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Världspoliodagens webbinarium på 

lördagen 24.10 kl. 12–13

Välkommen att följa med webbinariet som 

vårt distrikt ordnar på Världspoliodagen 

24.10.2020. Vi får höra tre experter på 

smittsamma sjukdomar (professor Olli 

Vapalahti, docent Merja Roivainen och docent 

Jukka Lumio) berätta om sina tankar kring 

hotet som smittsamma sjukdomar utgör och 

om bekämpning av dem. Rotaryarbetet för att 

utrota polio från världen är ett exempel på 

bekämpning av smittsamma sjukdomar. 

Förmedla denna inbjudan till så många 

rotarianer och bekanta som möjligt. Följ med 

diskussionen: 

https://www.youtube.com/watch?v=W4r7N5Vx

LHQ&feature=youtu.be

Utbildarnas tipshörna

MyRotary sidorna har uppdaterats. Om du har 

svårigheter med att få upp de nya sidorna 

eller om störningar förekommer ska du tömma 

webbläsarens cache på din dator, det brukar 

hjälpa.

Varje klubb borde ha en egen logo. Rotarys 

baslogo får inte användas på till exempel 

klubbens material. En logo kan enkelt skapas 

i Rotary Brand Center. Välj Manage -> Brand 

Center -> Logos -> Template. 

https://brandcenter.rotary.org/en-GB/Logos

Det är också bra att kolla in kursen i vårt 

material om hur en logo ska användas. 

https://learn.rotary.org/members/learn/course/1102/play

https://rotary.fi/d1420/sv/framsida/
https://www.youtube.com/watch?v=W4r7N5VxLHQ&feature=youtu.be
https://brandcenter.rotary.org/en-GB/Logos
https://learn.rotary.org/members/learn/course/1102/play
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Internationalism ger ny fart åt klubbens 

verksamhet!

Lider din klubb av brist på medlemmar, program 

och intresseväckande objekt? I så fall är det bra 

att komma ihåg att Rotary är en internationell 

organisation. Den internationella verksamheten 

är dess hjärta och erbjuder mängder av 

outnyttjade möjligheter.

Er klubb kan skaffa sig en vänklubb

Knyt vänskapsband och klubben får mycket 

mer innehåll i sin verksamhet genom att

• bekanta sig med kulturen, historien, 

maten i vänklubbens land 

• göra resor till landet och klubben, bjuda in 

dem på svarsbesök 

• planera och genomföra gemensamma 

projekt

En twin- eller vänklubb kan man få genom att 

• välja ett land som intresserar klubbens 

medlemmar och ta kontakt med en klubb 

som verkar i det landet 

• utnyttja klubbmedlemmarnas egna 

kontakter eller ta hjälp av distriktets 

representant i ICC-kommittén (AG Taru 

Karikoski) 

En vänklubb kan också bidra till ökat intresse 

för klubben från eventuella nya medlemmar. I 

våra dagar är många mycket intresserade av 

internationella kontakter och aktiviteter.

Klubben eller dess medlemmar kan också 

delta i utbytesprogrammet RFE, Rotary 

Friendship Exchange.

Utbytet sker gruppvis. Rotanianer eller 

rotarysympatisörer inkvarterar internationella 

gäster i sina hem, vilket ger fina möjligheter att 

knyta vänskapsband över gränserna. Den RFE-

ansvariga (i vårt distrikt PDG Ilkka Torstila) 

ansvarar för besöksprogrammet. I besöken 

ingår alltid ett svarsbesök vilket innebär en fin 

möjlighet att själv få bekanta sig med nya 

rotaryvänner i andra delar av världen.

Kanadensiska rotarianer Gordon och Winnifred
MacInnis (till vänster) som våra gäster i augusti 2018.

https://rotary.fi/d1420/sv/framsida/
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Genom att ansluta sig till en s.k. Fellowships-

grupp kan varje medlem kan också praktisera 

internationalism utan klubbens medverkan.

Det är fråga om hobbygrupper som man kan läsa 

om på RI-sajten https://www.rotary.org/en/our-

programs/more-fellowships. Där finns en lämplig 

grupp för alla med intresse för frimärken, 

motorcyklar, e-klubbar, skidåkning, whiskysorter, 

vinprovning eller varför inte segelflygplan. I dessa 

grupper kan man diskutera intressanta ämnen, 

utbyta åsikter eller delta i internationella 

arrangemang.

Fri besöksrätt

Varje rotarian har fri besöksrätt till möten i 

världens alla 36 500 rotaryklubbar! Tänk så olika 

de kan vara, i olika delar av världen. Gör ett besök 

och upplev helt nya sätt att samlas och vara 

rotarian! Och berätta för din egen klubb om 

besöket! Varje klubb kan också bereda sig på 

internationella visiter och gemensamt skriva ihop 

en pitch om den egna klubben. På grund av 

besöksrätten måste varje klubb informera i 

Rotarys kommunikationskanaler om när och var 

klubben sammanträder.

I samband med mässor och kongresser ordnas 

ofta en separat sammankomst för rotarianer. 

Utmärkt tillfälle att träffa rotarianer och skaffa sig 

kontakter inom sin egen bransch. 

Glöm inte heller Rotary Convention, det årliga 

storevenemanget för rotanianer som nästa år 

ordnas i Taipei. https://convention.rotary.org/en

Kom ihåg att alltid berätta om dessa möjligheter 

när ni rekryterar nya medlemmar! Det kan ge ökad 

motivation att ansluta sig till Rotary.

Representant i ICC-kommittén, AG Taru Karikoski

Kom med och arrangera ett 

cykeljippo!

Tycker du om att cykla eller är du 

intresserad av att vara med och 

arrangera ett idrottsevenemang?  

Distriktet planerar för våren 2021 ett 

cykelevenemang som erbjuder 

deltagarna en inspirerande 

motionsupplevelse och gör rotarianerna 

kända för den stora allmänheten. Vi drar 

ihop en planeringsgrupp. Anmäl ditt 

intresse till guvernören: 

erkkisakarikarjalainen@gmail.com. 

https://rotary.fi/d1420/sv/framsida/
https://www.rotary.org/en/our-programs/more-fellowships
https://convention.rotary.org/en
mailto:erkkisakarikarjalainen@gmail.com

