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Bästa rotarysystrar och -bröder,

Det har gått nästan ett halvår sedan jag började som distriktsguvernör. 
Bakom mig har jag nu 65 guvernörsbesök i 1420-distriktets klubbar i 
Finland och Estland och framför mig ännu ett tiotal besök under vå-
ren. En del av besöken har jag genomfört tillsammans med min make 
Markus. Som distriktsguvernör har jag förmånen att från första parkett 
konkret bekanta mig med hur mångsidigt Rotary-arbetet kan vara. Jag 
har fått träffa Rotary Internationals högsta ledning och vara budbärare 
för RI:s målsättningar och t.o.m inspirera klubbar till nya initiativ. Det 
finns en enorm erfarenhet i vårt distrikt. Det finns klubbar med en sam-
manlagd erfarenhet av hundratals år och å andra sidan unga klubbar 
vars erfarenhet begränsas till några decennier. 

I november, i samband med mitt guvernörsbesök i Lovisa Rotaryklubb, 
firades klubbens grundare Pertti Sajalinna, som har varit rotarian i 
över 50 år, och i Tallinn höjdes i början av hösten en skål för att hedra 
grundandet av Rotary Club Tallinn Global. Gemensamt för samtliga 
rotarianer är viljan att göra gott i världen. hur vi gör det varierar givetvis, 
liksom också tankarna om hur man kan behålla klubbens vitalitet även 
under de kommande åren.

Medlemsutvecklingen och dithörande åldersfrågor samt personalutma-
ningar har funnits på listan för de fem populäraste diskussionsämne-
na vid mina klubbesök. Andra ämnen har varit samarbetet klubbarna 
emellan, informella möten över viceguvernörs-gränserna, rotarys imago 
och de konstant stigande kostnaderna för mötesplatserna i storstad-
sområdet. Enligt den senaste Rotary International medlemsstatistiken 
(3.12.2018) är situationen i vårt eget distrikt relativt bra. Vi har enligt 
statistiken 2 819 medlemmar, efter att vid början av året har varit 2 804. 
Det innebär en ökning på 15 medlemmar! Utmaningen ligger i att 1 753 
rotarianer i vårt distrikt är 70 år eller äldre. Om vi dessutom räknar med 
dem som är 60 år eller äldre, finns det 2 519 rotarianer i dessa ålders-

Europas Rotaracts socialkoordinator Tiina Lehti deltog tidi-
gare i år i Rotaract Europa-mötet (REM) i Limassol. Rotarac-
torerna organiserade bland annat en landsmässa, där varje 
deltagare hade möjligheten att presentera rätter och drycker 
från i sitt eget land. De nordiska delegaterna hade en gemen-
sam monter.

Pertti Sajalinna (till höger) är grundande 
medlem i Lovisa Rotaryklubb och har 
varit rotarian i 50 år. Han gratuleras här 
av president Janne Lepola.
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grupper. Åldern är ju trots allt bara ett tal, vi låter inte den påverka vår 
entusiasm!

Rotary har många framgångshistorier att berätta såväl på nära håll som 
längre borta. Vi drygt 1,2 miljoner rotarianer har förmågan och experti-
sen att identifiera lokala problem som vi löser för att uppnå bestående 
förändringar med hjälp av vårt omfattande nätverk och Rotarystiftelsens 
resurser. 

Vi har deltagit i och deltar i flera mindre och större lokala projekt i vårt 
distrikt. Vi deltar dessutom i Global Grant -projekt, av vilka kan nämnas 
Tartu Toome Rotary Clubs Maarja Village, Competence Centre for Voca-
tional Trainings of Mentally Disabled People (avslutades 18.10.2018) och 
det pågående Pasila-Fredriksberg Rotaryklubbens Ahtisaari-skolprojekt i 
Namibia, i vilket ett tjugotal klubbar deltar. Vid stiftelseseminariet i slutet 
av november presenterades tre nya planerade Global Grant -projekt, av 
vilka klubbarna kan välja det lämpligaste. Vi behöver inte nödvändigtvis 
alltid ta i med egna krafter, utan kan delta i projekt genom stiftelsedo-
nationer. Rotarystiftelsen omvandlar vår donation till projekt. Dessutom 
belönas Rotary-donerare med PHF- och andra erkännanden 

Rotary Internationals President Barry Rassin har markant lyft fram 
ungdomar och framför allt Rotaractors som viktiga aktörer inom framti-
dens Rotary. Tiina Lehti är viceordförande i Rotaract Helsingfors och 
socialkoordinator i Europas Rotaractor.  I Tiinas höstkalender finns både 
inhemska och internationella möten som i Grankulla distrikts höstmöte 
och sedan Paris, Milano, Limassol, Malmö samt Köpenhamn. Social-
koordinatorn ansvarar för att dela information mellan europeiska klubbar 
gällande olika projekt och den årliga belöningen av projekten. 

Rotaract-verksamheten är livlig och internationell. Låt oss som exempel 
nämna Rotaract Europe Meeting (REM) i Limassol, som var rotaryårets 
första officiella möte. Där behandlades IT- och marknadsföringsfrågor 
samt uppdaterades socialkoordinatorns uppgifter. Vid mötet presentera-
des också det gemensamma End Plastic Now -projektet (Pan-European 
Social Project 2018–2019). Ansvaret för årets End Plastic Now-projekt 
ligger hos Tiina och hennes team. Syftet är att runtom i Europa organise-
ra flera lokala projekt för att sprida kunskap om plastavfall, med åtföljan-
de förorening av hav och länder. Rotaractors satt emellertid inte bara i 
möten och planerade för framtiden, utan tillverkade tillsammans under 
konferensen armband, vars vinst gick till leukemi-patienters förmån! Des-
sutom organiserade de ”landsmässor”, där varje land fick presentera mat 
och dryck från sitt eget land. “Tillsammans med Rotaract Helsingfors ord-
förande och Finlands landansvarig Emilia Veselova bjöd vi på rågbröd, 
salmiak, choklad, salmiak- och pepparmyntsbrännvin. Vi var klädda i de 
finländska lejonens skjortor”, berättar Tiina

Vare sig Rotary är känt eller okänt för allmänheten kan vi vara ense om 
att Rotary har uppmuntrat otaliga människor över hela världen att aktivt 
arbeta för bättre levnadsförhållanden. Med dessa tankar önskar jag till-
sammans med Markus en fridsam julväntan samt God Jul och Gott Nytt 
År 2019.

Irmeli

KOMMANDE EVENEMANG 
INOM DISTRIKTET

Programmet för guvernörens klubbe-
sök finns på distriktets webbplats.

Följande månadsbrev publiceras i må-
nadsskiftet januari/februari.

25.1.2019 
Rotarystiftelsens seminarium, Tallinn 
Sokos Hotel Viru

1.–3.2.2019
Stiftelseseminarium, Tammerfors, 
Puistotorni Original 

5.2., 7.2. och 12.2.2019  
kl. 17.00–20.00
prePETS seminarier - Botta, Esbo 
Opinmäki, Järvenpään Seurakunta-
opisto

15.3.2019 kl. 10.00–16.00
PETS Viro, Hotell Tallink City Tallinn 

16.3.2019 kl. 9.00–16.00
PETS och Distriktsmöte Esbo

13.4.2019 Distriktskonferens
Kongresshotell Majvik, Majviksvägen 1 
Masaby

Mer detaljerad information om eve-
nemangen på vårt distrikts web-
bplats www.d1420.rotary.fi

Rotaractorerna organiserade en Buy  
One More-kampanj i Iso Omena i Esbo 
 i november. Hjälpen går via Apuna Ry 
till mindre bemedlade lokala familjer.


