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Jag hade i början av oktober det stora nöjet 
att överlämna en Charter-brev till vår nya 
rotaryklubb i Tallinn. Som klubbens första 
president fungerar Tonis Arro. Lycka och 
framgång tillönskas Rotary Club Tallinn 
Global!

Bästa rotarysystrar och -bröder,
 
Vi har en fjärdedel av rotaryåret, Vilnius Institut och nästan 3 000 kilo-
meter av guvernörens klubbesök, som jag har genomfört tillsammans 
med min make Markus, bakom oss. Framför oss ligger ännu många 
fartfyllda månader fulla av möjligheter att utföra goda gärningar, nätver-
ka och träffa vänner. Det finns en stor entusiasm inom klubbarna, men 
också svårigheter att bestämma sig för, vilken väg som är den bästa att 
ta. Vårt distrikts Höstmöte sammanför en grupp uppskattade rotarianer. 
De framför idéer, inspirerar och stöder rotaryklubbarnas presidenter och 
medlemmar att fatta goda beslut gällande utvecklingen av sin klubb-
verksamhet och inom sina distrikt utgöra de absolut bästa alternativen 
att tillbringa kvällen eller lunchpausen med. Distriktsmötet avslutar 
Höstmötet, där föregående periods årsredovisning och verksamhets-
rapport presenteras för klubbarnas godkännande.
 
Den internationella poliodagen firas den 24.10. Förhoppningsvis kom-
mer dagen också att inspirera klubbarna till olika evenemang. Målet är 
att under en dag fokusera vår uppmärksamhet på vårt End Polio Now 
-projekt.
 
Utrotandet av polion i världen har aktiverat rotarianer i mer än tre 
decennier och resulterat i deltagandet i vaccinationen av 2,5 biljoner 
barn i 122 länder. Vi har tillsammans med andra aktörer lyckats minska 
antalet poliofall med 99,9 % på global nivå sedan år 1979, då vaccina-
tionsprojektet för barn inleddes i Filippinerna. Utrotningen av polion är 
Rotarys löfte till världens barn. Så länge polion existerar, riskerar ändå 
varje barn att insjukna. Vi är nära ett utrotande av sjukdomen, men 
behöver fortfarande er hjälp. För att citera Leila Risteli koordinator av 
Rotary Foundation PRFC inom distriktet: ”Låt oss komma ihåg att det 
enklaste sättet att skapa lycka, glädje och hopp i världen är att stödja 
vår egen Rotarystiftelse - och vara en källa till entusiasm!” Jag hoppas 
att ni rotarianer deltar i dessa projekt efter bästa förmåga.

Den internationella poliodagen firas den 24.10. 
Utrotningen av polion är Rotarys löfte till  
världens barn.

Glada finländska damer i Vilnius. I mitten 
Silja Minkkinen-Poikolainen och till höger 
Johanna Talikainen. Silja är ordförande för 
Finlands Rotaryservice kommunikationskom-
mitté och Johanna Zone 15:s Public Image 
Coordinator. Båda besökte Vilnius i utbildnin-
gssyfte. Johanna erbjuder också skolning vid 
vårt Höstseminarium den 20.10. Det lönar sig 
att komma och lyssna!
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Rotary betonar vikten av att locka unga med i rotaryverksamheten 
genom RYLA-skolning (Rotary Youth Leadership Award) och den nu 
50-åriga Rotaract-verksamheten. Grundandet eller sponsoreringen av 
Rotaract-klubbar hör till Rotary International Presidenten Barry Rassins 
stjärnprojekt, liksom inbjudan av rotaractorer till medlemmar av klubbar-
na. I vårt distrikt har Rotaract-verksamheten koncentrerats till två mycket 
aktiva Rotaract-klubbar, i Helsingfors och i Esbo. Vi gavs ett stort interna-
tionellt erkännande då Tiina Lehti, Rotaract Helsingfors vice ordförande, 
valdes till Europas Rotaracts socialkoordinator för rotaryåret 2018-2019. 
Ni får träffa Tiina i samband med vårt Höst- och distriktsmöte.
 
Jag har av rotaryklubbarna fått frågor om Rotarys fredsarbete. Har Rota-
ry glömt bort freds(saken)/frågorna? Absolut inte! Främjandet av fred och 
konfliktlösning är ett av Rotarys sex prioriterade områden. Så gott som 
hela vårt arbete är inriktat på att på ett eller annat sätt skapa förutsättnin-
gar för fred. Vi finansierar också ett masters-program för internationellt 
fredsfrämjande och konfliktlösning vid sex universitet runt om i världen 
och ett tre månaders fortbildningsprogram för i Bangkok, Thailand.
 
Rotary vill främja interkulturell dialog och förståelse. Konflikter och våld 
driver årligen tusentals människor från sina hem. Våra projekt erbjuder 
utbildning som ökar den ömsesidiga förståelsen och ger beslutsfattare 
och samfund kompetens för konfliktlösning. Vid nästa vårs distriktskonfe-
rens kommer Rotarys fredsarbete att dominera, med möjligheten att höra 
Rotary Peace Fellow Päivi Nikander, som bland annat har studerat vid 
Harvard, som en av talarna.
 
Bästa presidenter i klubbarna inom distrikt 1420. Jag vill igen påminna er 
om att det är dags att välja kandidat till positionen som distriktsguvernör 
för rotaryåret 2021-2022. Ansökningstiden löper ut den 30.11.2018. An-
sökan, mer detaljerad information och instruktioner i början av oktober.
 
Med önskan om en god start på hösten och att vi ses vid höst- och 
distriktsmötet!
 
Irmeli 

TULEVIA PIIRIN TAPAHTUMIA

Programmet för guvernörens klubbe-
sök finns på distriktets webbplats.
 
20.10.2018 Distriktets höstmöte, 
Grankulla, Nya Paviljongen
 
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


