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Oktoober 2021

Rotary dollar = 
0,84 €

Majandusliku ja 
ühiskondliku arengu
kuu

Suur tänu kõigile, kes said osaleda meie piirkonna
konverentsil.

Suur tänu ka komiteede esimeestele ja teistele 
esinejatele. Oli meeldiv kohtuda teiega isiklikult ja 
tõdeda, kui entusiastlik õhkkond seal valitses.  Siit
on hea edasi minna.

Seda teksti kirja pannes on saanud selgeks,  et 
piirkonniti võivad pandeemiast tingitud piirangud
osaliselt karmistuda. See on puuduta meie
tegevust küll kuigi palju. Eriti kui kõik on juba
saanud kaks  vaktsiinisüsti.

Seetõttu pooldan füüsiliste nädalakoosolekute
pidamist.  Alati on muidugi võimalik korraldada
mingeid koosolekuid hübriidkoosolekutena, nii et 
osa liikmetest saab osaleda kaugvormis. 

Samuti tuleb arvesse võtta, et see on hea meie
koosolekute pidamise kohtade majandamisele ja 
võimaldab tegevuse jätkusuutlikkust. 

Liikuge kindlasti ka looduses, kuid ärge unustage
helkureid.   

Olulised kuupäevad

13.11 ja 27.11 Süvendav
rotarykoolitus jätkub

26.11 Rotary Sihtasutuse
seminar Kalastajatorppas

Rotary matrikli taotlemiseks
antakse lisaaega kuni 8.11 

4-6-2.2022 Turu Rotary Foorum

Sporditegevusega seotud
kuupäevad

13.11. kell 11  Rotary piirkonna
1420 korvpallimeistrivõistlused
PÄRNUS

Pärnu president Kristian Puusild
+37256897790
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Süvendav rotarykoolitus jätkub

Meie piirkonna süvendav
rotarykoolitus (Rotary Leadership
Institute) sobib nii alles lühikest aega
rotarina tegutsenud kui ka kogenud
liikmetele, kes soovivad värskendada
ja uuendada oma arusaamist rotarite
tegevusest. 

Mitmekesine koolitusprogramm on 
kasutusel üle maailma ja tagasiside
on olnud eranditult positiivne. Meie
piirkonnas on läbi viidud juba mitu
vastavat sündmust ja tagasiside on 
olnud väga hea. 

Koolitusel keskendutakse muuhulgas
rotariks olemise põhimõtetele, 
erinevatele tegevusvormidele, 
klubide tegevuse arendamisele ja 
rahvusvahelisele koostööle,  Kolme 
eri koolituspäeva üritused on olnud
aktiveerivad ja pingevabas
õhkkonnas toimuvad
õppesessioonid. 

Kasutusel on ka väga mitmekesised
koolitusmaterjalid, mida
uuendatakse regulaarselt. Lisaks on 
osalejatel võimalus luua võrgustikke
muude klubidega. 

KUTSE
Piirkonna 1420 Rotary Sihtasutuse seminar 
18.11.2021 alates kella 17.30 Kalastajatorppas

Programm (Võimalikud on muudatused programmis)

Ettekanded on põhiliselt  soome keeles.

17.30 -18.00 rakendamine

18.00 - umbes kuni 20.30 Seminar

• Annetused sihtasutusele The Rotary Foundation
Miks annetada  - Miks mina annetan – Miks me 
annetame
o RID Virpi Honkala
o SRP peasekretär  Pentti ja Vihti klubi president 

Marika Aspila
o Helsinki International RC Club Admim Services 

Watze de Wolf

• Kaks näidet meie piirkonna  projektide kohta
o Konkreetseid nõuandeid Global Grant projekti 

kavandajatele; Näitena on Loviisan  Rotary klubi 
GG -taotlus - PP Janne Lepola

o Õnnestunud  piirkonna abiraha projekt –
eesmärgid – teostus – mida andis meie 
organistasioonile ja minule isiklikult; Eeskujuks on  
Vihti Rotary klubi fotovõisrlus immigrantidele - PP 
Tapio Karjalainen

• Rotary klubi kvalifitseerimine, pakutavad koolitused ja 
uuenenud  materjalid – Seminar on eeldus piirkonna 
abiraha saamiseks.
Sihtasutuse komitee

Tere tulemast Torppasse!

Piirkonna kuberner Raine Nikander ja Piirkonna Sihtasutuse 
Komitee  esimees PDG Irmeli Viherluoto-Lindström

Aadress: Hilton Kalastajatorppa / Merisali 1, Kalastajatorpantie 
1, 00330 Helsinki
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