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Bästa rotarysystrar och -bröder,

Vårt distrikts höst- och distriktsmöte i Grankulla samlade ett hundratal 
rotarianer från olika delar av Distrikt 1420, Södra Finlands och Estlands 
att få idéer och inspiration för utvecklingen av klubbverksamheten. Tack 
till speakern Tiina, alla föreläsare och deltagare i evenemanget för den 
livliga diskussionen, åsikterna och responsen! 

Jag upplevde höstmötets ”Rotary moment” – liksom säkert många 
andra – när vi hörde Karis gripande historia om varför han bestämde 
sig för att donera till Rotarystiftelsen. Historien berättades av Karis 
syster Pirkko. Kari hade gjort välgörenhetsarbete bland de fattigaste 
av de fattiga i Afrika och ville att välgörenheten skulle kunna fortsätta 
redan nu och även efter hans bortgång. Kari har velat rikta sina dona-
tioner på 150 000 euro var, som offentliggjordes under mötet, speciellt 
till främjandet av läskunnighet och utbildning för barn samt tryggandet 
av rent dricksvatten, eftersom dessa saker hör till livets grundförutsätt-
ningar. Han hoppas också att hans donation kan tjäna som ett exempel 
för andra som funderar på samma sak. Karis berättelse utgjorde ett bra 
underlag för Pentti Aspilas och Markku Stenvalls presentation om 
ämnet ”Varför ska man donera till vår Rotarystiftelse”.

District Rotary Foundation Chair, PDG Matti Poikolainens starka 
presentation ”Vad finns bakom dörren?” väckte många olika tankar 
och diskussioner bland åhörarna. Är vi verkligen redo att hålla våra 
klubbarnas dörrar vidöppna för nya medlemmar, öppnar vi dem bara 
halvvägs eller håller vi dem stängda? Vill vi ge de unga en möjlighet att 
gå med i rotaryverksamheten på deras villkor? Har vi ett ledarskap som 
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Läskunnighet är en grundförutsättning för 
en bättre framtid. Utan läskunnighet förblir 
barnets resurser för livet mycket svaga. 
Läskunnighet och utbildning är också ett av 
vårt Rotarydistrikts tyngdpunktsområden, 
som också vi kan stöda genom donationer.

I början av höstmötet hade vi glädjen att 
tacka Kari, som gjort två stora dona-
tioner till Rotarystiftelsen. Karis syster 
Pirkko berättade den gripande historien 
bakom donationerna.

Charity Navigator, som utvärderar välgö-
renhetsstiftelser, gav Rotary Foundation 
högsta betyg, fyra stjärnor, redan för 
tionde gången i rad bl.a. för stiftelsens 
pålitlighet och transparens.



kan ta ansvar, visa engagemang, motivation, förmågan att se framti-
den och fatta beslut till exempel genom att grunda en satellitklubb eller 
Rotaract-klubb vid sidan av vår egen klubb. En fortsättning på Mattis 
presentation får vi troligtvis i början av februari under Rotary-seminariet 
som ordnas 1–3.2.2019 i Tammerfors och som är avsett för alla rotaria-
ner. Under seminariet kommer det att finnas egna avsnitt för stiftelsen, 
medlemskap, ungdomsutbyte och public image och därtill gemensamma 
stämningshöjarstunder och den traditionella galan. Kom gärna med!

Rotarystiftelsen koordinerar och finansierar rotarianernas globala ser-
viceverksamhet, som grundar sig på privata donationer. Vår stiftelse är 
en av världens största privata välgörenhetsorganisationer, och den har 
fått högsta betyg, fyra stjärnor, i amerikanska Charity Navigators utvär-
dering redan för tionde året i rad. I utvärderingen klassificeras bl.a. stif-
telsernas pålitlighet och genomskinlighet. Så om du vill vara säker på att 
din donation går fram, varför inte använda vår egen välgörande stiftelse 
som kanal.  

Mera stiftelseärenden blir det under districks traditionella Rotarystiftelse-
seminariet som ordnas den 22.11.2018 på Fiskartorpet i Helsingfors. Ett 
annat liknande evenemang hålls i Tallinn senare i år. Under stiftelsese-
minariet i november presenteras bl.a. vårt distrikts tre nya spetsprojekt: 
ICT-baserat skydd för undervisning (Gambia), Havet har ont i magen 
(Benin) och utvecklingen av skolcentret Yala (Kenya). Pentti Aspila 
kommer med hälsningar från distrikt D1410 och Helena Piispa-Perälä 
har nyheter från Zone15. Vi bekantar oss med olika alternativ att stöda 
stiftelsen och till slut får vi information om att ansöka om distriktsbidrag. 
Evenemanget är öppet för alla rotarianer och speciellt för medlemmarna 
för rotaryklubbar som planerar bidragsansökningar för rotaryåret 2019–
2020. 

Rotary International The Rotary Foundation (Evanston) har uppmärk-
sammat klubbarna i vårt distrikt för donationer som gjorts till Rotarystif-
telsen 2017–2018. Tre klubbar har tackats för donationerna till Annual 
Fund; Drumsö, Lovisa och Helsingfors Manegen. The Rotary Foundation 
har även skickat tackbrev som skall vidarebefodra till rotaryklubbarna i 
Hagalund och Tartu gällande End Polio Now-donationerna.

Ärade Presidenter för klubbarna i distrikt 1420. Jag vill åter påminna om, 
att det nu är dags att fatta beslut och välja kandidat till valet av distrikts-
guvernör för rotaryåret 2021–2022. Ansökningstiden tar slut 30.11.2018. 
Mer information har skickats till klubbarnas presidenter. 

Med hösthälsningar,

Irmeli

KOMMANDE DISTRIKTSEVENT

Programmet för guvernörens klubbe-
sök finns på distriktets webbplats.
 
10.11.2018 
4H Rotary Challenge för unga 
företagare, Helsingfors, Balders sal

22.11.2018 
Rotarystiftelsens seminarium,  
Helsingfors, Kalastajatorppa
 
30.11.2018 ansökningstiden till ny 
guvernör för säsongen 2021-2022 
upphör. Förslag till DG Irmeli. 

13.4.2019
Vårens Distriktskonferens - Kongress-
hotell Majvik, Masaby
 
1.- 5.6.2019
Rotary International Konvention 
i Hamburg
 
 
Mer detaljerad information om eve-
nemangen på vårt distrikts web-
bplats www.d1420.rotary.fi

Guvernörens turné fortsätter. Här på 
besök i rotaryklubben Espoo Meri. Pre-
sident Kari Tilli (vänster) och AG Heikki 
Savander (höger)


