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Tähtsad kuupäevad:

Detsember 2021

Rotary dollar = 

0,89 €

Kuu teema:

Haiguste

ennetamise kuu

Soomes, Eestis ja mujal Euroopas

on covidi pandeemia kolmas laine

omikronilise variandi kujul.

Palun järgida võimude soovitusi ja 

käituda vastutustundlikult, nagu

rotariaanid on seda senini ka teinud.

Tänan kõiki meie piirkonna

rotariaane hea töö eest neil

väljakutsuvatel aegadel.

Soovin kõigile meie piirkonna

rotariaanidele ja nende lähedastele

häid jõule ja edukat uut aastat!

Tärkeitä päivämääriä:
Rotarysäätiöseminaari 

18.11. klo 17 

Hotelli Hilton Kalastajatorppa

Oluline kuupäev:

Rotaryfoorum Turkus 04.-06. 

veebruar 2022, registreerumine

www.rotary1410.fi/turku-rotary-

forum-2022

Ettepanekud kubernerikandidaadiks
aastaks 2024–2025
Rotary Internationali (RI) reeglite järgi on 
aeg hakata otsima kandidaate kuberneri
ametikohale
aastaks 2024-2025. Kubernerikandidaadi
(District Governor-Nominee, DGN) 
valimiseks palun klubidelt ettepanekuid, 
kasutades ankeedivormi, mille leiate
meie piirkonna kodulehelt.
Klubi saab kuberneri kandidaadiks
esitada ainult oma klubi liikme. Kuberner
on RI ametnik ning tema
kohustused ja nõuded temale on 
sätestatud RI põhikirjas (bylaws). Kogu
vajaliku teabe leiate RI Manual of 
Procedure´st, kuhu on kogutud
ajakohased Rotary reeglid ja juhised.
Kubernerikandidaat peab olema oma 
klubis lugupeetud rotariaan ja olnud ka 
klubi president. Lisaks peab ta olema 
motiveeritud ja valmis kõikideks
kuberneriülesanneteks.
Ankeedile peavad alla kirjutama
president, sekretär ja 
kubernerikandidaat. Soovin ettepanekuid
esmaspäevaks, 31. jaanuariks 2022
aadressil:

DG Raine Nikander, Karikuja 3, 03250 
OJAKKALA. Ümbrikul märge
“Kubernerikandidaat”.

http://www.rotary1410.fi/turku-rotary-forum-2022
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Algas piirkonna some-kampaania

Kommunikatsioonikomitee on kavandanud ja väljatöötanud reklaamikampaania
sotsiaalmeedias. Selle eesmärk on teha meie tööd tuntumaks ja avardada pilti rotariaanidest. 
Lisaks soovime meelitada oma toredate tegevuste juurde uusi inimesi.

Meie tegemistest räägitakse rotariaanide endi huvitavates lugudes. Uusimaalt ja Eestist löövad
kaasa kuus rotariaani. Meie sihtrühmaks on umbes 40-aastased inimesed, kes elavad meie
piirkonnas. Reklaamid kuvatakse Facebookis ja Instagramis. Lisaks hoolitseme selle eest, et 
Google'i otsing aitaks leida infot meist paremini kui praegu.

Lugusid saab lugeda meie piirkonna kodulehel https://rotary.fi/d1420/.

Koolitustest

Piirkonna juhtkonna koolitusseminar
12.2.2022 Tallinna       AG-d ja piirkonna komiteede esimehed Tulevane kuberner

Koolituskomitee
Pre-PETS
15.02.2022 Zoom Tulevased klubide presidendid ja sekretärid Tulevane kuberner
22.02.2022 Zoom Veebikohtumisel tutvuvad Eesti presidendid Korraldav klubi

piirkonna organisatsiooniga, koolitusprogrammiga jne.      Koolituskomitee

24.2.2022 Zoom Õpitakse presidendi ja sekretäri rolle teoorias, tutvutakse
RI ja piirkonna strateegiatega ja saadakse eelmistelt presidentidelt
näpunäiteid toimivatest tavadest

01.3.2022 On-line, Eesti
18.-19.03.2022 Põlva Eesti tulevased presidendid ja sekretärid Koolitajad Eestist

PETS
26.3.2022 Helsinki     Tutvutakse RI eesmärkide ja prioriteetidega ning

organisatsiooniga

Arutatakse rühmtööna klubide eesmärkide planeerimist,
klubitegevuse värskendamist aga samuti otsitakse eeskuju
teiste klubide praktikast. Lepitakse kokku koostöövormid
asekuberneridega.

Vaata meie

huvitavat ja 

kvaliteetset videot 

Rotaryst Eestis meie

You Tube’i kanalis

Rotary District 1420 

– YouTube.

https://rotary.fi/d1420/

