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Välkommen att ro för Östersjöns bästa 
7.10.2018! Strömmingsrodden ordnas alltid 
på öppningsdagen för Helsingfors Ström-
mingsmarknad, och utbytesungdomarna har 
traditionellt ett eget lag som ror. Förutom 
rotaryklubbarna har även företag och orga-
nisationer utmanats att delta och tillbringa 
en skön rekreationsdag, som också ger oss 
en chans att uppfylla vårt miljöansvar. Efter 
rodden förflyttar vi oss till Skatudden för 
lunch och Östersjö-seminariet ombord på M/S 
Mariella. Därifrån är det möjligt att fortsätta 
på en kryssning till Stockholm 7.–9.10.

Bästa rotarysystrar och -bröder,

Rotaryåret har kommit igång i full fart, och själv har jag redan hunnit 
besöka många klubbar både i Finland och Estland. Gemensamt för alla 
möten har varit entusiasmen att få till stånd något betydelsefullt eller att 
inspirera klubbarna till att delta i projekt också i världen. Klimatfrågorna 
– föroreningar, miljöförstöring, vattendragens tillstånd och klimatförän-
dringen – väcker inte bara diskussion hos rotarianerna utan aktiverar 
också till handling. 

Ett bra exempel är Strömmingsrodden, som startades av några klubbar. 
Den fick sin början i evenemanget ”Mommilanjärven soutelu” och har 
redan fått internationell uppmärksamhet. Syftet med Strömmingsrodden 
har sedan början varit att få människor att förstå Östersjöns tillstånd 
och att bygga upp projekt för att rädda den. Strömmingsrodden ordnas 
redan för sjätte gången söndagen 7.10. Välkommen med!

Klubbarna i vårt distrikt har glädjande nog tagit vår förnyade vision 
”Tillsammans ser vi en värld där människor förenas och agerar för att 
skapa hållbar förändring över hela världen, i våra samhällen där vi bor 
och i oss själva” i beaktande i sina verksamhetsplaner. Många klubbar 
skulle vilja agera, men det är ofta svårt utanför de trygga klubbmötena, 
även om viljan och entusiasmen finns. Det här är en utmaning i hela 
rotaryvärlden. 

När jag förberedde min egen guvernörsperiod ville jag satsa på distrik-
tets effektivitet genom att vara tillgänglig såväl via de assisterande 
guvernörerna och kommittéerna som också de framtida guvernörerna 
DGE Tommy Weggen och DGN Sakari Karjalainen. Jag hoppas att vi 
kan hjälpa er att uppnå huvudmålen för 2018–2019 ”Stärka klubbverk-
samheten, aktivera och öka de humanitära tjänsterna distriktsnivå.

Under besöket 22.8 på Rapla Rotary Club i 
Estland träffade jag bl.a. klubbens sekreterare 
Raivo Vasnu och AG Heldur Allese.
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Vi rotarianer är för blygsamma att berätta om våra egna framgångar till 
och med till vår närmaste krets, och än mindre till världen. Under den 
pågående perioden satsar vårt distrikt på en bättre synlighet och infor-
mering genom att förnya hemsidan och utvidga användningen av sociala 
medier. Vi stöder också klubbarna i liknande projekt och behandlar det 
20.10.2018 i Grankulla under distriktets höstmöte, där jag hoppas på ett 
stort deltagande. 

Det ständigt minskande antalet medlemmar i vårt distrikt särskilt i Fin-
land är ingen hemlighet. Nöjda befintliga medlemmar är en förutsättning 
för en framgångsrik medlemsanskaffning. Vi måste granska vår verk-
samhet och överväga om det finns nya klubbformer, som RI:s förnyade 
regler möjliggör. Också detta ämne tas upp under höstmötet.  

Ärade klubbpresidenter, jag vill påminna er om att det också är dags att 
utse en kandidat till valet av distriktsguvernör för rotaryåret 2021–2022. 
Ansökningstiden tar slut 30.11.2018. Ansökningsannons, närmare infor-
mation och anvisningar kommer i början av september.

En fartfylld och idérik början av hösten önskar

Irmeli 

Besöket på Ekenäs rotaryklubb 16.8 inled-
de klubbturnén under mitt guvernörsår. 
Besöken är en fin möjlighet för vårt distrikts 
rotarianer att träffas och växla tankar.  
Resan fortsätter!

KOMMANDE DISTRIKTSEVENT

Programmet för guvernörens klubbe-
sök finns på distriktets hemsida. 

7.10.2018 
Strömmingsrodden, Helsingfors 

20.10.2018 
Distriktets höstmöte, Grankulla,  
Nya Paviljongen 

10.11.2018 
4H Rotary Challenge för unga
företagare, Helsingfors, Baldersal

22.11.2018 
Rotary stiftelseseminarium,  
Helsingfors, Fiskartorpet

30.11.2018
Ansökningstiden för ny guvernör 
2021–2022 tar slut.

Närmare information om eventen 
finns på distriktets hemsida 
www.d1420.rotary.fi
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