
Hyvät rotarit  

Tässä kirjeessä kerron Suomessa käynnistetystä RotaKids -toiminnasta ja haastan kiinnostuneita 
mukaan suunnittelemaan lapsille ja lapsiperheille suunnattua toimintaa piirimme 1390 alueelle. 

Mitä tarkoittaa RotaKids  

Rotareiden järjestämää alle 12 -vuotiaille suunnattua toimintaa kutsutaan nimellä RotaKids. 
Toimintaa on järjestetty eri puolilla maailmaa jo pitkään. Mutta maailmankarttaa tarkasteltaessa 
koko Skandinavia on ollut aluetta, missä lapsille suunnattua toimintaa ei rotareiden toimesta ole 
järjestetty -ainakaan kovin koordinoidusti. Keväällä 2021 perustettiin valtakunnallinen työryhmä, 
jossa on edustus kaikista piireistä. Allekirjoittanut on ollut työryhmän jäsen edustaen piiriämme 
1390 ja nyt toimin myös piirimme RotaKids yhdyshenkilönä. 

Lapsille suunnatun toiminnan periaatteina on järjestää lapsille Rotaryn arvojen mukaista toimintaa 
ja antaa lapsille mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä hyvää omassa yhteisössään. Samalla opitaan 
arvostamaan toisia ihmisiä ja luontoa.  
Lapsille suunnatussa toiminnassa toteutuvat Rotaryn perusajatukset: ystävyys, kiusaamisen 
ehkäiseminen, sosiaaliset suhteet, aktiivinen kansalaisuus, rauha ja kulttuurien moninaisuus, 
ympäristötyö ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, hyvä elämä. 
 
Mitä on tehty 
 

RotaKids työryhmä järjesti lapsille ja perheille suunnatun leirin 
Kaustisilla piirien taloudellisella tuella. Leiri toteutettiin yhteistyössä 
STEP -koulutuksen kanssa, oppilaitoksen kampuksella. Ympäristö-
teemaan ja ystävyyteen painottunut leiri onnistui hyvin ja sen jälkeen 
konseptia on hiottu. Leiri on mahdollista järjestää Step-koulutuksen eri 
toimipisteissä oppilasyhteistyönä, mutta siihen tarvitaan klubien 
taloudellista tukea ja markkinointiapua, jotta leireille saadaan 
osallistujia. Ideana on paitsi lapsille suunnattu toiminta, myös 
Rotarytietouden lisääminen ja mahdollisesti uusien rotareiden 
houkuttelu mukaan toimintaamme. 

 

 
RotaKids -toiminnalle on luotu kotisivut. Sivuilta löydät ajankohtaista tietoa toiminnasta ja mm. eri 
piirien yhdyshenkilöiden yhteystiedot. https://sites.google.com/rotaryfinland.org/rotakids/ 
 

 
Ajankohtaista juuri nyt 
Rotaryn yksi kärkiteemoista on koulutuksen tukeminen. Maailmanlaajuisesti huolenamme on se, 
että maailmassa on noin 775 miljoonaa yli 15 -vuotiasta lukutaidotonta ihmistä. Viime vuosina on 
myös Suomessa kiinnitetty huomiota siihen, että nuorten luku- ja kirjoitustaidot ovat 
heikentyneet. 

https://sites.google.com/rotaryfinland.org/rotakids/


Tampereella käynnistyy kuudesluokkalaisille suunnattu kirjoittajaryhmä marraskuussa. Toiminta 
sai Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahastolta apurahan. Ryhmää ohjaa sanataideohjaaja, 
äidinkielen opettaja Tiina Keskinen. Tutustu kurssin mainokseen  
 
Laita hyvä käytäntö tai idea kiertoon 
Monessa klubissa on hankkeita ja tapahtumia, joiden kohderyhmänä on lapset. Hyviä ideoita on 
olemassa! On tärkeää, että hyvät ideat saadaan kiertoon. 
Jos klubillasi on jokin lapsiin kohdistuva hanke, projekti tai tapahtuma tällä kaudella, niin lähetä 
tieto siitä reimansalminen@gmail.com, kokoamme tiedot piirin alueella tapahtuvasta toiminnasta 
yhteen inspiraatioksi ja iloksi muille. Yhdessä olemme enemmän. 
 
Joko vesireppu on tuttu? 
Rotaryn uusin kärkiteema on ympäristö. Vesirepun tarkoituksena on saada lapset kiinnostumaan 
ympäristön ja oman lähivesistön tilasta. VESIREPPU on tarvikepaketti, jolla voidaan esim. 
ryhmä/luokkakohtaisilla luontoretkillä seurata luonnon tilaa. Joko teidän klubi on hankkinut 
Vesirepun lähikoululle tai harrastusryhmälle? https://www.vesireppu.com/tuotetietoa 

 

 
Kuvassa Lielahden koulun oppilaat ovat opettajansa kanssa Vesireppuretkellä keväällä 2022. 

 
Tehdään yhdessä 
Oletko kiinnostunut ideoimaan, suunnittelemaan ja kehittämään RotaKids -toimintaa piirimme 1390 
alueella? Toivon, että saisin perustettua työryhmän, jossa yhdessä mietimme, mitä voimme tehdä 
yhdessä, millainen toiminta kiinnostaa, mitä se edellyttää meiltä, mikä motivoi lähtemään mukaan?  

Perustetaan työryhmä ja tehdään yhdessä! Jos innostut, ota rohkeasti yhteyttä, ilmoittaudu 
mukaan!  

 

 

Pidetään yhteyttä! 

Terveisin Kaija 

 

Kaija Reiman-Salminen 

RotaKids yhdyshenkilö D 1390  

puhelin 050 566 9917 

reimansalminen@gmail.com 
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