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1. Rotary International
Rotary-aastal 2016/2017 tegutses organisatsiooni presidendina rotariaan John F.
Germ (Rotary Club of Chattanooga, Tennessee, USA). Selle aasta teema oli „Rotary
teenib inimkonda“.
President Germ on hariduselt insener. Pärast neli aastat kestnud teenistust USA
õhujõududes hakkas ta 1965. aastal tööle inseneribüroos Campbell and Associates
Inc. Hiljem sai temast büroo juhatuse esimees ja tegevjuht (CEO).
Peale Rotary on ta tegutsenud paljudes muudes organisatsioonides, mille hulgas on
näiteks the Public Education Foundation, Orange Grove Center Inc. ja the Blood
Assurance Inc. Muid ülesandeid on ta täitnud näiteks the Chattanooga State
Technical Community College Foundationi ja the Tennessee Jaycee Foundationi
presidendi ametikohtadel.
John F. Germ pani oma tegevuses suurt rõhku poliomüeliidi hävitamise tähtsusele,
liikmelisuse probleemidele, klubide tugevdamisele, tööle noortega ning
strateegilistele partnerlussuhetele. Tema arvates keskendutakse Rotary tööd tehes
kuuele põhivaldkonnale. Lõpptulemusena ei peaks kellelgi olema vajadust küsida:
„Mis on Rotary?“ Meie nähtavust on võimalik parandada, tutvustades innuga meie
tegevust kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.
Presidendi kiituseavalduse saavutamiseks pidi klubi edukalt tegutsema järgmistes
valdkondades: liikmeskonna suurendamine ja tegevusse kaasamine; annetused
fondile; internetivahendite kasutuselevõtt; humanitaarteenistus, uued põlvkonnad
ja avalik maine. Kiituseavalduse pälvimise eeldused esitati üritusel PETS.
Oma e-kirjas kuberneridele rõhutas John F. Germ abikuberneride tähtsust
kuberneride toetajatena. Juhtides väikest klubide gruppi, on neil võimalus toetada ja
tugevdada klubisid paremini nende tegevuses. John F. Germ paluski abikubernere,
et nad korraldaksid ühiseid koosolekuid, kus kuberner saaks olla kõigi AG piirkonna
klubide külaline üheaegselt. Nii jääb kubernerile rohkem aega piirkonna tegevuse
arendamiseks.
Olen ise endiselt päevatööl, millele lisaks viib teatud aja ka perefirma. Seega oli
klubide koosolekute korraldamine AG-de piirkondade kaupa ainus võimalik variant.
2. Rotary piirkond 1420, 2016–2017
Piirkonna kuus põhivaldkonda järgivad RI presidendi seatud eesmärke, sobitades
neid siiski teatud osas kohalike oludega.

Liikmeskonna suurendamine ja kaasamine
Uute liikmete otsimise peamine eesmärk on Rotary tuleviku kindlustamine. Suurema
seltskonnaga saavutame rohkem. Raskuspunkt on naistel ja noortel, kuid ka teisi
vanuserühmi ei tohi tähelepanuta jätta. Rotary tulevik on sinu kätes.
Annetused fondile
Rotary Fond saab järgmisel Rotary-aastal 100aastaseks. Rotariaanidel on võimalus
tunda andmisrõõmu, annetades isiklikult kasvõi väikese summa regulaarselt Rotary
Fondile. Every Rotarian Every Year (EREY) ja Sustaining Member on tunnustused,
mille poole tasub pürgida. Klubide annetused on Rotary Fondi projektide elluviimise
tähtis osa.
Humanitaarne teenistus
On tähtis arendada humanitaarset teenistust kohalikul tasandil, lähipiirkondades ja
rahvusvaheliselt. Kohaliku projekti leiab lähedalt, rahvusliku projekti võib ellu viia
koos teiste klubidega ning rahvusvahelises tegevuses saab osaleda projekti Global
Grant kaudu. Klubi võib osaleda ka partnerite tegevuses, näiteks ShelterBox on ka
soomlastele tuttav.
Uued põlvkonnad
Iga klubi peab osalema vahetusõpilaste liikumises. Tegutsemine koos Rotaract
klubidega on tulutoov ning neid vajame me rohkem. Noortele täiskasvanutele tuleb
anda võimalus osaleda RYLA ettevõtmistes. Piirkonna noorsooteenistus tuleb
vajaduse korral appi.
Avalik maine
Rotary-aasta 2014/2015 teema oli „Rotary nähtavaks“. Töö nähtavuse
parandamiseks jätkub nüüdki ning rotariaanid peavad oma tegevusest aktiivselt
rääkima. Meie avalik maine vajab parandamist ning nähtavamaks saame vaid
kavakindla tegevuse abil.

Rotary internetis
Maailm digitaliseerub ning rotariaanid peavad sellega sammu pidama. My Rotary on
tähtis tööriist, mille abil vahendatakse teavet, kuid piiratakse ka kulusid. Klubid
peavad hoolitsema oma veebilehekülgede kvaliteedi eest ning arendama nii sisest
kui ka välist kommunikatsiooni, kasutades paljusid kanaleid. Uute põlvkondadega on
võimalik kohtuda, kasutades uusi kommunikatsioonimeetodeid.
Aasta lõppedes on põhjust tulla tagasi eesmärkide juurde ja hinnata edu nende
saavutamisel.
Liikmeskonna suurendamise ja kaasamisega seoses räägib number 81 kahjuks
liikmete arvu vähenemisest. Absoluutarv on Soome piirkondade hulgas suurim, kuid
suhteliselt (2,68%) kõige väiksem. Klubid on siiski aktiivselt määratlenud oma
pürgimused. Klubidel on olnud häid ja edukaid uute liikmete otsimisele suunatud
projekte, kus lisaks kvantiteedile on pandud rõhku ka kvaliteedile. Edaspidi tuleb
pöörata erilist tähelepanu uute liikmete tegevuses hoidmisele. Eestis asutati üks uus
klubi – Tallinn Moon. Asutamispäevaks märgiti lõpuks 1.7.2017.
Kahjuks tunnistas Tuusula-Hyrylä klubi aasta jooksul, et tegevuse jätkamine käib üle
jõu ning otsustas selle Rotary-aasta lõpul lõpetada.
Annetused fondile kasvasid Rotary-aasta vältel märkimisväärselt tänu projektile
„Soome kingitus maailma lastele“. See oli ka Soome riiginõukogu kantselei juhtimisel
elluviidud projekt Soome 100. aastapäeva puhul. Eesmärk oli koguda kõigi kuue
piirkonna peale miljon dollarit. Seda siiski ei saavutatud, kuid eelmiste aastatega
võrreldes suurenesid annetused oluliselt.
Humanitaarne teenistus toimis möödunud aastal traditsiooniliselt heal tasemel.
Klubid on kavandanud endale uusi sobivaid projekte lähipiirkondades, riiklikul
tasemel ning mõned klubid isegi rahvusvahelises ulatuses. Kõigil klubidel ei olnud
aasta jooksul tingimata projekte, kuid tahe neid teostada on olemas. Siinkohal on
klubide ühisprojektid lahendus, mille puhul töömäära saab vajaduse korral jagada.
Shelterbox Tuki ry tegevust on toetatud märkimisväärsete annetustega ning selle
raha eest on lähetatud telke ning muud katastroofipiirkondades vajatavat varustust.
Kui rääkida uutest põlvkondadest, siis on vahetusõpilaste liikumine meie piirkonnas
ka rahvusvaheliselt kõrgel tasemel. Seadsin lisaeesmärgiks kahe uue Rotary klubi
asutamise. Mu enda mõtteis olid juba klubid Espoos ja Vantaas. Espoo Rotary klubi
asutati kevadel ja selle tegevus läks käima. Vantaa klubi asutamistoimingud on

alanud hästi ning usun, et klubi asutamine on vaid aja küsimus. Huvi Rotary tegevuse
vastu on tekkinud veel ka Keraval, Ida-Uusimaal ja Tallinnas.
Rotary avalik tuntus on arenenud hästi, kuid lühikeste sammudega. Klubid on
tutvustanud oma tegevust ajakirjanduse jälgijaid haaraval viisil ning nähtavus on
paranenud. Artikleid on avaldatud peamiselt kohalikes lehtedes, kuid üleriigilisse
levisse pääsesime seoses Ian Riseley visiidiga, kui ta esines MTV3 uudistesaates.
Rotary nähtavus on paranenud, kui klubid on arendanud oma internetilehekülgi ning
üllatavalt paljud on hakanud ülal pidama Facebooki lehekülgi klubisisese ja -välise
kommunikatsiooni arendamiseks.
3. Rotary piirkonna 1420 organisatsioon
Lisaks kubernerile kuulusid piirkonnanõukogusse järgmised liikmed: IPDG Ritva
Heinonen, PDG Birger Stjernberg, PDG Ilkka Torstila, DGE Liisa Stjernberg ja DGN
Irmeli Viherluoto-Lindström ning sekretärina tegutsenud Olli Manninen. DGNN
Tommy Wegge kutsuti piirkonnanõukogusse pärast tema valimist. Piirkonnanõukogu
on ka komitee, kes nimetab ametisse tulevase kuberneri.
Piirkonnanõukogu koosolekutele kutsuti veel fondi komitee esimees PDG Harry
Hedman, piirkonna koolitaja Heikki Keravuori ja majanduskomitee esimees Hannu
Ervamaa.
Abikuberneridena tegutsesid Irmeli Viherluoto-Lindström, Timo Kauppinen,
Erkki Rajala, Tapio Soivio, Tommy Wegge, Hannele Kauranne, Veijo Hurskainen,
Tapio Meskanen, Jari Paulamäki, Avo Kull, Lauri Väli ja Kalju Albert.
Piirkonna organisatsioon on esitatud tervenisti aasta 2016/2017 matrikli
lehekülgedel 138–143.
4. Piirkond 1420, majandus
Piirkonna majandus on püsinud endiselt stabiilsena. Piirkonna lõppenud aasta
eelarve jääk oli 8000 eurot ja tulem –1300,12 eurot. Piirkonna tulemiaruanne,
bilanss ning audiitorite järeldusotsus on lisas.
Rotary Internationalilt saadud käibevahenditest kasutasin ära 9873,08 eurot, mille
kohta on koostatud eraldi selgitus RI-le.

Aasta jooksul on majandusreglementi ümber kujundatud. Selle eesmärk on
saavutada selgemad suunad klubide varade kasutamiseks, suurendada läbipaistvust
ja tegutseda järjekindlalt. Töö on veel pooleli, kuid see esitatakse klubidele
kinnitamiseks hilisemal etapil.
5. Rotary Fond
Rotary Fondi keskne ülesanne on tutvustada fondi tegevust klubidele ja nende
liikmetele. Aasta teema oli Rotary Fondi tegevuse liitmine fondi konkreetse
tegevusega. Sellesse tegevusse kuuluvad muu hulgas lugematud korjandused,
millega fondi tegevust on toetatud.
Fondi seminar korraldati hotellis Kalastajatorppa Munkkiniemis 16. novembril 2016.
Sellel üritusel olid uuteks teemadeks Peace Fellow Scholarshipid ja
piirkonnastipendiumid. Seminaril osales ligikaudu 80 inimest.
Fondi Soome ülemaaline seminar korraldati Seinäjokis 3.–5.2.2017. Meie piirkonna
klubidest pälvis Läänemere heaks tehtava töö eest auhinna Borgå Västra
Rotaryklubb – Porvoo-Läntinen Rotaryklubi.
Fondi komitee andis 1000 euro suuruse stipendiumi Franco Qkumi õppimiseks
Taiwani ülikoolis. Klubiabirahasid ehk piirkonnaabirahasid anti ühtekokku
9 570 eurot.
Korjandus „Soome kingitus maailma lastele“ tõi meie piirkonnas sisse 120 000 eurot.
See on tulemus, millega iga klubi ja selle liikmed võivad rahul olla.
6. Piirkonna komiteede tegevus
Tegevusaastal olid meie piirkonnas järgmised komiteed: liikmelisus,
kommunikatsioon, koolitus, Läänemeri, Rotary Fond ja noorsooteenistus. Lisaks on
aktiveerunud Inter-Country Committee (ICC) ja sõprusvahetus (RFE).
Piirkonna komiteed on esitatud tervenisti aasta 2016–2017 matrikli lehekülgedel
141–143.
Liikmelisuskomitee tegevus keskendus liikmelisus- ja kommunikatsiooniseminarile,
mis korraldati 10. mail 2017.

Kommunikatsioonikomitee jätkas oma head tööd, vahendades teavet piirkonna
suurtest ja väikestest üritustest kasutuses olevate kanalite kaudu. Komitee liikmed
olid nähtavalt esil piirkonnas korraldatud üritustel ning nad teatasid neist ette ja
andsid aru pärast. Meie piirkonna rotariaanid olid nähtaval muu hulgas EDUCA
messil 27.–28.01.2017 oma stendiga.
Koolituskomitee esimees, piirkonna koolitaja Heikki Keravuori oli aasta jooksul üks
kuberneride tähtsaimaid treenereid tegevuse arendamisel. Kevadistel
koolitusüritustel ei olnud tal võimalik osaleda, kuid tema koostatud materjali
kasutati täiel määral. Rotary Leadership Institute (RLI) tegevuse alustamise kohta
sõlmiti leping juba eelmisel aastal, kuid tegelik töö algas alles septembris, kui
koolitajate esimesel koolitusel osales koolituskomitee liige Jorma Rättö.
Läänemere komitee jätkas oma energilist tegevust mitmes valdkonnas. Aasta
haripunkt oli loomulikult Silakkasoutu (silgusõudmisvõistlused), mis on saavutanud
kindla koha piirkonna ürituste hulgas. Võistlustel osales 13 paatkonda 195 sõudjaga.
Komitee tegevus hõlmas mitut väiksemat kõrgetasemelist üritust, millest teised
võivad eeskuju võtta.
Rotary Fondi tegevusest on juttu punktis 5.
Noorsooteenistuse valdkonda kuuluv noorsoovahetus on jätkanud oma ka
rahvusvaheliselt tunnustatud tegevust. EEMA konverents korraldati Helsingis 26.–
28.8.2016. Selle ürituse lõpetuseks esitleti Helsingi Esplanaadi laval vaheldumisi
muusikaga noorsoovahetuse ja Rotary tegevust. Klubid on korraldanud hinnatud
RYLA sündmusi, millega on jäänud rahule eranditult kõik osavõtjad. Helsingi Rotaract
klubi on jätkanud oma energilist tegevust. See klubi korraldas näiteks ürituse
Nordact Põhjamaade Rotaract klubidele, kuid sellest võttis osa liikmeid ka teistest
riikidest. Olin hämmastunud selle sündmuse tasemest ning sellest rõõmsast
õhkkonnast, mida galaõhtusöögi ajal võis tunnetada.
Inter-Country Committee (ICC) koostöö Itaaliaga sai alguse, kui meie piirkonna
Finlandia Hall RK seadis sisse sidemed itaallastega. President Taru Karikoski ja PDG
Ilkka Torstila viisid asja edasi nii, et kevadel kirjutati meie maade vahel Milanos alla
ametlik leping. Rotary International ja selle presidendid soovivad pidevalt arenevat
rahvusvahelist koostööd ning meie allkirjastatud leping on pälvinud rahvusvahelist
tähelepanu. Eelmise Rotary aasta jooksul alguse saanud Sõprusvahetus (RFE) on
aktiveerinud ja arendanud oma tegevust.

7. Piirkonna üritused
Piirkonna 1420 koosolek korraldati 22. oktoobril 2016 pensionikindlustusfirma
Keskinäinen Työeläkeyhtiö Elo ruumides Espoo Tapiolas. Ürituse korraldas Espoo
Meri RK. Lisaks ametlikele küsimustele saime kuulda ka juhataja Matti Carpeni
ettekannet ELO-st, ShelterBoxi tegevust tutvustas Tapio Vihersaari. Ettekande
„Rotariaanid ja rahvusvahelisus“ pidas PRID Lars-Olof Fredriksson (ÄänekoskiSuolahti RK).
Matti Poikolainen (Ylöjärven RK) käsitles oma huvitavas ettekandes projekti „Soome
kingitus maailma lastele“. Lisaks tutvustati konverentsil osalejatele eeskujulikke
projekte: „Loeme üheskoos“, Mirja Saarni (Hausjärvi-Riihimäki RK); „Turvakodu“,
Fredrik Pressler (Helsinki International RC) ja „Gambia kooli toetamine“, Seppo
Apajalahti (Loviisa RK). Lõpetuseks alustas Tero J. Kauppinen (Munkkiniemi
Rotaryklubi) strateegilise tegevusega seotud rühmatöö, mida tehti pärastlõunal ning
võeti lõpuks kokku strateegiarühmas kasutamiseks.
Piirkonnakonverents korraldati Hanasaari kultuurikeskuses Espoos 22. aprillil.2017.
Rotary Internationali presidendi John F. Germi tervituse andis edasi tema ametlik
esindaja Arthur Jones. Üritusel kinnitati ka DGNN-i valimine aastaks 2019/2020,
kelleks sai AG Tommy Wegge. Vaba kavana kuulati ära järgmised ettekanded:
„Espoo areng“/Jukka Mäkelä, Espoo linnapea; „Vabatahtliku töö juhtimine“/Juha
Iso-Aho, lektor; HUMAK ja arenduskoostöö tänapäeval / Pekka Haavisto,
parlamendiliige. Kuberneridest olid külalistena kohal DG Bjarne Eilsøe-Jørgensen D
1461 Odense ja DG Aimo Turunen D 1430 Kitee abikaasadega.
Üritusel anti Suomen Rotary - Finlands Rotary ry 1. klassi teenetemärk PDG Harry
Hedmanile ja Suomen Rotary - Finlands Rotary ry teenetemärk PDG Ilkka Torstilale,
samuti viis PHF aumärki. Õhtune pidulik koosviimine toimus sealsamas.
Meelelahutuse eest kandis hoolt näitleja Jukka Puotila.
Rotary-aastal 2016/2017 jäeti DGE otsusega prePETS-i üritused vahele. President
Elect Training Seminari (PETS) korraldas Herroniemi Rotary klubi 11. märtsil 2017
Kulosaari ühiskoolis Helsingis. PETS koolitusele lisaks kuulsime Helsingi Rotaract
klubi tervitust ja tehnoloogiauurimiskeskuse VTT esindaja Esa Pohjanheimo
ettekannet „Tulemused ja heaolu: 7astmeline juhtimismudel tööellu ja
klubitegevusse“. Eestis korraldas PETS-i 3. märtsil 2017 DGE Liisa Stjernberg.

8. Koolitused/seminarid piirkonna juhtidele
DGE Liisa Stjernberg abikaasaga osales Soome Rotary korraldatud tulevaste
kuberneride koolitusel Tamperes augustis ning regioonide 15 ja 16 ühisel Governor
Elect Training seminaril (GETS), samuti Rotary Instituudis Stockholmis 5.–9.10.2016.
Rotary Instituudi töös osales ka DG ja The Rotary Foundationi (TRF) komitee esimees
Harry Hedman. Rotary International Assembly 2017 korraldati San Diegos jaanuaris
ja sellest võtsid osa RI finantseerimise toel DGE Liisa Stjernberg ja Birger Stjernberg.
9. RI konvent Atlantas
Rotary Internationali konvendil Atlantas 2017. aasta juunis käisid piirkonna
finantseerimise abiga DGE abikaasaga ning PDG Ilkka Torstila.
10. Eesti
Eestis tegutseb ühtekokku 18 Rotary klubi. Rotary-aasta lõpul asutati uus klubi
Tallinn Moon, mille asutamispäevaks märgiti viimasel hetkel siiski 1. juuli.2017.
Liikmeid oli Eestis ühtekokku 563 ning eelmise aastaga võrreldes oli neid juurde
tulnud 28.
11. Kuberneri aasta
Klubikülastused korraldati AG-de piirkondade kaupa ning neid toimus Soomes
üheksa ja Eestis kolm. Osalenute arvates õnnestusid need üritused hästi, kuigi
osavõtt oli loomulikult suhteliselt vähesem kui eraldi klubide külastuste puhul.
Eespool nimetatud üritustele lisaks osalesin klubide kutsel mitmel nädalakoosolekul
ning muudel üritustel, kui minu tööülesanded seda võimaldasid.
Kommunikatsioon klubide ja nende liikmete suunas toimus peamiselt kuukirjade
vormis, mida saatsin aasta jooksul 12 soome, rootsi ja eesti keeles. Kuukirju sai
lugeda
ka
piirkonna
internetileheküljelt.
Teise
märkimisväärse
kommunikatsioonikanali moodustasid abikubernerid, kelle vahendusel jõudis
informatsioon tähtsate asjade kohta klubide ja nende liikmeteni. Peale
internetilehekülgede vahendati märkimisväärne teabehulk ka Facebooki kaudu.
Piirkonna tulevikustrateegia arendamiseks moodustati töörühm, kuhu kuulusid
Susanna Blomqvist, Martin Heinrichs, Tero J. Kauppinen (esimees), Karoliina Nuotio,
DG Markku Stenvall, DGE Liisa Stjernberg, DGN Irmeli Viherluoto-Lindström ja DGN
Tommy Wegge. Strateegilise aluse loomiseks korraldati kogu piirkonda hõlmanud
liikmeküsitlus ning VIA Groupi meetodit kasutades töötati välja piirkonna strateegia.

Selle eesmärk on tõhustada piirkonnaorganisatsiooni tegevust, et see suudaks täita
paremini oma põhiülesannet ehk toetada ja tugevdada klubisid.
Nagu eespool kirjutasin, tahtsin ma aasta jooksul luua võimaluse uute Rotary klubide
asutamiseks. Rühm andekaid ja innukaid rotariaane said hakkama Espoo Rotaract
klubi asutamisega ning ma soovin, et see edu kantakse üle ka teistele piirkondadele.
Mul oli ka võimalus osaleda külalisena piirkonna D 1461 konverentsil Taanis
Odensees 23.–25.9.2016 ning esindada teisi Soome piirkondi regiooni D 1430
konverentsil Kitees 19.–21.5.2017.
Üks Rotary-aasta haripunkte oli see, et Soomesse saabus 18.–21.5.2017 visiidile RI
tulevane president, austraallane Ian Risley koos abikaasaga. Ettevalmistusrühm tegi
agarasti tööd, et see visiit õnnestuks. Meil oli võimalik tutvustada laialdaselt Soomet
ning kuulda presidendi tulevikuvisioone. Lisaks Helsingi piirkonnale külastati ka
Tamperet.
Vara kogumise projektina oli piirkonna rotariaanidele reserveeritud näidendi
„Sumu“ („Udu“) kogu etendus, mis toimud 27. oktoobril 2016. Kohale tuli tubli hulk
klubiliikmeid. Katajanokka klubi korraldas 28. märtsil 2017 moenäituse Karge & Kallis
Läänemeri, millele annab esinduslikkuse poolest võrdset otsida. Kogutud summad
annetati Läänemere kaitsele.
Tai Kuningriigi suursaadik pakkus meie piirkonnale tasuta pileteid tantsuetendusele
The Magical Dances of Thailand 9.8.2016 Rahvusooperi Almi saalis. Müües neid
pileteid klubides, oli võimalik koguda suur rahasumma maksuvabalt korjandusele
EndPolioNow.
Teiste piirkondade kuberneride toetus oli aasta jooksul märkimisväärne ning me
korraldasimegi iga kuu videokohtumisi, et arutada ühiseid probleeme. Kuberneri
aasta lõpetuseks veetsime ühise nädalalõpu Jyväskyläs ning meie kontaktid
jätkuvad.
12. Tänu
Mulle kui tööelus osalejale sai kuberneriaastal eriti tähtsaks mu rotariaanidest
sõprade omakasupüüdmatu abi ülesannete täitmisel. Oma klubi üllatas positiivse
energiaga, mida jätkus piirkonna ürituste korraldamiseks. Eriti mu klubivend Martin
Heinrichs oli alati käepärast, kui minu tegemised ületasid kasutuses olnud aja.
Tegevuse arendamiseks ideede pakkumisel andis Martin korvamatut abi ning meie

sõprus kuberneriaasta jooksul süvenes. PDG Harry Hedelmani kogemused, toetus,
nägemused ja ideed on olnud minu kuberneritöös asendamatuks abiks.
Piirkonnanõukogu toetus oli äärmiselt tähtis juba ainult tegevuse jätkuvuse
kindlustamiseks. Piirkonnasekretär Olli Manninen on suutnud oma kogemuste varal
korraldada arvukaid asju, mis muidu oleksid jäänud viimasele hetkele. Komiteede
esimehed ja liikmed on tegutsenud omaalgatuslikult, tuues Rotary tegevusse uut
sisu, mida meie piirkonnas vajatakse üha rohkem.
Ulla Railovaara ja Jaana Hertell-Amokrane Rotary büroost on professionaalselt
pakkunud kubernerile vajalikku igakülgset abi.
Minu kuberneriaastale on olnud omane positiivsus, mis on mind ülesannete
täitmisel saatnud ning selle poole olen ma ka oma tegevusega aktiivselt pürginud.
Rohkem kui viisteist aastat kestnud karjäär lihtliikmest piirkonnakuberneriks on
olnud erakordselt arendav ning andnud mulle võimaluse kohtuda käsitamatu hulga
toredate inimestega, kes seavad teiste teenimise omakasust kõrgemale. Rotary
eesmärk on luua ka jätkuvalt tööelus osalevatele rotariaanidele võimalus võtta
kuberneri ülesanded vastu. Kuberneriks kandideerides tahtsin tõestada ka
iseendale, et see on võimalik. Ergutangi kõiki rotariaane võtma endale Rotary
piirkonna mitmekülgseid ülesandeid. Te ei pea pettuma.
Espoos 17.10.2017
Markku Stenvall
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