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Den tredje vågen av covid-pandemin i 
form av omicronvarianten har drabbat
Finland, Estland och många andra delar
av Europa.
Jag bara rekommendera att följa
myndigheternas anvisningar och att
uppföra sig på ett ansvarsfullt sätt, vilket
rotarianerna även har gjort hittills.
När detta skrivs väntas toppen av 
pandemin uppnås vid månadsskiftet
januari–februari, varefter trenden är
nedåtgående. Jag rekommenderar att
hålla klubbmötena som hybridmöten.

Rotarykonventet i juni
Rotary Convention som hålls den 4.–8. 
Juni i Houston, Texas, är Rotaryvärldens
viktigaste årliga händelse. Evenemanget
är öppet för alla rotarianer och deras
familjer. Det är värt att noggrant följa
med pandemisituationen. Jag hoppas
innerligt att evenemanget kan ordnas.

Raine Nikander

PS. Kom ihåg att anteckna de nya
funktionärerna i 
medlemsinformationssystemet!

Viktiga datum
Rotaryforumet i Åbo 4.2.–6.2.2022 
är INSTÄLLT

Nytt att se i vår YouTube-kanal

Du hittar vår egen YouTube-kanal genom att öppna
YouTube i din webbläsare och ange sökorden
"Rotarypiiri 1420" eller direkt via denna länk Rotarypiiri 
1420 - YouTube.
Där hittar du många intressanta videor om vårt projekt
End Polio, vår stiftelse och våra ledarskapsevenemang. 
Det senaste tillskottet till vår kanal är en 
videopresentation av vårt distrikt som presenterades av 
IPDG Sakari vid den senaste distriktskonferensen. Den
kan till exempel användas vid rekryteringen av eller
introduktionen för nya medlemmar. Bekanta dig också
gärna med videon om Rotaryverksamheten i Estland.

Aktiviteter inom medlemsanskaffning
Rotarymedlemmarnas antal har minskat under flera års
tid. Nu förvärrar pandemin situationen ytterligare. 
Situationen är trots det inte hopplös. Ett bevis på detta
är ett halvdussin klubbar på den finländska sidan, som
stadigt ökar sitt medlemsantal. Medlemsantalet växer
också på den estländska sidan. 
Detta är helt klart ett resultat av varje klubbs egna
åtgärder och aktivitet. Rätt åtgärder måste vidtas
kontinuerligt och under en längre tid. 
Vi implementerar nu en 5-årig medlemsstrategi. När
strategin väl är implementerad för de kommande åren
tror jag att medlemsantalet kommer att vara ungefär
detsamma, eller eventuellt lite lägre än det nuvarande, 
men att åldersstrukturen har förändrats. Det ger
klubbarna ny vitalitet.

Raine Nikander

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUC6k1eydy9EwPYsdfl_w9I2Q&data=04%7C01%7C%7Ce4812f59463b44e2b12c08d960081086%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637646410020855482%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3LhhRUzE03pypVZQEgbmANytIZKRAY4RBN5qMMVfdxo%3D&reserved=0
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Mellandhandsinformation om våra kampanjer i sociala medier

Vi har uppnått uppmuntrande resultat från del 1 av vår kampanj i sociala medier. Våra Rotary-
berättelser nådde 60 000 personer, och berättelserna lästes nästan 2 600 gånger!
Den andra delen av kampanjen inleds i slutet av januari, och presenterar bland annat vårt arbete till
förmån för Östersjön, med vår medlem Lotta Ruokanens ord.
Annonskampanjen i sociala medier, främst Facebook och Instagram, har planerats av en 
kommunikationskommitté. Dess syfte är att göra vårt arbete känt och bredda bilden av rotarianerna. 
Dessutom vill vi locka med nya människor i vår fina verksamhet.
Kom ihåg att annonskampanjerna inte ensamma är svaret på vår medlemsanskaffning. Som individ
är du, när du på ett inspirerande sätt berättar din egen historia för någon i din nära krets, 
rotarianernas viktigaste och mest effektiva visitkort. Kampanjen stödjer med andra ord ditt arbete och
ditt budskap till potentiella medlemmar.
Du kan läsa berättelserna på vårt distrikts webbplats på adressen https://rotary.fi/d1420/mina-
rotarina/.

Enkät och virtuellt utbyte

Medlemskommittén kommer att skicka alla klubbar en klubbspecifik enkät. Resultaten av denna enkät
kommer att utgöra en viktig del av och grunden för vår medlemsanskaffningskampanj. Enkäten har
utformats under ledning av medlemskommitténs ordförande Jari Paulamäki.
Ungdomsutbyteskommittén har inlett planeringen av ett s.k. virtuellt utbyte i anknytning till
sommarlägret 2023. Alla dessa åtgärder stödjer medlemsanskaffningen.

Ansökan om distriktsbidrag för perioden 2022–2023
Klubbarna i distriktet 1420 kan av distriktet ansöka om bidrag främst för humanitära projekt, 
ungdomsarbete eller miljöprojekt, i enlighet med Rotarys värderingar.
Ansökan skickas före den 31.3.2022 till distriktets Rotarystiftelsekommitté antingen via e-post till
erkki.ilus@gmail.com eller med post till Holkkvarnsvägen 17, 00920 Helsingfors.
Distriktsbidraget förutsätter att klubben har gjort en donation till TRF:s Årliga fond under de 
senaste tre åren och att en klubbrepresentant har deltagit i distriktets Rotarystiftelse-seminarium i 
november eller Zoom-seminariet i januari 2022.
Instruktioner och formuläret för ansökan om bidrag finns också på distriktets webbplats
https://rotary.fi/d1420/ under Jäsenille> Piirin aineisto > Projektit (Säätiökomitea) >Projektiohjeet 
> Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi.

https://rotary.fi/d1420/mina-rotarina/
mailto:erkki.ilus@gmail.com
https://rotary.fi/d1420/
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KURSER

Distriktsledningens utbildningsseminarium
12.2.2022 Tallinn AG och distriktskommittéernas ordföranden Den blivande guvernören

Utbildningskommittén
Pre-PETS
15.2.2021 Zoom kl. 17–19 De blivande klubbpresidenterna och sekreterarna Den blivande guvernören
22.2.2022 Zoom (nya) Tillsammans med Estlands presidenter Den arrangerande klubben

lär vi via ett online möte känna distriktets Utbildningskommittén
organisation, utbildningsprogram etc.

24.2.2022 Zoom Vi lär oss presidentens och sekreterarens uppgifter,
i teorin, vi lär känna RI och distriktets
strategi och webbplatser och av de 
tidigare presidenterna får vi tips om god praxis.

1.3.2022 Online, Estland
18–19.3.2022 Pölva, Estland De blivande estländska presidenterna och sekreterarna Utbildare från

Estland

PETS
26.3.2021 Vi lär känna RI:s mål, prioriteringar

och organisation.

Vi diskuterar i grupp planeringen av klubbarnas mål
och stimuleringen av klubbverksamheten
samt tar modell av andra klubbars bästa
praxis. Vi avtalar om samarbetsformer
med de biträdande guvernörerna.

På grund av coronasituationen kan tidpunkten för PETS och distriktsförhandlingarna skjutas upp till maj. 
Tilläggsinformation finns på distrikt 1420 webbplats https://rotary.fi/d1420/. 
.

Utbildning för ledare

Ämne: Ledarnas distansarbetsverktyg

Tid: 26.1.2022 kl. 18.00

Delta i mötet:
https://us02web.zoom.us/j/85905709967

Mötes-ID: 859 0570 9967

Gå med i Skype for Business
https://us02web.zoom.us/skype/85905709967

https://us02web.zoom.us/j/85905709967
https://us02web.zoom.us/skype/85905709967
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