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En månad för 
ekonomisk och
samhällelig utveckling

Rotary dollar
= 0,84 €

Tack, alla ni som tog er tid att delta i vårt
distriktsmöte.

Kommittéordföranden och andra
medverkande ska också ha ett tack. Det var
trevligt att träffa er personligen och att
uppleva den entusiastiska atmosfären. Det
gav en bra grund att fortsätta ifrån.

I skrivande stund har det framgått att de 
regionala pandemirelaterade restriktionerna i 
vissa fall kan komma att skärpas. Detta berör
knappast vår verksamhet. I synnerhet inte om
alla redan har fått sina två sprutor vaccin.

Således understöder jag fysiska
veckosammankomster. Det är naturligtvis
alltid möjligt att ordna vissa sammankomster
som hybridmöten så att en del av 
medlemmarna deltar på distans. Man bör
också beakta att detta är bra för våra
mötesplatsers ekonomi och alltså främjar
kontinuitet i verksamheten.

Glöm inte att röra på er ute i naturen och
kom ihåg reflexen.

Viktiga datum

13.11 och 27.11 Fördjupande
Rotaryutbildning fortsätter

26.11 Rotarystiftelsens
seminarium på Fiskartorpet

Förlängd tid för 
Rotarymatrikelns enkät till
8.11 

4–6.02.2022 Åbo Rotary 
Forum

Idrottsliga datum

13.11. Kl. 11  Rotarydistrikt
1420 mästerskap i korgboll
PÄRNU

Pärnu president Kristian 
Puusild +37256897790
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Fördjupande Rotaryutbildning
fortsätter

Distriktets Fördjupande
Rotaryutbildning (Rotary Leadership
Institute) lämpar sig både för den
som nyligen blev rotarian och för 
erfarna medlemmar som vill
uppdatera och förnya sin syn på
rotaryverksamheten. 

Det mångsidiga kursprogrammet
används i hela landet, med entydigt
positiva erfarenheter. Vårt distrikt har
redan genomfört flera kurser och vi 
har fått mycket uppskattande
feedback. 

Under utbildningen fördjupar vi oss i 
bland annat Rotarys principer, olika
verksamhetsformer, hur klubbarna
kan utvecklas och internationellt
samarbete. De tre separata
kursdagarna utgör aktiverande
sessioner för lärande i informell
atmosfär. 

Utbildningsmaterialet är mycket
mångsidigt och uppdateras
regelbundet. Den som deltar får
dessutom goda möjligheter att
etablera kontakt med andra klubbar. 
Årets program har just börjat.

INBJUDAN
Distrikt 1420 Rotarystiftelsens seminarium
18.11.2021 från kl. 17.30 på Fiskartorpet

Program  med förbehåll för eventuella ändringar)

Inläggen hålls i regel på finska.

17.30 –18.00 mingel
18.00 – c. 20.30 seminarium

• Donationer till stiftelsen The Rotary Foundation
Varför donera – Varför jag donerar – Varför vi 
donerar
o RID Virpi Honkala
o SRP generalsekreterare Pentti och

Vichtisklubbens president Marika Aspila
o Helsinki International RC Club Admim

Services Watze de Wolf

• Två exempel på distriktets projekt
o Konkreta tips för den som planerar Global 

Grant-projekt; GG-ansökan från
Rotaryklubben i Lovisa som exempel – PP 
Janne Lepola

o Ett lyckat projekt för distriktsstipendium –
mål – realisering – vad det gav samfundet
och mig personligen; fototävling för 
invandrare i regi av Rotaryklubben i Vichtis
som exempel – PP Tapio Karjalainen

• Rotaryklubbens kvalifikation, tillgänglig
utbildning och förnyat material – Seminariet är
en förutsättning för att distriktsstipendium ska
kunna beviljas.

Stadgekommittén

Välkommen till Torpet!

Distriktsguvernör Raine Nikander och ordföranden för 
Distriktets stadgekommitté PDG Irmeli Viherluoto-
Lindström

Adress: Hilton Fiskartorpet / Havssalen 1, 
Fiskartorpsvägen 1, 00330 Helsingfors
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