLKOMMEN MED I DISTRIKTETS 

VERKSAMHET

Tiotals rotationer arbetar i olika 

positioner i ledningen för vårt Rotary-

distrikt. Det finns ändå utrymme för 

fler både nu och senare. Jag hoppas 

speciellt att de som är särskilt 

intresserade av kommunikation, 

Rotaract-verksamheten och 

utvecklingen av RYLA-utbildningen 

kommer med i vår verksamhet. Om 

du är intresserad ber jag dig vänligen 

kontakta mig, distriktets guvernör: 

+358 400 818 910 eller 

erkkisakarikarjalainen@gmail.com. 

https://rotary.fi/events/lions-liiton-ja-rotary-suunnistusmestaruuskilpailut/
https://www.rotaryinstitutefinland2020.org/
https://www.silakkasoutu.fi/strommingsrodden/
https://rotary.fi/d1420/sv/framsida/
https://www.rotaryinstitutefinland2020.org/
https://intrylazone1718.org/
mailto:erkkisakarikarjalainen@gmail.com?subject=

