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Uus matrikkelUus matrikkel
Uus matrikkel

Hea rotariaan! Sinu ees on esimene elektrooniline Rotary matrikkel. Esimene 
paberkandjal matrikkel anti välja 1939. aastal ja peale seda on matrikkel ilmunud igal 
meie tegevusaastal kuni 2020–2021. Edaspidi jätkame elektroonilise matrikliga.

Miks elektrooniline? 

Suomen Rotarypalvelu viis 2020. aasta sügisel läbi uuringu, kus kõikidelt Soome ja 
Eesti rotariaanidelt küsiti arvamust matrikli vajalikkuse, vormi ja ilmumissageduse 
kohta. Kõikidest vastanutest pidas matriklit oluliseks või vägagi oluliseks 79 %. 
Elektroonilist matriklit toetatas 51 % vastanutest, trükitud matriklit 45 %. 69 % 
vastajatest olid rahul iga-aastase ilmumissagedusega. Tulemused olid üsna 
selged, kui välja arvata suhteliselt tasavägine tulemus matrikli vormi kohta.  

Miks otsustasime üsna napi enamuse tõttu siiski elektroonilise matrikli 
kasuks? Küsitluse tulemused ei olnud otsuse tegemisel ainsaks 
põhjuseks, kuigi näitasid, millises suunas edasi liikuda.

Vähemalt sama oluline põhjus on küberturvalisuse keskkonna ja sellega seotud 
õigusaktide muutmine. Kuna kogu info siirdub veebi, väheneb ka inimese turvalisus. 
Millist infot me enda kohta veebis leiame? Kes neid andmeid levitab? Kas ma 
olen andnud selleks loa? Kellel on ligipääs minu andmetele? Kas mul on endal 
võimalik mõjutada minu kohta kuvatavate andmete sisu? Kas neid andmeid võib 
ära kasutada eesmärkidel, millest mul ei ole aimugi või on isegi minu vastu?
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Privaatsusseaded

Euroopa Liidu andmekaitse määrus reguleerib veebiandmete hulka ja sisu 
ning vastab eelpool mainitud küsimustele. See on ainus suurim põhjus, miks 
Suomen Rotarypalvelu otsustas üle minna elektroonilisele matriklile. See 
võimaldab andmete haldamise lihtsamalt kui trükitud väljaande puhul.

Soovime viia matrikli ja liikmete andmebaasi vastavusse kõigi privaatsusmääruse 
nõuetega. See on võimalik erinevate paroolikaitsete ja uute failivormingutega.

Kolmeosaline matrikkel

Nüüd siis uuest matriklist. Uus elektrooniline matrikkel ilmub kolmes osas. 

ESIMENE OSA on “Rotary üldine info 2021–2022” – trükitud matrikli puhul vastavalt 
“sinised lehed”. Selles osas leiate kogu meie tegevuse ajakohastatud esitluse. See ei 
sisalda muid isikuandmeid kui kuberneride, RI ja SRP juhtkonda kuuluvate isikute 
nimesid. Esimene osa on leitav meie kodulehelt ning seda saab lugeda ja salvestada 
igaüks. See on ka heaks näiteks Soome Rotary tegevusest inimestele ”väljastpoolt”.

TEINE OSA on nimekiri meie organisatsioonis tegutsevatest isikutest. Siin on 
kirjas kõigi inimeste kontaktid, kes on seotud piirkondade ja Soome Rotary 
tegevusega. Siinse info avaldamiseks on saadud kõigi asjaosaliste nõusolek. 
Nimekirja leiab meie kodulehelt liikmete andmebaasist, kuhu sisenemiseks 
on vaja salasõna. Nimekirja on võimalik salvestada ja välja printida. 

KOLMAS OSA on nimekiri Soome ja Eesti klubidest ja rotariaanidest, mis oli ühtlasi varasema 
matrikli olulisim osa. Nimekiri on võetud meie andmebaasist. Nimekirja lugemiseks 
tuleb sisestada salasõna, nimekirja ei ole võimalik salvestada, välja printida ega jagada 
kolmandatele isikutele. Iga rotariaani kohta on andmebaasis vaid see info, millele ta ise 
on nõusoleku andnud. Iga klubi vastutab ise oma liikmete andmete nähtavuse eest.

Meie eesmärk – turvalisus ja mitmekülgsus

Mis on uue elektroonilise matrikli plussid ja miinused? Paljude (küsitluse põhjal 45 %) 
jaoks on harjumuspärase trükitud matrikli kadumine suur kaotus – miski kaob koos 
trükitud matrikliga. Trükitud matrikkel oli lihtsasti loetav, seda oli mugav kaasas kanda 
või riiulis hoida, kuigi aasta pärast tuli see vastavalt reeglitele hävitada. SRP arhiveeritud 
info on osa Soome Rotary ajaloost ja sisaldab andmeid, mida kuskilt mujalt ei leia.

Trükitud matrikli puhul olid probleemsed ka trüki- ja jaotuskulud ning 
väljaande hävitamise keerukus. Lisaks võisid andmed levida lihtsal moel ka 
väljapoole organisatsiooni, mis võimaldas nende väärkasutamist.

Elektrooniline matrikkel on soodne. Meil on võimalik kasutada värvikamat kujundust ja 
rohkem pildimaterjali. Siia on mugav lisada linke veebilehtedele ning ka videotele. Uus 
matrikkel pakub meile paremaid võimalusi tuua klubide tegevus kõikide rotariaanideni. 

Kindlasti tekitab üleminek elektroonilisele matriklile palju kõneainet, mis on iseenesest 
tervitatav. Ilma tagasisideta ei toimu arengut. Kirjastuskomiteel on valmisolek muuta 
matrikli vormi ja sisu kasutajasõbralikumaks vastavalt liikmete vajadustele ja nõudmistele.

Mõnusaid hetki koos uue elektroonilise matrikliga!

01.08.2021

Suomen Rotarypalvelun kirjastuskomitee
Mikko Heikkilä, Lappeenranta-Saimaa, peatoimetaja
Seppo Huotari, Lahti-Laune 
Tero Kupiainen, Janakkala
Ulla Railovaara, Rotarybüroo, sekretär

Kaanefoto: 
Rotary-aasta 2021–2022 piirkonnakubernerid

Selles väljaandes on kasutatud pilte erinevatest Rotary allikatest. 
Eriline tänu PDG Niko Niemile, Lahti-Wesijärvi.

Layout: MPT-palvelut Ky/Sari Lund-Nieminen
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Lühidalt 

Peale pandeemiat algav Rotary-aasta 2021–
2022 tundub mõnevõrra helgem. Klubide 
tegevus on taastumas. Noorsoovahetus 
on endiselt pausil kuni 30.06.2022.

Endiselt on üks aktuaalsemaid teemasid 
liikmete arvu vähenemine. My Rotary on 
suurepärane infokanal Rotary-maailma. Seal 
on kirjas RI eesmärgid, mille hulgast võib 
esile tõsta eesmärgi, kus 20 % Rotaracti 
liikmetest võiksid hiljem liituda Rotaryga. 
Seega tihendagem koostööd! Ka Rotary 
kui brändi tugevdamine igal võimalikul 
moel oleks abiks uute liikmete värbamisel.

Võitlus polioga on jõudnud lõpusirgele. 
Afganistan ja Pakistan on siiani murekohad 
ka poliitilisest aspektist, kuid töö jätkub. 
Kui lõpetaksime praegu 1985. aastal 
alustatud projektiga, haigestuks järgnevatel 
aastatel enam kui 200 000 last. 

My Rotary lehekülgedel ja ka Soome 
kodulehel on meeldetuletusena kirjas 
Rotary põhiteemad, mida võiks projektide 
raames arendada ka kohalikul tasandil.
Töö rahu nimel, haigustega võitlemine, 
puhas vesi ja hügieen, emad ja lapsed, 
koolitused, kohaliku majanduse 
tugevdamine ja keskkond. 

Meie eesmärgiks on saada veel 
käesoleval aastal valmis projektipank, 
kuhu saab salvestada klubide projekte, 
et kõik klubid võiksid neist osa saada. 
Kooskõlas Rotary Fondi suunistega 
oleme loonud keskkonnakomitee, mille 
peamiseks ülesandeks on Läänemere 
kaitse edendamine. Oleme arutanud 
ka Soome Rotary ühiste koolituste 
korraldamist. Anname neist teada 
niipea, kui plaanid on paigas.

1Aktuaalset

Rotary Internationali president (RIP) ja aasta teema

Rotary Internationali president

RI president on Rotary juhtfi guur. Ta on 
RI juhatuse eesotsas ja panustab isiklikult 
Rotary tegevuse edendamisse üle kogu 
maailma. RI presidendi kandidatuuri 
esitab RI juhtkonna endistest liikmetest 
valitud 34-liikmeline nimetamiskomitee. 
Lõpliku otsuse teeb RI aastakonverents.

RI president 2021–2022 on Shekhar 
Mehta, Calcutta-Mahanagar Rotary 
klubi, West Bengal, India

RI presidendi teema 2021–2022
Serve to change lives 
Aidates muudad elusid 

Rotary Internationali president 2021-22 
Shekhar Mehta, Calcutta-Mahanagar 

Rotary klubi, India.

Aktuaalset
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Rotary kolme minutiga – kiirele lugejale

Rotary tunnuslauseks on Service Above Self ehk ühiskonna teenimine kõrgemale isiklikest 
huvidest. Rotary on ühiskonda teeniv heategevusorganisatsioon, mis soovib arendada oma 
liikmeid ja nende ärieetikat ning kannustab erinevate valdkondade inimesi koostööle. Klubid 
ja rotariaanid on Rotary olulisimad rakukesed. Rotariaanide moraalsed valikud põhinevad 
Nelja küsimuse testil, mida omakorda täiendab Singapuri deklaratsioon. Rotary põhifookus 
on humanitaarabitöö nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. 

Mis on Rotary?

Rotary on eetilistel põhimõtetel toimiv 
rahvusvaheline heategevusorganisats
ioon, mis tegutseb enam kui 200 riigis 
ning millel on üle 1,2 miljoni liikme. 
Soomes ja Eestis on kokku 300 Rotary 
klubi, rotariaane on kokku ligi 9000.

Kogu Rotary tegevuse alustalaks on 
kohalikud Rotary klubid, mis koondavad 
sarnase mõttelaadiga inimesi, kelle 
eesmärgiks on saata korda head oma 
kogukonnas. Klubid kutsuvad liikmeteks 
hea mainega ettevõtlikke mehi ja naisi. 
Peetakse regulaarseid koosolekuid, 
kus erinevaid eluvaldkondi esindavad 
klubiliikmed peavad ettekandeid 
päevakohastel teemadel või on 
kutsutud esinema mõni külalislektor.

Klubid on jaotunud Rotary piirkondadesse, 
mida juhib Rotary International (RI). 
Soomes on viis piirkonda. Rotary 
Internationali juhivad president koos 
juhtkonnaga (Board).  Piirkondade eesotsas 
on kubernerid. Rotary rahvusvahelised 
reeglid kinnitab Seadusandlik Kogu (COL), 
mis koguneb iga kolme aasta tagant.

RI koduks on Evanston, Chicago lähedal 
USAs. Seal asub ka RI peakontor. Lisaks 
peakontorile on Rotaryl 7 rahvusvahelist 
bürood. Zürichi büroos tegeletakse Euroopa 
ja Aafrika, sealhulgas ka meie küsimustega. 

Humanitaartöö 

Rotary Fond (TRF), üks maailma suurimaid 
heategevusfonde, koordineerib rotariaanide 
ülemaailmset humanitaarabitööd. 
Fondi töö põhineb vabatahtlikel 
annetustel ja omakapitali tootlusel, 

mis suunatakse haridusprojektidesse ja 
humanitaarabitöösse. Üheks stiimuliks on 
Paul Harris Fellow-tunnustuse määramine 
igale, vähemalt 1 000 dollari suuruse 
annetuse tegijale. Rotary asutaja Paul 
Harrise järgi nimetatud PHF-tunnustusi 
on ülemaailmselt jagatud üle miljoni.

Paul Harris asutas Rotary koos paari sõbraga 
1905. aastal Chicagos. Soomes alustas 
Rotary tegevust aastal 1926 ja Eestis 1930. 
Rotary Fond sündis 1917. aastal ning 
selle esialgne nimetus oli Annetusfond.

Aastast 1985 on rotariaanid kogunud 
annetusi polio ehk lastehalvatuse 
hävitamiseks maailmast. Eesmärgiks 
on seatud polio hävitamine maailmast 
lähiaastatel täielikult, selle jaoks 
kogutakse annetusi End Polio Now -
kampaania raames.  Rotariaanid on 
kogunud 30 aastaga üle 1,3 miljardi 
dollari polio hävitamiseks, mis on üle 
1 000 dollari iga rotariaani kohta.  Maailma 
Terviseorganisatsiooni WHO poolt juhitud 
polio-programmis on suurimad eraviisilised 
annetajad lisaks Rotaryle ka Bill ja Melinda 
Gates’i fond. Rotary vabatahtlikud 
on teinud tohutul määral tööd polio 
hävitamiseks. Poliosse haigestumised 
on vähenenud 350 000 juhtumi pealt 
nullilähedaseks üle kogu maailma.

Rohkem infot Rotary kohta leiad aadressilt 
www.rotary.fi 
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2 Rotary klubid
Rotary klubi on kogu Rotary tegevuse tuum. Klubi allub otseselt Rotary Internationalile. 
Rotary klubi ülesadeks on viia ellu Rotary eesmärke, õnnestunud heategevusprojekte, 
tugevdada klubitegevust kaasates uusi liikmeid, toetades Rotary Fondi ja koolitades 
klubiametnikke Rotary ülesannete jaoks klubi tasemest kõrgemalegi.

Klubi on piisavalt iseseisev, et otsustada oma programmi, tegevuse ja liikmete koolitamise 
üle, kuid kogu tegevus peab toimuma Rotary Internationali poolt seatud reeglite raamides. 
Soome viies Rotary piirkonnas on kokku 300 klubi, neist 20 tegutseb Eestis. 

Klubi moodustavad rotariaanid. 
Klubiga alustamiseks on vajalik 
vähemalt 20 liiget. Muid reegleid klubi 
liikmeskonna arvu kohta ei ole.

Rotary klubis on aktiivliikmed (Active 
members), võivad olla ka auliikmed 
(Honorary members) või muud liikmed. 
Olulisimaks teguriks on klubi aktiivsus.  

Aktiivliikmelisus

Hääleõiguslik ja Soome Rotary andmebaasi 
sisestatud aktiivliige on klubisse valitud 

liige, kes maksab liikmemaksu. Aktiivliige 
valitakse klubisse määramatuks ajaks.

Auliikmelisus

Auliikmeks võidakse valida rotariaan või ka 
mitte-rotariaan, kes on vääriliselt aidanud 
kaasa Rotary eesmärkide saavutamisele. 
Auliige ei ole kohustatud maksma klubi 
liitumis- ega liikmemaksu. Tal ei ole 
klubis hääleõigust ning ta ei tohi olla 
kaasatud Rotary või klubi ametlikesse 
tegevustesse. Auliikmelisus on võimalik 
enam kui ühes Rotary klubis, kuid rotariaan 

ei tohi olla samas klubis nii aktiiv- kui ka 
auliige. Kui auliige on aktiivliige mõnes 
teises klubis, võib ta täita selle klubi 
ametlikke ülesandeid. Auliige võib teha 
visiite kõikidesse Rotary klubidesse.

Muud liikmed 

Klubisse võivad kuuluda ka mõne ettevõtte 
või ühiskonna mainekad esindajad või 
rotariaani pereliikmed. Nemad ei ole 
siiski klubi hääleõiguslikud liikmed, neid 
ei kanta ka Soome Rotary registrisse. 
Samuti ei maksa nad liikmemaksu.

Liigitussüsteem

Rotary klubiga oodatakse liituma inimesi 
kogukonna kõigilt elualadelt. See tooks 
klubisse juurde mitmekülgseid teadmisi. 

On ju Rotary üheks eesmärgiks eri 
valdkondade inimeste koostöö. Sellist 
ekspertiisvaldkonnal põhinevat süsteemi 
nimetatakse Rotarys liigitussüsteemiks. 

Igal aktiivliikmel peab olema liigitus, 
mis on vastavuses kas tema hariduse, 
töökoha või huvialaga seotud oskustega. 
Klubi ise määrab liigituse nimetuse. 

Klubi peab haldama igas oma 
tegevuspiirkonnas esinevatest ja ühiskonna 
teenimise ametialadest nimekirja, mida igal 
aastal kontrollitakse ja täiendatakse. Seal 
on liigitatud klubiliikmed, kuid on ka vabad 
kohad, kuhu oodatakse uusi liikmeid. Selline 
liigitustabel peaks võimalikult põhjalikult 
esindama piirkonna elanike erialavaldkondi.

Liikmele jääb tema liigitus alles ka siis, 

Rotary 
koosolekud on 

kogu meie 
tegevuse 

tuum.

2.1  Rotary liikmelisus

Rotary klubid
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kui ta jääb pensionile või mõnel muul 
viisil eemaldub aktiivsest tööelust. 
Kui klubiliige kaotab oma liigituse 
näiteks siirdudes uuele tegevusalale, 
määrab klubi talle ka uue liigituse.

Uute liikmete värbamine

Uute liikmete leidmine on iga klubiliikme 
õigus ja kohustus. Aktiivliige teeb uuest 
liikmekandidaadist klubi juhatusele 
esitluse. Juhatus küsib kandidaadi 
kohta arvamusi klubi liikmelisuse 
komiteelt või eraldi liigituse ja liikmetega 
tegelevalt komiteelt. Liikmeks saamise 
sobivust hinnatakse eesmärgiga saada 
maksimaalselt võimekas liikmeskond.

Liikmeks sobivuse kriiteeriumid 
on muuhulgas:
-  võimalus osaleda aktiivselt Rotary 
 klubi tegevuses

-  valmisolek tegeleda heategevusega
-  isiku taust
-  isiku maine

Liikmeks võtmine

Liikmete värbamisel tegutseb 
klubi järgmiselt: 
- Klubiliikmed teevad uute liikmete 
kohta esitluse, mis tuleb saata 
klubisekretärile, kes omakorda edastab 
selle liikmelisuse komiteele hindamiseks.
- Liikmelisuse komitee edastab 
oma hinnangu klubi juhatusele. 
- Juhatus teeb otsuse, millest 
teavitatakse uue liikme soovitajat.
- Positiivse otsuse puhul kuulutatakse 
kandidatuur välja klubikoosolekul, 
seejärel on liikmetel 7 päeva aega 
esitada juhatusele oma vastuhääl.
- Kui 7 päeva jooksul ei ole 
tulnud vastuhääli, on uue liikme 

kandidatuur saanud heakskiidu. 
- Kui vähemalt üks liige on esitanud 
vastuhääle, läheb juhtum tagasi juhatusele 
ning juhatus korraldab liikmete hulgas 
hääletuse, mille põhjal tehakse lõplik otsus. 
- Otsusest teavitatakse liikmekandidaati. 
- Uus klubiliige registreeritakse 
liikmeks ja lisatakse liigitusnimekirja.
- Uus klubiliige võetakse klubisse vastu, 
teda esitletakse klubikoosolekul ning 
tema rinda kinnitatakse Rotary märk.
- Klubi kannab uue liikme Soome 
Rotary liikmete andmebaasi.

Mõnest teisest klubist üle tulevat või teise 
klubi endist liiget saab tema varasem 
klubi esitada aktiivliikme kandidaadiks. 
Üle tuleva isiku liikmeks võtmine toimub 
samadel meetmetel kui teistegi liikmete 
puhul. Rotariaan ei saa olla aktiivliige 
samaaegselt kahes klubis. Aktiivliige võib 
siiski olla auliige mõnes teises klubis.

Klubi tutvustamine uutele liikmetele 
ja nende koolitamine

Uutele klubi liikmetele toimub 
Rotary tutvustamine ja koolitamine 
erinevates kontekstides.

Igal klubiliikmel on vader, kelle 
ülesandeks on aidata uuel liikmel sisse 
elada, tutvustada talle teisi liikmeid, 
klubi tegutsemistavasid ning julgustada 
teda aktiivselt osalema klubitegevuses. 
Enamasti on uue liikme vaderiks sama 
isik, kes esitas tema kandidatuuri. Vader 
võib olla ka mõni muu klubiliige.
Mitmetes klubides on spetsiaalsed 

klubikoolitajad, kelle ülesandeks on 
süvendada liikmete teadmisi Rotary 
organisatsioonist ja tegevusest.

Miks ma olen rotariaan – 
liikmelisuse eelised ja võimalused

Liitudes Rotary klubiga suurendad 
oma võimalust maailma muuta. Selle 
teeb võimalikuks üle 1,2 miljonilise 
aktiivliikme ülemaailmne võrgustik. Kõigil 
neist on ühine eesmärk – parandada 
elukvaliteeti läbi heategevustöö. 

Liikmelisus pakub võimalust kontakteeruda 
teiste professionaalidega, kes on juhtidena 
julged ja oma ettevõtmistele pühendunud. 
Osaledes projektides, nädalakoosolekutel 
ja mõttevahetustes, sõlmid samaaegselt 
sõprussuhteid. Rotariaan kasvab inimesena 
ning omandab uusi oskusi. Klubi kaudu on 
võimalik paremini ka kogukonda aidata.  

Rotariaanid saadavad märkimisväärseid 
muutusi korda ka ülemaailmselt. 
Liikmelisus annab rotariaanile pääsme 
rahvusvahelisse võrgustikku.  

Kümme põhjust, miks on hea olla rotariaan:
1.  Võimalus aidata ja teha head 
2.  Ametialane võrgustik
3.  Personaalne kasvamine ja areng
4.  Sõprussuhted
5.  Kultuuride mitmekülgsus
6.  Võimalus olla tubli kodanik
7.  Rahvusvahelisus
8.  Rõõm
9.  Noorsoovahetus ja võõrustajapere
10.  Eetiline keskkond

Ja kui kokku 
ei saada, 

siis kõnnitakse 
väljas.
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Veebi- ja satelliitklubid

Klubtegevuse erinevad vormid on 
veebi- ja satelliitklubid. Rotary klubi 
tegevuspiirkond on kohalik, kuid 
veebiklubil ülemaailmne. Soomes on üks 
veebiklubi, Rotary E- Club of Verkkorotary.
fi . Kõikidel klubidel on võimalus pidada 
osa oma koosolekutest veebis.

Rotary satelliitklubi tegutseb nagu 
klubi klubis. Satelliitklubi liikmed on 
ühtlasi ka peaklubi liikmed. Neil on 
omaette koosolekud, satellitklubi 
raporteerib oma haldus- ja muude 
tegevuste kohta peaklubile.

Põhjamaade esimene satelliitklubi 
asutati Tampere-Lielahden Rotary klubi 

juurde 22.06.2020 ning see kandis 
nime Tampere-Lielahti Health and 
Environment. Soome teine satelliitklubi 
loodi 2021. a. jaanuaris Pihtipuda Rotary 
klubi juurde ja selle nimi on Silta (Sild).

Satelliitklubi asutamine eeldab vähemalt 
8 liiget, kuid tegutsemist võib alustada 
ka väiksema liikmeskonnaga. Vajalikku 
nõu annab Sari Miettinen Rotary Zürichi 
rahvusvahelisest büroost. Täpsem info 
on kirjas ka Soome Rotary kodulehel
www.rotary.fi 

Kohalviibimine ja osalemine

Rotary ja Rotary klubid põhinevad 
sõprusel, see innustab liikmeid osalema 
klubikoosolekutel ja teistes Rotary 

ettevõtmistes. Ühiseid eesmärke saab 
edendada osaledes klubiüritustel, mis 
toimuvad vähemalt kaks korda kuus. 
Osaleda võib ka:
-  mistahes teise klubi koosolekul 
 üle kogu maailma,
-  RI, Soome Rotary või Rotary 
 piirkonna sündmustel,
-  muudes heategevusprojektides 
 ja -töödes

Kui osalemine ei ole võimalik, võib 
klubi juhatus võimaldada liikmele 
mõjuvatel põhjustel ajutise vabastuse.

Klubiliige võib püsivat vabastust taotleda 
ka kirjalikult, kui tema oma vanus 
ja Rotary-aastate summa on kokku 
vähemalt 85 aastat ja ta on rotariaanina 
teeninud vähemalt 20 aastat. 

Auliikmetel osalemiskohustust ei ole.

Klubiliikme tagasikutsumine 
või tagasiastumine

Klubiliikme tagasikutsumise 
põhjused võivad olla järgmised:
– Maksude tasumata jätmine
– Pikaajaline eemalolek
– Muud põhjused, mille juhatus 
on eraldi kinnitanud

Omal soovil võib rotariaan tagasi 
astuda millal iganes. Tal tuleb tasuda 
alanud Rotary-aasta liikmemaks 100 %. 
Liikmelisuse lõppemisel tuleb rotariaanil 
tagastada klubile ka oma Rotary märk. 

Hea on olla 
rotariaan!

Pihtipuda 
Silla-klubi, 

meie riigi esimesi 
satelliitklubisid, 

mis asutatud 
aastal 2021.
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2.2  Klubitegevus

Kuigi Rotary klubi tegevuse ja 
klubiametnike ametiaeg on enamasti 
üks aasta, peab klubi tegevus olema 
pikemaks ajaks ette planeeritud. Klubidel 
soovitatakse koostada pikaajaliste suuniste 
ja tegevusprioriteetide kava umbes 
kolmeks aastaks. Klubi tegevuskava peab 
olema kooskõlas RI poolt soovitatud klubi 
juhtimiskavaga (CLP, Club Leadership Plan). 

Klubi tegevuse aastakava tuleb laadida 
RI kodulehele, My Rotary alt leitava 
Club Central- jaotusesse enne iga 
Rotary-aasta algust. Teostatud tööd 
registreeritakse Rotary-aasta jooksul. 
Kubernerid ja abikubernerid jälgivad 

sealtkaudu oma piirkonna klubide 
eesmärke ja nende täitmist.  

Klubid koostavad Rotary-aastale ka isikliku 
aasta-/tegevuskava (klubikoosolekud, muu 
klubitegevus, osalemine piirkonna, SRP ja RI 
sündmustel) vähemalt pooleks aastaks ette. 

Klubikomiteed

Klubi moodustab oma töö jaoks 
vajaliku arvu komiteesid. Vastavalt klubi 
juhtimiskavale on klubi alalised komiteed:
- Juhtimiskomitee
- Liikmelisuse komitee

Rotary’st kuuleb 
ikka kõige paremini 
turul ja väljakutel, 

inimestega 
suheldes.

- Avalike suhete komitee
- Projektikomitee
- Rotary Fondi komitee

Kui klubi tegeleb noorsoovahetusega, 
tuleks selleks otstarbeks luua 
vähemalt kolmeliikmeline 
noorsoovahetustiim. Rohkem infot 
sellel teemal on kirjas punktis 4.5

Klubi võib määrata ka muudes 
olulistes küsimustes vajaminevaid 
ametnikke või komiteesid. Sellised on 
näiteks kommunikatsioonikomitee, 
IT-komitee ning klubikoolitaja. 

Iga eraldiseisva projekti elluviimiseks võib 
luua oma nn projekti juhtimisrühma. 
Viimastel aastatel on klubiprojektide arv 
kasvanud. Sageli suunatakse projektidest 
saadud tulu klubi heategevusse, nt 
noorsoovahetusse või Rotary Fondi.

Klubi majandus ja liikmemaks

Klubi aktiivliikmed maksavad klubile 
iga-aastast liikmemaksu. Liikmemaksu 
suurus kinnitatakse klubi aastakoosolekul. 
Auliikmed liikmemaksu tasuma ei pea.

Projektidest saadud tulu suunatakse 
kohalikku või rahvusvahelisse heategevusse. 

Rotary koosolekud

Klubikoosolekud
Rotary tegevuse alustaladeks on 
regulaarsed klubikoosolekud. Klubi- või 
muid koosolekuid peetakse vähemalt kaks 

korda kuus. Lisaks koosolekutele on klubide 
programmis mitmeid muid koosviibimisi. 

Klubikoosolekute kestus varieerub, 
kuid enamasti on ühe koosoleku 
pikkuseks 1–1,5 tundi. Koosoleku jooksul 
pakutakse ka lõuna- või õhtusööki. 

Tavapärase koosoleku programm 
sisaldab kas oma klubi liikme või mõne 
külalise tervituskõnet või ettekannet. 
Klubiliikmed teevad kordamööda 
ettekandeid, mis tutvustavad liikme erialast 
või mõnda muud päevakohast teemat. 
Programm peaks sisaldama regulaarselt 
ka aktuaalseid Rortary-teemasid. 

Klubikoosolekutel võivad lisaks liikmetele 
osaleda teiste klubide rotariaanid või 
nende abikaasad. Rotariaanil on lubatud 
kutsuda koosolekute külalisteks ka isikuid, 
kes ei ole rotariaanid. Teiste klubide 
koosolekuid külastades tohib klubiliige 
võtta kaasa ühe mitte-rotariaanist külalise. 

Koosolekul võib osaleda kohale tulles, üle 
veebi või interaktiivse veebisündmusena.  

Muud koosviibimised.
Lisaks klubikoosolekutele korraldavad 
klubid oma tegevuse arendamiseks 
erisündmusi. Näiteks kaminaõhtud 
on suurepärased koosviibimised uute 
ideede genereerimiseks ja uute liikmete 
sisseelamiseks. Väljasõidud ja ekskursioonid 
erinevatesse ettevõtetesse muudavad 
klubiprogrammi mitmekülgsemaks.
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Klubinõupidamine
(mitte kevadkoosolek).
Klubinõupidamisel (Club Assembly) 
arutatakse klubi programmi ja teemasid 
ning tegeletakse uute liikmete koolitusega. 
Klubinõupidamised peaksid toimuma 
vahetult peale piirkonnanõupidamist, 
piirkonnakonverentsi, piirkonnakoosolekut 
ja PETSi, et liikmed saaksid muuhulgas 
infot piirkonna programmi, plaanide 
ja tegevuste kohta. Klubinõupidamine 
peetakse kuberneri või abikuberneri 
külaskäigu raames.  

Aastapäevapidu.
Klubidel on kombeks tähistada 
aastapäeva suurejoonelise peoga. 
Tegemist on tavapärasest pidulikuma 
sündmusega. Peole on lubatud kutsuda 
ka külalisi väljastpoolt. Aastapäeva 
võidakse tähistada liikmete vahel ka 
vabas vormis koosviibimisena. 

Intercity-koosolek. 
Intercity-koosolek on mitme klubi ühine 
ettevõtmine. Tavaliselt on see seotud 
mõne kindla teemaga.  See võib toimuda 
ka mõne muu ühise sündmuse raames.

Klubi regulaarsed koosolekud

Klubidel soovitatakse võtta kasutusele 
Soome Rotarybüroo koostatud 
Rotary klubi mudeleeskiri. 

Klubi regulaarsed koosolekud on 
sügisseminar (aastakoosolek), mis 
peab toimuma hiljemalt oktoobri lõpus 
ja kevadkoosolek (nõupidamine), mis 

peab toimuma hiljemalt mai lõpus. Juhul 
kui regulaarsete koosolekute toimumise 
aeg erineb klubi aastaprogrammi 
märgitud toimumisajast, tuleb sellest 
teavitada kõiki liikmeid vähemalt kümme 
päeva enne koosoleku toimumist. 

Koosolekutel on igal aktiivliikmel üks 
hääl. Häälte võrdse jagunemise korral 
on otsustav hääl esimehel, kuid isiklikel 
valimistel tõmmatakse loosi. Isikuvalimistel 
kasutatakse eraldi valitud hääletusmeetodit: 
avatud või suletud hääletusvoor.

Sügis- ja kevadkoosolekutel käsitletavad 
teemad ja vastuvõetud otsused on 
leitavad klubi mudeleeskirjade alt.

Klubiprojektid

Koosolekutele lisaks on klubide 
tegevuse oluliseks osaks ka erinevad 
projektid. Projektide all mõeldakse 
konkreetset tegevust, mis toimub 
väljaspool koosolekuid. 

Projektid on oluline osa klubitegevusest: 
-  head projektid lisavad klubidele 
 aktiivsust
-  nende läbi toetatakse konkreetseid
 abivajajaid oma kogukonnas 
-  samaaegselt võidakse koguda annetusi 
 Rotary Fondi heategevusprojektide 
 või klubi oma tegevuse jaoks

Suomen Rotarypalvelu plaanib luua 
projektipanga, kuhu saaks koondada 
kogu info erinevate piirkondade 
ja klubide projektidest. 

Rotary tegevus 
on just nii 

mitmekülgne, 
kui me ise seda 

soovime.

Oravaisten 
Rotary klubi 

Bertel Gäggblad sai RI 
presidendi õnnesoovid 
50. tegevusaasta puhul 

2021 alguses, õnnitlused 
annab üle president 

Elmer Löfdahl.
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Näiteid meie piirkonna teostatud
projektidest

Lappeenranta-Saimaa Rotary klubi 
Jõulukuuse-projekt 2021. a. kevadel

Klubi proovis uut moodust, kuidas 
jõulukuuskedega vett puhastada ja 
samaaegselt kalastusvõimalusi suurendada. 

Tänu ajalehes ilmunud kuulutusele ja 
sotsiaalmeedia üleskutsele läks sõna 
ringlema ja kolmekuningapäeva järgsel 
nädalavahetusel tõid linnakodanikud 
kohale ligi 600 jõulupuud.
Kuused pidid esmalt paar kuud kuivama 
ning seejärel uputatigi u 100 kuuske  
Saimaa järve. Ülejäänud kuused jäid linnale, 
need hakiti ja kasutati keskkonnatöödes. 
Projekt teostus koos Saimaariumi loodus- ja 
teaduskeskusega ja Lappeenranta linnaga. 
Talgutes lõi innukalt kaasa ka ”ahjusoe” 
Rotaractklubi. Kohapeal jagati Rotary- 
ja keskkonnateemalisi infomaterjale.  

Perede 
annetatud 

jõulukuused 
toodi randa 
traktoriga.

Rahulolevad 
talgulised.

Avad lõigati 
mootor- ja 

jääsaagidega.

Jääretk 
liikus 

lihasjõul.

Katsete tulemused on näidanud, 
et hajukoormuste äravoolu saab 
puhastada bioloogilise meetodi abil, 
kus kasutatakse energiapuud.
Kui järve asetatakse puukimbud, vähenevad 
üleujutusperioodil veekogu huumuse- ja 
toitainetesisaldus ning tahked ained. Ühtlasi 
väheneb ka vee rauasisaldus. Vette asetatud 
puidu pinnale tekib kiiresti mikroobide 
kooslus, mida kasutavad ära erinevad 
organismid. Koos fi ltreeritakse veest 
toitaineid, huumust ja metalle. Jõulukuusk 
on vette uputamiseks ideaalne. Uuringud 
on näidanud, et põhjaloomastikule ja 
kattekultuuridele meeldib areneda just 
kuuse pinnal. Õigesse sügavusse uputatud 
kuused moodustavad soppe, mis sobivad 
kaladele kevadisteks kudemispaikadeks 
ning on ka headeks püügikohtadeks.
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Pirkanmaa Rotary klubide rahu 
edendamise projekt 2019 ja 2020

Noortele suunatud ”Konfl iktide 
lahendamine ja rahu edendamine” oli 
Valkeakoski-Tohka Rotary klubi ja veel 
kuue Pirkanmaa Rotary klubi ”Peace 
Broker” koostööprojekti põhiteemaks. 
Eesmärgiks oli pakkuda Pirkanmaa 
õpilastele teemakohast koolitust ja 
isegi karjäärivalikuid. Koos president 
Martti Ahtisaari loodud CMI-ga (Crisis 
Management Initiative) teostatud 
projekt sai alguse 2019. aasta veebruaris 
toimunud loengutel Valkeakoskis. 
Valkeakoski Tietotie keskkoolist, Häme 
rakenduskõrgkoolist ja Valkeakoski 
kutsekõrgkoolist osales ligikaudu 260 
õpilast ning nende antud tagasiside oli 
väga positiivne. Ürituse korraldamise 
ja kulude eest vastutasid Valkeakoski-
Tohka Rotary klubi koos Valkeakoski 
Rotary klubi ja haridusasutustega.

Projekti teine etapp oli Peace Broker-
seminar. 21.01.2020 toimunud konfl iktide 
lahendamisele ja rahu edendamisele 
pühendatud seminar oli suunatud 30–
40le asjast huvitatud 16–21.aastastele 

õpilastele Valkeakoski, Lempäälä ja 
Tampere koolidest. CMI korraldas ja 
valmistas ette loengud ning rühmatööd 
Valkeakoski koolilinnakus organisatsiooni 
iga-aastaste Ahtisaari-päevade stiilis 
(https://www.youtube.com/watch?v=m-
xs0L5yLbQ) koos rotariaanide ja kohaliku 
hariduskogukonnaga. Koolitajateks olid 
CMI noored rahusaadikud nn. Lennonid 
ning rühmatööd viidi läbi inglise keeles. 
Programmis olid muuhulgas ka loengud 
läbirääkimis- ja lepitusoskustest ning 
rühmatööd konfl iktiolukordadest. Osalejate 
tagasiside oli positiivne, üldine hinnang 
skaalal 4–10 oli 9,1 ning loodeti, et tulevikus 
korraldatakse sarnaseid sündmusi veelgi.

Seminari peakorraldaja oli Valkeakoski-
Tohka Rotary klubi. Lisaks osalesid 
projektis Valkeakoski, Akaa, Toijala-
Akaa, Lempäälä-Havase, Tampere ja 
Tammer Nova Rotary klubid. Tegemist 
oli kogu piirkonna rotariaande ja teiste 
toetajate ühise jõupingutusega. Seminari 
toimumiseks korraldas Valkeakoski-
Tohka Rotary klubi kampaania, mille 
raames laekunud 13 annetusele 
Valkeakoskilt, Lempääläst ja Tamperest 
õnnestuski seminari korraldamine. 

Sündmus 
kõnetas 
eelkõige 

noori.

Avalikule
loengule kogunes 

palju rahvast.

Konfl iktid ja nende 
lahendamine - 
lähemal meile 

kui arvata 
oskame.
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2.3   Juhatus ja klubiametnikud

Covid-19 ei 
takistanud 

klubikoosolekute 
toimumist.

Rotary klubi küsimustega tegeleb 
juhatus. Rotarytööle omase roteeruva 
vastutuse kohaselt ei keelduta ülesannete 
täitmisest ilma mõjuva põhjuseta.

Klubi juhatusse peaksid kindlasti kuuluma 
-  president
-  tulevane president
-  eelmine president
-  sekretär
-  varahoidja

Klubi juhatuses võib olla ka teisi liikmeid. 
Klubi juhatuse struktuur ja juhtimisviis on 
määratletud klubi eeskirjades. Kui klubil 
on satelliitklubi, on sellel oma juhatus.

Rotary klubi juhatuse kutsub kokku 
president. Juhatusel on laialdased volitused. 
Juhatus otsustab muuhulgas uute 
liikmete vastuvõtu ja vastavalt reeglites 
sätestatud tingimuste põhjal ka liikmelisuse 
lõpetamise. Juhatuse otsused võib edasi 
kaevata klubisse, kes võib juhatuse otsuse 
2/3 kvalifi tseeritud häälteenamusega 
kehtetuks tunnistada või seda muuta.

President

Rotary klubi president juhib klubi kogu 
tegevust ja on klubi peamine esindaja. 
President on ka klubi juhatuse kõneisik. 

Võtmesõnad presidendi töös:
Valmisolek
Kuula
Jaga

Julgusta ja kiida
Arenda
Vii ellu

Tulevane president
Tulevane president tuleks valida aegsasti, 
soovitavalt kaks aastat enne ametiaja 
algust. Nii on tal piisavalt aega oma 
tulevaseks ametikohaks valmistuda.

Rotary piirkond korraldab igal aastal 
koolituse klubide tulevastele presidentidele. 
Koolitus kannab nime PETS, mis tähendab 
Presidents-Elect Training Seminar. 
Tulevaselt presidendilt eeldatakse PETSi 
koolitusel osalemist. Koolitus võib 
toimuda ka kahes osas: PrePETS ja PETS. 

Asepresident
Rotary klubi asepresident asendab 
presidenti, kui viimasel ei ole 
võimalik oma kohustusi täita.

Eelmine president
Eelmine president hoolitseb alustatud 
tegevuste jätkusuutlikkuse eest, vajadusel 
toetab ja nõustab ametis olevat presidenti. 

Sekretär
Klubi sekretärid – üks, kaks või enamgi, 
aitavad klubi presidenti info jagamises 
ja muudes klubi juhtimisega seotud 
ülesannetes. Seketäridele määratakse 
oma vastustusalad, kuid nad võivad 
tööjaotuse ka omavahel kokku leppida.

Sekretärid vastutavad Rotary Internationali 

Klubi 
juhtimisel 

on vaja 
mitut rolli.
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ja Suomen Rotarypalvelu ry (SRP) poolt 
nõutud ja neile saadetavate andmete ja 
raportite õigeaegse väljasaatmise eest. RI ja 
SRP uudised ja teadaanded saadetakse 
esimesena alati klubi 1. sekretärile.  

Varahoidja
Varahoidja hoolitseb Rotary klubi 
rahaasjade eest. Tema ülesannete hulka 
kuulub majanduseelarve koostamine koos 
presidendiga ning selle jälgimine, ühtlasi ka 
klubi maksetehingute jälgimine. Maksude 
korrektseks käsitlemiseks tuleb varahoidjal 
ja sekretäril teha tihedat koostööd. 

Klubimeister
Klubimeristri peamiseks ülesandeks on 
klubiürituste korraldamise praktiline pool.

Noorsoovahetuse asjur
Klubi president vastutab noorsoovahetuse 
eest, mida viivad läbi noorsoovahetuse 
asjur ja noorsoovahetuse tiim. RI 
noorsoovahetuse sertifi kaat eeldab klubilt 
vähemalt 3-liikmelist noorsoovahetuse 

meeskonda ja pidevat koolitust. Tiimis 
peavad olema esindatud mõlemad 
sugupooled. Kõik tiimiliikmed ei pea 
olema rotariaanid. Noorsoovahetustiimi 
liikmetest vähemalt üks rotariaan 
peab osalema iga-aastasel piirkonna 
noorsoovahetuse koolitusel. 

Rotary Fondi komitee esimees
Igas klubis peab olema isik, kes vastutab 
fondiga seonduva eest ning on 
võimaliku fondi komitee esimees. Tema 
ülesandeks on aktiveerida ja toetada klubi 
humanitaarprojekte, tutvustada Rotary 
Fondi tegevust ja motiveerida liikmeid 
tegema annetusi Rotary Fondi. Rotary 
Fondi komitee esimees on ühtlasi ka klubi 
kontaktisik piirkonna fondi komiteed 
Rotary Fondi puudutavates küsimustes 
nagu PHF-tunnustuste hankeprotsess või 
klubile tehtud annetuste monitooring.

Rohkem infot klubiametnike ülesannetest
https://rotary.fi /liikmetele/➞ 

Rotary andmebaas

2.4 Meelespea presidentidele, sekretäridele ja varahoidjatele

Tegevuskavad ja eelarved määravad 
tegevuste suuna ja ulatuse, külastatavuse, 
annavad ka ülevaate liikmete aktiivsusest 
ja osalemisest. Aruandluses toetutakse 
Soome Rotary ja Rotary Internationali 
andmebaasile ning e-kommunikatsioonile.

Andmete uuendamine

Info klubi ja liikmete kohta
Klubi sekretär või mõni muu volitatud 
isik vastutab, et kõik andmed Soome 
Rotary andmebaasis oleksid uuendatud ja 
ajakohased. Klubi liikmete ja klubiametnike 
andmed kanduvad Soome andmebaasist 
RI andmebaasi automaatselt.

Suomen Rotarypalvelu ry ja Rotary 
Internationali uudiskirjade ja muu 
materjali saatmine klubidele põhineb 
andmebaasis olevatel aadressidel.

Igakuine raporteerimine
Klubiliikmetel ei ole klubikoosolekutel 
osalemise kohustust. Praktikas siiski 
jälgitakse kohalkäimist, see märgitakse 
andmebaasi ning andmebaasi kaudu 
jõuab info ka piirkonnakubernerile. 

Juuli ja jaanuar
RI saadab per capita-maksekorraldused 
ehk klubiarve (Club invoice) klubide 
presidentidele, 1. sekretärile ja varahoidjale 
juulis ja jaanuaris. Klubiarve detailsed 
juhised on kirjas Soome Rotary kodulehel. 

RI Seadusandliku Kogu nõukogu 
koosolekute rahastamiseks võetakse 
igal aastal lisatasu 1,50 USA dollarit.
Väljaande ”Rotary” trükiversiooni aastamaks 
on 24 USA dollarit ja elektroonilise versiooni 
aastamaks 12 USA dollarit. Eelpool 
mainitud maksed makstakse Rotary-aasta 
jooksul kahes jaos (juulis ja jaanuaris).

RI tasud muutuvad.
RI liikmemaksud järgmistel aastatel:
2021–2022  70 USD aastas / aktiivliige
2022–2023  71 USD aastas / aktiivliige

RI arvelduskonto per capita 
ja muude maksete jaoks:
Rotary International
Deutsche Bank AG, Königsallee 45-
47, 40212 Düsseldorf, Germany
IBAN: DE45 3007 0010 0255 0333 00
BIC/SWIFT: DEUTDEDDXXX
Makseid on kõige mugavam sooritada 
RI My Rotary kaudu, kus eelmainitud 
pangarekvisiite pole tarvis sisestada.

Oktoober ja märts
Piirkonna ja Suomen Rotarypalvelu 
ry liikmemaks (per capita-maks)
Rotarybüroo saadab piirkondlike 
maksete arved klubi 1. sekretärile 
ja varahoidjale igal Rotary-aastal 
kahes jaos (oktoobris ja märtsis).

Piirkonnamaks sisaldab nii Suomen 
Rotarypalvelu ry liikmemaksu kui 
ka piirkonna liikmemaksu.

https://rotary.fi/et/liikmetele/
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Suomen Rotarypalvelu ry kinnitatud 
eelarves ettenähtud liikmemaks 
Rotary-aastal 2021–2022 on 24 eurot/
aktiivliige (Eestis 24 eurot/aktiivliige). 
Väljaande ”Rotary Norden” tellimustasu, 
8 eurot lisatakse soomlastest 
liikmete liikmemaksule. Piirkonna 
liikmemaksu suurus määratakse iga-
aastasel piirkonna nõupidamisel.  

Detsember
Tulevase Rotary-aasta tähtsaimad 
ametnikud president, tulevane 
president, asepresident, 1. sekretär, 
varahoidja, noorsoovahetuse asjur, Rotary 
Fondi ja liikmesuse komitee esimehed 
– tuleb lisada/uuendada Soome 
Rotary andmebaasi hiljemalt 15.12. 

Mistahes perioodil Rotary-aasta jooksul
Soome Rotary kõikide klubide ja 
liikmete andmed tuleb uuendada 
andmebaasi reaalajas.

Annetused Rotary Fondi
Rotary Fondi arvelduskonto:
Rotary Foundation
Deutsche Bank AG, Königsallee 45-
47, 40212 Düsseldorf, Germany
IBAN: DE51 3007 0010 0255 0200 00
BIC/SWIFT: DEUTDEDDXXX

Makseid on kõige mugavam sooritada 
RI My Rotary kaudu, kus eelmainitud 
pangarekvisiite pole tarvis sisestada.

Juhised
Täpsemad juhised leiate 
Soome Rotary kodulehelt.

Savonlinna
klubi puhkamas, 

käimas on 
mitmeaastane 
veepuhastus-

projekt.

Projekti raames 
koolitati ka noori 
jälgima järvevee 

seisukorda.

Rotary teemakuud

Juuli
Teema puudub
August
Liikmelisuse ja liikmete arvu 
kasvatamisele pühendatud kuu 
September
Põhiharidusele ja kirjaoskusele 
pühendatud kuu  
Oktoober
Majanduse ja sotsiaalse arengu kuu
November
Rotary Fondi kuu
Detsember
Haiguste ennetamisele ja 
ravile pühendatud kuu
Jaanuar
Professionaalse teenindamise kuu
Veebruar
Rahule ja konfl iktide ennetamisele/
lepitamisele pühendatud kuu, 
23.02 – Rotary aastapäev 
Märts
Puhta vee ja tervishoiu kuu
Aprill
Ema ja lapse tervise kuu
Mai
Noortele pühendatud kuu
Juuni
Rotary sõprusrühmade kuu

Iga-aastane 
ülemaailmne 
Rotary-päev.
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2.5  Soome Rotary klubide uued mudeleeskirjad 2020–2022

13.10.2020 kinnitati Suomen 
Rotarypalvelu (SRP) eestvedamisel 
patendi- ja registriametis heaks Rotary 
klubide uuendatud mudeleeskirjad. 
Uued eeskirjad kehtivad 2 aastat 
alates kinnitamiskuupäevast.

Uued eeskirjad põhinevad:
-  RI Rotary klubide põhimäärustikul 
 (Standard Rotary Club Constitution 
 2019, tõlge SRP kodulehel)
-  RI soovitustel Rotary klubi 
 mudeleeskirjadele 
 (Recommended Rotaryclub 
 Bylaws 2019, tõlge SRP kodulehel)
-  Soome ühinguseadusel 
-  varasematel Soome Rotary 
 klubide mudeleeskirjadel

Uute teemadena mudeleeskirjades 
on nt klubi koosolekute praktikad, 
veebikohtumised ja satelliitklubi 
loomise võimalus. 

SRP soovitab klubi reeglite uuendamist, 
kuna eelpool mainitud RI klubidele kehtiv 
põhimäärustik ja mudeleeskirjad on RI 
Seadusandlikus Kogus (COL 2016 ja COL 
2019) muutunud. Uuendamisel tasub 
kasutada uusi mudeleeskirju. Kui klubi 
uued, muudetud eeskirjad on 1:1 kooskõlas 
mudeleeskirjadega, saadakse ka patendi- 
ja registriameti heakskiit kiiremini. 

Eesti klubidele Soome ühinguseadus 
ei kehti, seega ei ole neil vajadust 

patendi- ja registriameti regulaarse 
kinnitamise järele. Eesti klubide reeglid 
peavad siiski järgima ülalnimetatud RI 
Rotary klubide eeskirju ja RI soovitusi 
Rotary klubi mudeleeskirjade kohta.

Uued mudeleeskirjad ja heakskiitmise 
juhised on kirjas SR kodulehel.

Soome Rotary klubide mudeleeskirjad 
2020-2022

Xxxxxxx Rotary klubi ry eeskirjad

1. Ühenduse nimi, asukoht ja keel

Ühenduse nimi on Xxxxxxx Rotary klubi ry ja 
asukoht Xxxxx piirkond. Nendes eeskirjades 
kasutatakse ühenduse puhul nimetust klubi. 

Klubi keeled on soome, rootsi, eesti või 
inglise. Klubi võib olla ka kakskeelne.

2. Klubi eesmärk ja tegevuse kvaliteet

Klubi eesmärk on kasvatada ligimese 
teenimise ideaali ja motveerida liikmeid 
järgima ülalnimetatud ideaale nii 
oma era- kui tööelus, ühiskondlikus 
tegevuses ja rahvusvahelises 
suhtlemises, lisaks tegeleda ja toetada 
humanitaar- ja kultuurilist tegevust. 

Eelpool mainitu teostamiseks korraldab 
klubi koosolekuid, esitlusi ja foorumeid, 
seminare, aastapäevi ja muid vastavaid 

sündmusi ning hoiab ühendust Suomen 
Rotarypalvelu ry - Finlands Rotaryservice 
rf -nimelise ühendusega, Rotary piirkonna 
ja teiste Rotary klubidega üle kogu 
maailma ning Rotary International-
nimelise keskorganisatsiooni ja 
selle piirkondlike ühendustega.  

Klubi osaleb humanitaarabiprojektides nii 
kodumaal kui ka rahvusvaheliselt, koostöös 
Rotary organisatsiooni, piirkonna ja/või 
koos teiste Rotary klubidega või iseseisvalt.

Klubi võib osaleda rahvusvahelises n
oorsoovahetusprogrammis, saates 
noori välismaale ja samas võttes vastu 
vahetusõpilasi muudest riikidest, 
korraldades noortele suvelaagreid, 
väljastades stipendiume ja reisitoetusi.

Rotary klubi tegevus põhineb heategevusel. 
Klubil on lubatud vastu võtta annetusi, 
testamente, lisaks korraldada asjaosaliste 
loaga rahakogumist, loteriid, pidusid, 
kirjastustegevust ja muid vastavaid 
tegevusi, mis otseselt toetavad 
mudeleeskirjades sätestatud eesmärke. 

Klubi võib omada oma eesmärgi 
täitmiseks vajalikku kinnis- ja vallasvara.

Klubi eesmärk ei ole hankida oma liikmetele 
rahalisi hüvesid ega teeneid, samuti ei 
püüta mõjutada riiklikku tegevust. 

Klubil võib olla satelliitklubi, mis on loodud 
konkreetse klubi juurde ja mille liikmed 
kuuluvad ka sellesse Rotary klubisse. Klubi 
jälgib ja toetab satelliitklubisid vastavalt 
sellele, kuidas klubi juhtkond oluliseks peab.

3. Liikmelisus Rotary Internationalis 

Klubi on Rotary Internationali (RI) liige 
ja tasub kehtestatud liikmemaksu.

Klubis järgitakse Soome/Eesti riigis kehtivat 
seadusandlust, Rotary Internationali 
Rotary klubi põhimäärustikku ja Rotary 
Internationali soovitusi Rotary klubi 
mudeleeskirjadeks ning muid suuniseid 
ja määrusi, mis ei tohi olla vastuolus 
Soome/Eesti riigi seadustega. 

4. Liikmelisus Rotary piirkonnas 

Rotary International on kehtestanud, 
millisesse piirkonda klubi kuulub. Klubi 
tasub piirkonnale määratud liikmemaksud.  

5. Klubi arveldus- ja tegevusaasta

Klubi arveldus- ja tegevusaastaks 
on Rotary-aasta, mis algab 1.7. ja 
lõppeb 30.6. Klubil on valitud üks 
audiitor ja üks audiitori asetäitja.

Finantsaruanded ja juhatuse aruanne 
tuleb audiitoritele esitada hiljemalt üks 
kuu enne ühingu korralist sügisseminari. 
Audiitorid peavad esitama juhatusele oma 
kirjaliku seisukoha hiljemalt kaks nädalat 
enne ühingu korralist sügisseminari.

6. Liikmelisus
 
Klubi ootab aktiivliikmeteks teiste 
klubiliikmete poolt soovitatud täisealisi, hea 
mainega kodanikke erinevatelt elualadelt. 
Aktiivliikmed maksavad klubiga liitudes 
liitumistasu ja iga-aastast liikmemaksu.
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Klubi võib valida auliikmeid, kellel puudub 
klubikoosolekutel hääleõigus, samuti 
ka liikmemaksukohustus. Auliikmeks 
võidakse valida klubi liiget või isikut 
väljastpoolt. Kui klubi aktiivliikmel 
palutakse hakata klubi auliikmeks, tuleb 
tal nõustudes loobuda aktiivliikme 
staatusest samas klubis, samuti kaotab 
ta oma hääleõiguse klubikoosolekutel.

Liikmete valimismeetmed on kirjas Rotary 
Internationali eeskirjadaes. Otsuse uue 
liikme vastuvõtmisest teeb klubi juhatus. 

Klubiliikmelt oodatakse regulaarset 
osalemist klubikoosolekutel.

Klubi juhatus võib aktiivliikme liikmelisuse 
lõpetada mõjuvatel põhjustel. Nendeks 
on muuhulgas pidev liikmemaksudest 
hoidumine, järjepidev puudumine 
klubikoosolekutelt või hea maine langus. 
Mainitud liikmega tuleb kokku leppida 
aeg asjaolude selgitamiseks. Liikmel 
on õigus ühe kuu jooksul otsus edasi 
kaevata klubikoosolekule, v.a. juhul, 
kui liikmelisuse lõpetamise põhjus on 
liikmemaksu tasumata jätmine. 

7. Klubi juhatus

Klubi erinevate küsimustega tegeleb 
sügisseminaril Rotary-aastaks valitud 
klubi juhatus, mille tegevusperiood 
algab järgmise aasta 1. juulil ja lõppeb 
sellele järgneva aasta 30. juunis. 
Juhatus tuleb kokku kord kuus. 

Juhatusse kuuluvad:
- esimees, keda kutsutakse presidendiks
- tulevane president
- eelmine president
- sekretär
- varahoidja

Lisaks võivad klubi juhatusse kuuluda 
ka muud liikmeid (maksimaalselt 5) 
nagu asepresident, tulevase presidendi 
järglaseks nimetatud klubiliige, 
klubimeister või muud klubiametnikud. 

Juhatuse koosolekule võib kutsuda ka 
asjatundjaid rääkima päevakohastel 
teemadel. Juhatus on otsustusvõimeline, 
kui enamus liikmetest on kohal. 

Klubi nime kirjutab selle esimees 
(president) või mõni teine juhatuse 
poolt volitatud juhatuse liige.

Kui klubil on satelliitklubi, peab sellel 
olema tavapäraseks juhtimiseks oma 
liikmetest koosnev iga-aastaselt valitud 
juhtkond, kuhu kuuluvad lisaks satelliitklubi 
ametnikele veel 4-6 liiget vastavalt 
eeskirjadele. Satelliitklubi tähtsaim 
ametnik on esimees, ülejäänud ametnikud 
on eelmine esimees, tulevane esimees, 
sekretär ja varahoidja. Satelliitklubi 
juhatus vastutab satelliitklubi igapäevase 
tegevuse ja aktiviteetide korraldamise eest 
vastavalt Rotary eeskirjadele, nõudmistele, 
meetmetele ja eesmärgipäraselt nagu 
kirjas ”emaklubi” juhendis. Satelliittklubi 
juhatusel puudub õigus sekkuda 
Rotary klubi otsuste tegemisse.

8. Klubi korralised koosolekud

Klubi korralised koosolekud on sügisseminar 
(aastakoosolek), mis tuleb pidada hiljemalt 
oktoobris ja kevadkoosolek (nõupidamine), 
mis peab toimuma hiljemalt mais. 

Koosolekud on traditsioonilised 
koosolekud ja nendel võib osaleda 
ka telekommunikatsiooni või muude 
tehniliste vahendite abil. Seda tuleb 
koosolekukutses mainida ja ka siis tuleb 
selgitada osalemisõigus ja häälte lugemise 
õigsus viisil, mis on võrreldav korralisel 
koosolekul järgitavate protseduuridega. 
Samuti võib liige volitada teist liiget oma 
hääleõigust veebikoosolekul kasutama. 
Sel juhul tuleb volitus enne koosolekut 
esitada juhatusele posti või e-posti teel.

Klubi juhatus võib kokku kutsuda 
täiendavaid koosolekuid.

Koosolekutel on igal aktiivsel liikmel 
üks hääl. Häälte võrdse jagunemise 
korral on otsustav esimehe hääl, 
isikuvalimistel tõmmatakse loosi.
Isikuvalimistel kasutatakse lahtist hääletust 
või kinnist hääletust. Veebikoosolekutel 
saab kasutada ainult lahtist hääletust.

Sügisseminaril arutatakse ja 
otsustatakse järgmiste teemade üle:
- Eelmise tegevusaasta aruande esitamine
- Eelmise tegevusaasta 
majandusaruande esitamine
- Eelmise tegevusaasta 
tulemusauditi aruande esitamine
- Raamatupidamisarvestuse 
kinnitamine ja heakskiitmine

- Kinnitatakse, et praegusest 
juhatusest tulev president tegutseb 
klubi presidendina ja klubi juhatuse 
esimehena järgmisel tegevsaastal
- Aseesimehe, sekretäri, varahoidja 
ja ülejäänud juhatuse liikmete 
valimine järmiseks tegevusaastaks, 
eeskirjades vastavalt punkt 7
- Ühe audiitori ja ühe audiitori asetäitja 
valimine järgmiseks tegevusaastaks
- Muud koosoleku kutses loetletud teemad

Kevadkoosolekul arutatakse ja 
otsustatakse järgmiste teemade üle:
- Tegevusplaani esitamine 
järgmiseks tegevusaastaks
- Liitumis- ja liikmemaksude suuruse 
määramine järgmiseks tegevusaastaks
- Majanduseelarve kinnitamine
- Järgmiseks tegevusaastaks vajalike 
komiteede ja nende esimeeste määramine, 
iga komitee esimees nimetab eraldi oma 
komitee liikmed, kelle juhatus kinnitab 
enne järgmise tegevusaasta algust.
- Muud koosoleku kutses loetletud teemad

Satelliittiklubi peab esitama igal aastal 
raporti Rotary klubi presidendile ja 
juhatusele, kus on kirjas klubi liikmed, 
tegevused ja programmid. Raportile 
tuleb lisada ka fi nantsaruanded ja 
auditeeritud aruanded. Need kõik lisatakse 
koos Rotary klubi aastakoosolekule 
esitatavate dokumentidega. Rotary 
klubi võib satelliitklubilt nõuda ka muid 
olukorrast tulenevaid aruandeid. 

9. Klubikoosolekute kokkukutsumine

Klubide koosolekud tomuvad vastavalt 
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aastaplaanile. Korraline koosolek tuleb 
kokku kutsuda kümme päeva enne 
koosoleku toimumist. Koosoleku kutses 
tuleb märkida koosoleku toimumise aeg 
ja koht. Kutse tuleb saata posti, e-posti 
või SMSi teel. Muudatustest teavitatakse 
liikmeid kümme päeva enne koosoleku 
toimumist vastavalt juhatuse otsusele kas 
posti, e-posti või SMSi teel. Sama kehtib 
ka erakorraliste koosolekute kohta.

10. Klubide tegevussuunised

Klubi võtab ise vastu tegevussuunised, 
milles sätestatakse üksikasjalikult klubi 
sisepoliitika ja tegevused kooskõlas Rotary 
Internationali põhimõtetele ja reeglitele.

11. Eeskirjade muutmine

Eeskirjadesse võidakse tuua sisse muudatusi 
klubi korralisel koosolekul, kui vähemalt 
kaks kolmandik (2/3) kohalviibijatest 
need muudatused heaks kiidab.

Eeskirjadesse ei ole lubatud sisse 
viia muudatusi, mis on vastuolus 
Rotary Internationali eeskirjade või 
Soome/Eesti ühinguseadusega.

12. Klubi tegevuse lõppemine 
või lõpetamine

Kui klubi lõpetab oma tegevuse, 
kasutatakse selle varasid Rotary aadetel 
põhinevatel eesmärkidel, mis otsustatakse 
klubi nn lõpukoosolekul. Sama toimub 
ka klubi tegevuse lõpetamise korral.  3 Rotary piirkonnadRotary piirkonnad

Rotary klubides on kokku ligikaudu 
1,2 miljonit liiget, mistõttu ei oleks 
organisatsiooni tsentraalne juhtimine 
võimalik. Seetõttu on Rotary-maailm 
jaotatud 530 piirkonnaks, igas piirkonnas 
on keskmiselt 2200 liiget. Otsuse 
piirkonna loomise või lõpetamise kohta 
teeb RI. Piirkonnale on kehtestatud 
minimaalne liikmete arv, seetõttu 
kuuluvadki 20 Eesti klubi koos oma 
600 liikmega Lõuna-Soome alla ega 
saa moodustada omaette piirkonda.

3.1 Piirkond

Soomes on viis Rotary piirkonda. Rotary 
piirkonda juhib kuberner, teda toetavad 
piirkonnanõukogu, komiteed ja piirkonna 
erinevate regioonide abikubernerid.

Piirkonnakuberner

Maailmas on ligikaudu 530 Rotary piirkonda 
ning iga piirkonna eesotsas on kuberner, 

kes tegutseb otseselt Rotary Internationali 
alluvuses. Tema peamisteks ülesanneteks 
on piirkonna klubide juhtimine, nende 
juhendamine ja motiveerimine.   

Kuberner on RI ametnik ja samaaegselt 
Soome ühenduste registrisse kantud 
piirkonnaühenduse juhatuse esimees. 
RI alluvuses olev kuberner raporteerib 
otse RI juhatusele. Piirkonnaühenduse 

Kuberneri 
ülesandeks on 

külastada 
piirkonna kõiki 

klubisid…
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tegevuse eest raporteerib juhatus 
piirkonnakoosolekule. Kuberner 
määrab piirkonnakoosolekule appi 
piirkonnanõukogu, abikubernerid ja 
komiteed. Piirkonnanõukogu tegutseb 
piirkonnaühenduse juhatusena. 
Kuberner vastutab üksi RI poolt määratud 
kuberneri eelarveliste vahendite 
kasutamise eest. Piirkonnanõukogu 
vastutab piirkonna majanduseelarve 
täitmise eest. Abikubernerid (AG) on 
kuberneri esindajad ja assistendid 
kindlaks määratud geograafi lises 
piirkonnas tegutsevates Rotary klubides. 
Regioonid ja nendesse kuuluvad klubid 

… ja saata laiali 
kuberneri kuukiri 
piirkonna Rotary-

uudistest ja -
sündmustest.

Abikuberneridel 
on tähtis roll 

assisteerida kuberneri 
piirkonna klubide 

visiitidel.

(DGN), kubernerikandidaat. Järgneval 
aastal saab tema nimetus olema District 
Governor-elect (DGE), tulevane kuberner. 

Piirkonna tulevastel kuberneridel on oma 
koolituskanal: Suomen Rotarypalvelu 
poolt korraldatud üleriiklik tulevaste 
kuberneride koolitus, vööndi GETS 
(Governors-elect Training Seminar) Instituut 
ning RI poolt korraldatud rahvusvaheline 
Rotary assamblee (Assembly) USAs, 
Orlandos. 2021–2022 aasta kuberneride 
assamblee toimus koroonapandeemia 
tõttu veebis 1.–11.02.2021.
Eelmise Rotary-aasta kuberneri kohta 
kasutatakse nimetust Immediate 
Past District Governor (IPDG) ehk 
eelmine kuberner. Peale seda 

saab temast Past District Governor 
(PDG) ehk endine kuberner.

Abikuberner

Igas Soome Rotary piirkonnas on 
kuberneridel abiks mitmed abikubernerid. 
Igaüks tegutseb oma AG-piirkonnas, 
kõiki klubisid külastatakse vähemalt 
kaks korda aastas, vajadusel ka 
sagedamini. Abikuberner korraldab 
tavapäraselt oma piirkonnas PrePETS-
koolituse, kus koolitatakse välja klubi 
tulevasi juhtfi guure. See võimaldab 
lihtsustatud, kogu piirkonnale mõeldud 
ühepäevast PETS-koolitust.
AG tegevusperiood on 
tavaliselt kolm aastat. 

määratakse piirkonnanõupidamisel. 

Kuberneri (District Governor, DG) 
tegevusperiood on üks Rotary-aasta, 
juuli algusest järgmise aasta juuni 
lõpuni. Igal piirkonna klubil on õigus 
esitada tulevaseks kuberneriks oma 
kandidaat. Piirkonnakoosoleku poolt 
määratud nimetamiskomitee valib 
kubernerikandidaadiks kõige pädevama ja 
sobivama rotariaani. Lõplik valik kuberneri 
kohale kinnitatakse RI rahvusvahelisel 
nõupidamisel (International Assembly). 
Siinkohal kasutatakse valitud isiku kohta 
nimetust District Governor-nominee 
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3.2  Piirkonna ametlikud koosolekud

Piirkonnakoosolek

Piirkonnakonverentsi ja -koosolekut 
võidakse korraldada kahepäevase 
koosviibimisena, kuid neid võib 
korraldada ka erinevatel aegadel. Eraldi, 
sügisel peetava piirkonnakoosoleku 
raames korraldatakse ka koolitusi. See 
sügisseminariks kutsutud sündmus on 
mitmes piirkonnas juba kanda kinnitanud.

Piirkonnakoosolekul käsitletakse piirkonna 
ametilikke küsimusi, nagu eelmise perioodi 
eelarve ja aruanne. Iga piirkonna klubi on 
kohustatud osalema piirkonnakoosolekul 
ning volitama vähemalt ühe oma 
esindaja koosolekul osalema. Igal klubil 
on hääleõigusega esindajaid järgmiselt: 

Liikmete arv klubis  Esindajaid / hääli
 –37  1
38–62  2
63–87  3
88–112  4
113–137  5 jne.

Piirkonnakoosolekul võivad klubi 
hääled olla esindatud volikirjaga. Sama 
klubi hääli ei ole lubatud jaotada.

Piirkonnanõupidamine

Piirkonnanõupidamine peetakse 
tavapäraselt veebruaris-märtsis, 
kui on teada järgmise Rotary-aasta 
rahvusvahelised teemad. Koosolekul 
kinnitatakse tulevase piirkonnakuberneri 

(DGE) esitlusest järgmise Rotary-
aasta tegutsemise põhimõtted, 
eesmärgid ja majanduseelarve. 

Piirkonnanõupidamisel määratakse 
ka iga-aastane piirkondlik liikmemaks, 
mis seab piirkonna ettevõtmistele 
majandusliku põhja. Liikmemaks 
jaotatakse vastavalt otstarbele. 

Piirkonnakonverents  

Rotary piirkonna aasta olulisim sündmus 
on piirkonnakonverents. Tavaliselt toimub 
see Soomes aprillis-mais. See võib toimuda 
ka Rotary-aasta esimeses pooles. 

Piirikonnakonverentsi eesmärk on 
edendada Rotary tegevust huvitava 
ja mitmekülgse programmi abil. 
Lisaks kõnedele, ettekannetele ja 
vestlustele leitakse programmis aega 
ka vabas vormis suhtlemisele.

Piirikonnakonverentsile kutsutakse 
piirkonna rotariaanid koos kaaslasega, 
Soomes elavad välismaa vahetusõpilased 
ja kutsekoolitustiimid (VTT), Soomest 
välisriikidesse minevad kutsekoolitustiimid 
ja esinejad väljastpoolt. Kuberner kutsub 
lisaks ka ühiskonna mainekaid esindajaid 
aukülalisteks. Sageli osaleb konverentsil 
veel mõne teise Soome piirkonna, mõne 
Põhjamaa piirkonna ja RI presidendi esindaja.  

Piirkonna-
konverents on 

aasta olulisim ja 
meeleolukaim 

piirkondlik 
sündmus.
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Muud piirkondlikud koolitused klubidele

Piirkonnad korraldavad klubidele aastas 
erinevaid koolitussündmusi nagu 
noorsoovahetuse-teemaline koolitus, 
Rotary Fondi seminarid, liikmesuse 
seminarid ja sügisseminarid. 

Piirkonna juhtimiskoolitused 

Piirkondade poolt korraldatud 
juhtimisseminarid on mõeldud 
rotariaanidele, kes käesoleva ja järgneva 
Rotary-aasta jooksul tegutsevad 
abikuberneride või piirkonnakomiteede 
esimeestena. Seminarid toimuvad tavaliselt 
ühepäevaste või õhtuste üritustena, 
näiteks piirkonnakonverentsi raames.

Lisaks piirkonna klubiametnikele 
korraldatakse ka üleriigilisi, kõigile 
piirkondadele mõeldud ühiseid 
koolitusseminare erinevatel teemadel nagu 
Rotary Fondi seminarid, liikmesuse seminarid, 
noorsoovahetuse motivatsioonipäevad 
ja avaliku kuvandi seminarid. 

 
 

3.3  Presidentide ja klubiametnike koolitused
 

PrePETS

Mitmes piirkonnas on tavaks, et piirkond 
korraldab aasta alguses tulevastele 
klubipresidentidele ja sekretäridele 
abikuberneride piirkondades koolitused, 
nn. PrePETS enne tegelikku PETS-koolitust.

PETS

Klubide tulevased presidendid ja muud 
klubiametnikud saavad väljaõppe 
spetsiaalsel koolitusel, mis toimub 
enamasti piirkonnanõupidamise 
raames märtsikuus. Koolituse puhul 
kasutatakse selle ingliskeelset nimetust 
PETS. See peab toimuma enne uut 
tegevusaastat ja rahvusvahelist assambleed 
(International Assembly) ehk peale 
tulevaste kuberneride koolitust.

Igalt tulevaselt presidendilt 
ootatakse PETS-koolitusel osalemist 
presidendi kohustuste ülevõtmiseks. 
Samas kontekstis korraldatakse 
koolitus ka teistele klubiametnikele 
nagu sekretärid, varahoidjad, 
Rotary Fondi komitee esimehed, 
noorsoovahetuse asjurid, IT-tugi jne.

RLI ehk Rotary Leadership Institute

RLI on Rotary piirkondade vabatahtlike 
rahvusvaheline ühendus, millega on 
liitunud kõik Soome piirkonnad ning kus 
igal piirkonnal on oma vastutusisik. RLI 
toodab ajakohast ja täiskasvanud õppijatele 
sobivat õppematerjali Rotary tegevuse 
põhialustest. Eesmärk on Rotary-tegevuse ja 
põhitõdedest arusaamise läbi suurendada 
rotariaanide kaasatust ja toetada klubide 
tegevust. Koolitusprogramm sobib nii 
uutele rotariaanidele Rotary tegevusega 
tutvumiseks kui ka juba staažikatele 
klubiliikmetele teadmiste värskendamiseks. 
See on eriti kasulik rotariaanidele, kes 
hakkavad tööle oma klubi juhtkonnas.
RLI koolitusprogrammi põhipakett 
sisaldab kolme päeva pikkust koolitust, 
mis tavapäraselt korraldatakse 
mõnenädalase vahega.  

Lisainformatsioon RLI kohta on leitav
aadressilt 
www.rotaryleadershipinstitute.org

Inglise- ja soomekeelseid koolitusmaterjale 
saab alla laadida aadressilt
www.rlifi les.com

http://www.rlifiles.com/
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Piirkonda 1385 kuuluvad järgmised Rotary klubid:

Oulu
Oulu City
Oulujoki, Oulu
Oulun Tulli
Pello
Pietari Brahe
Pietarsaari-Mässkär
Pyhäjärvi
Raahe
Rovaniemi
Rovaniemi Santa Claus
Seinäjoki Lakeus
Sodankylä
Sotkamo
Tornio
Tuira (Oulu)
Törnävä (Seinäjoki)
Vaasa Eteläinen-Vasa-Södra
Vaasa-Vasa
Vörå
Ylivieska-Jokivarsi
57 klubi

3.4  Piirkond 1385
https://rotary.fi /d1385/

DG Kari Nirha

Klubi: Lapua Kiviristi
Liigitus: Kommertspangad ja rahandus
Rotary-ülesanded: RotarAct, president, 
sekretär, NVA aastad, klubimeister 
Ametikäik: Metsamajandus
Haridus: Stockholmi Ülikool fi losoofi akandidaat, 
Turu Ülikool riigiteaduste magister

Piirkonnakuberner Kari Nirha.

Hobid: Kuumõhupallid, mootorrattasport, jahindus, metsandus, slaalom (C-tüüp)
Pere: abikaasa ja 2 poega

Mis on mulle Rotary juures oluline?
Hindan ennastsalgavat, tõelist sõprust ja ausat ning läbipaistvat 
tegutsemist; nelja küsimuse test on rotariaanide selgroog!
Liitusin Turu Rotaract-klubiga 1969. aasta sügisel ja sealt sai kõik alguse. 

Mida ootan tulevaselt kuberneriaastalt?
Palju. Kohtumisi, entusiastlikku tegutsemist ja tahet panustada organisatsiooni 
arengusse ajastu vaimus, et tulla toime käesoleva sajandi ja kümnendi väljakutsetega. 
Ootan sujuvat koostööd nii piirkondlikult kui ka üleriigiliselt!

Mis on minu lubadus klubile algaval aastal?
Praeguse olukorra tõttu on viimasel aastal meie tegevus radikaalselt 
muutunud. Annan parima, et klubid leiavad viisi edasiminekuks nii, et 
võime sellesse maailma jätta endast siiski hea jälje. Näitame, et Rotary on 
suurepärane organisatsioon, millega on igaühel lihtne samastuda.

Alajärvi
Alavus
Haapavesi
Haukipudas
Ilmajoki
Ivalo
Jakobstad-Pietarsaari
Jalasjärvi
Jurva
Kajaani
Kajaani Elias
Kalajoki
Kannus
Kauhajoki
Kauhajoki Aro
Kauhava
Kauhava Härmät
Kemi
Kemijärvi
Kokkola-Gamlakarleby
Kokkola-Hakalax
Kristinestad-Kristiinankaupunki
Kuhmo
Kurikka
Kuusamo
Laihia
Lapua
Lapua Kiviristi
Meri-Kemi
Meri-Oulu
Merikoski (Oulu)
Muhos
Nivala
Nykarleby
Närpes
Oravais

https://rotary.fi/d1385/
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3.5  Piirkond 1390
https://rotary.fi /d1390/

DG Eila Parviainen

Klubi: Lahti-Wesijärvi
Liigitus: Ajakirjandus
Rotary-ülesanded: President, AG, DMC, RLI-koolitaja
Haridus: Sotsiaalteaduste bakalaureus
Ametikäik: Juhataja – kommunikatsioon, turundus ja 
publikatsioonid, Autoliitto ry; Moottori peatoimetaja
Hobid: Kokkamine, vähipüük, seenelkäimine, vabatahtlik töö
Pere: Abikaasa ja kaks täiskasvanud last

Armastus Rotary vastu sündis läbi koos tegemise. Üheskoos saadame 
korda palju head nii oma lähiümbruses kui terves maailmas. Koos toetame 
üksteist, areneme ja rõõmustame – püüdleme parema tuleviku poole.
Ootan, et saaksin julgustada, inspireerida ja motiveerida nii klubisid kui rotariaane 
nende ettevõtmistes. Tahan anda endast kõik, et Rotary ja rotariaanid säraksid.

Soovin aidata ka paigalseisvatel klubidel leida endale uus hingamine ja eesmärk, et 
muutuda taas elujõuliseks. Me ei otsi ainult uusi liikmeid, vaid küsime endalt: mitu uut 
klubi võiksime luua, et rotariaanidena vastata paremini ühiskondlikele vajadustele? 

Tegemist jätkub, hakkame pihta – koos!

Piirkonnakuberner Eila Parviainen.

Akaa
Asikkala
Aulanko
Heinola
Hollola-Salpakangas
Hämeenlinna
Hämeenlinna-Verkatehdas
Janakkala
Jyväskylä
Jyväskylä-Laajavuori
Jyväskylä-Päijänne
Jyväskylä-Tourula
Kangasala
Kanta-Hollola
Karstula
Keuruu
Lahti
Lahti-Laune
Lahti-Salpausselkä
Lahti-Wellamo
Lahti-Wesijärvi
Laukaa
Lempäälä
Muurame
Mänttä
Nastola
Nokia
Orimattila
Orivesi
Petäjävesi
Pihtipudas
Pirkkala
Pyynikki
Sysmä
Tammer Nova
Tampere-Hervanta
Tampere-Jussinkylä

Tampere-Kaleva
Tampere-Kissanmaa
Tampere-Lielahti
Tampere-Tammerfors
Valkeakoski
Valkeakoski-Tohka
Vanajavesi (Hämeenlinna)
Viitasaari
Virrat
Ylöjärvi
Äänekoski-Suolahti
48 klubi

Piirkonda 1390 kuuluvad järgmised Rotary klubid:

https://rotary.fi/d1390/
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3.6  Piirkond 1410
https://www.rotary1410.fi /

DG Mikko Lindeman

Klubi: Somero
Liigitus: Põllumajandus
Rotary-ülesanded: Klubis: liige aastast 2010, 
klubimeister, sekretär, president, noorsoovahetuse 
asjur, Rotary Fondi komitee esimees
Piirkonnas: Läänemere-foorum esimees 2017–
2020, AG 2018–2021 Rotariaanide ühine BASRAN 

Piirkonnakuberner Mikko Lindeman.

(Baltic Sea Rotary Action Network) -projekt
Haridus: Kõrgharidus, Politseikool ja Tuorla Kõrgem Põllumajanduskool
Ametikäik: Politseis 1986–1995, sellest 6 kuud Helsingis ja hiljem Turu 
politsejaoskonnas. Põllumajandusettevõtja Tarvasjoel alates 1987 ja Somerol 
alates 1995, ettevõtja/juhatuse esimees Hefami Oy alates 2019
Hobid: Rotary, autod, traktorid ja tehnika. Muusika kuulamine, fi lmid, matkamine
Pere: Abikaasa Helena ja kaks täiskasvanud last

Meie, rotariaanid saame koos kohalikul tasandil kui ülemaailmselt palju ära teha. 
Kõik maailma rotariaanid on kirjutanud alla Rotary põhiväärtustele. Üheskoos loome 
püsivaid muutusi ja liigume parema, õiglasema ja võrdsema maailma suunas. Oleme 
tegutsejad ning nüüd on kätte jõudnud aeg muuta oma sõnad tegudeks!

Rotary pakub mulle rõõmu ja tegutsemisvõimalusi. Olen leidnud võimaluse 
ennast arendada ning saanud palju uusi sõpru. Usun, et iga rotariaan võib kogeda 
sama. Piirkonna kubernerina tahan pakkuda kõikidele liikmetele võimalust näha ja 
kogeda, et koostöö teiste rotariaanide ja partneritega on viljakas ja tänuväärne. 

Meie piirkonna põhiteemad on liikmelisus, Läänemeri, noorsootegevus ja 
Rotary Fond. Luban pühendada kogu oma jõu, abi ja toetuse Rotary tegevusele, 
piirkonna klubidele, liikmetele ja koostööpartneritele. Muudame koos maailma 
paremaks paigaks. Ühiskonna teenimine kõrgemale isiklikest eesmärkidest!

Piirkonda 1410 kuuluvad järgmised Rotary klubid:

Alastaro
Eura
Eurajoki
Godby
Forssa
Harjavalta
Huittinen
Kaarina
Kankaanpää
Karvia
Kimitoön-Kemiönsaari
Kokemäki
Kyrösjärvi
Laitila
Lieto
Lieto Vanhalinna
Loimaa
Mariehamn
Meri-Naantali
Mynämäki
Naantali
Nagu
Nakkila
Nousiainen
Pargas
Pargas Port-Paraistenportti
Parkano
Perniö
Piikkiö
Pori
Pori Karhunpää
Pori Kuninkaankartano
Pori Meri-Pori
Pori Teljä
Punkalaidun
Raisio
Raisio Jokilaakso

Rauma
Rauma Hauenguan
Raumanmeri
Reach Salo
Salo
Sepänhaka Forssa
Somero
Turku Aboa Nova
Turku Aninkainen
Turku Kupittaa
Turku Samppalinna
Turku Sirkkala
Turku-Åbo
Turun Aamuvirkut
Turun Linna-Åbo Slott
Turunmaa
Urjala
Uskela
Uusikaupunki
Vammala
Äetsä
58 klubi

https://www.rotary1410.fi/
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3.7  Piirkond 1420
https://rotary.fi /d1420/

DG Raine Nikander 

Klubi: Vihti Nummela
Liigitus: Puidutööstus
Rotary-ülesanded: liitunud 1998, president, 
sekretär, klubimeister, piirkonna liikmelisuse 
komitee esimees, abikuberner
Haridus: Puidutööstuse insener
Ametikäik: tootmisjuht, müügijuht, tegevjuht Finnpuu Oy, 
müügijuht Skaala Oy, tegevjuht FP-kinnisvara 
Hobid: vabatahtlik riigikaitse ja veteranide töö, üldlennundus
Pere: abikaasa, kaks täiskasvanud last ja kolm lapselast

Mis on mulle Rotary juures oluline?
Rotary juures pean kõige olulisemaks Rotary väärtusi: sõprus, 
ausus, mitmekülgsus, ühiskonna teenimine ja juhtimine.
Nelja küsimuse test ja Singapuri deklaratsioon on endiselt aktuaalsed.
Minu kuberneriaasta jooksul paistavad väärtused silma mitmel erineval moel.

Mida ootan kuberneriaastalt?
Ootan mõnusat ühetkuuluvustunnet, koostöösoovi ja head 
infokulgu nii rotariaanide, piirkonna kui ka klubide vahel. 

Mis on minu lubadus klubile algaval aastal?
Kesksel kohal on liikmelisusega seotud teemad. 
Näitame, et Rotary on suurepärane organisatsioon, millega on igaühel lihtne samastuda.

Piirkonda 1420 kuuluvad järgmised Rotary klubid:

Klubid Soomes
Borgå Västra-Porvoo Läntinen
Borgå-Porvoo
Eira
Ekenäs
Espoo Meri
Espoo-Esbo
Hangö-Hanko
Hausjärvi-Riihimäki
Helsingin Koillinen
Helsinki Baltic Sea
Helsinki City West
Helsinki International
Helsinki Maneesi-Helsingfors Manegen
Helsinki Vuosaari-Nordsjö
Helsinki-Finlandia Hall
Helsinki-Helsingfors
Herttoniemi-Hertonäs
Hyvinkää
Itä-Helsinki
Järvenpää
Järvenpää-Kartano
Kallio-Berghäll
Kamppi-Kampen
Kanta-Espoo-Esbo Centrum
Karis-Karjaa
Karkkila
Kauniainen-Grankulla
Kluuvi-Gloet
Lauttasaari-Drumsö
Leppävaara-Alberga
Lohja-Lojo
Lovisa
Luoteis-Helsinki
Munkkiniemi-Munksnäs
Mäntsälä
Nurmijärvi

Piirkonnakuberner Raine Nikander.

Nurmijärvi-Klaukkala
Pasila-Fredriksberg
Pohjois-Helsinki-Norra Helsingfors
Riihimäki
Rotary E-Club of Verkkorotary.fi 
Sibbo-Pornainen
Tapiola
Tikkurila-Dickursby
Tuusula
Töölö-Tölö
Vantaa Myyrmäki
Vantaa-Vanda
Vihti
Vihti Nummela
Ylikerava
51 klubi

Klubid Eestis 
Haapsalu
Nõmme-Tallinn
Pärnu
Pölva
Rapla
Saaremaa
Tallinn
Tallinn Global
Tallinn Hansa
Tallinn International
Tallinn Moon
Tallinn Reval
Tallinn Vanalinn
Tartu
Tartu Hansa
Tartu Toome
Türi
Viimsi
Viljandi
Viru (Jõhvi)
20 klubi

https://rotary.fi/d1420/
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3.8  Piirkond 1430
https://rotary.fi /d1430/

DG Pekka Intke

Klubi: Mikkeli-Naisvuori
Liigitus: Kaitsevägi
Rotary-ülesanded: Klubimeister 2012–2013, sekretär 
2013–2015, piirkonnakonverents Mikkelis 2015, President 
2015–2016, Rotary Fondi asjur 2016–2021, Rotary piirkonna 
1430 abikuberner Lõuna-Savo 2016–2019, Rotary piirkonna 
1430 piirkonnasekretär 2019–2020, DGE 2020–2021
Haridus: Ohvitser (Kadettide kool, Riigikaitse Akadeemia)
Ametikäik: Ohvitser-õppejõud, Savo Brigaadi üksuse juht 1983–1989, YKSV/
UNDOF üksuse juhataja asetäitja 1989–1990, üksuse juht 1990–1991, 
Riigikaitse Akadeemia õppejõud 1991–1993, kursuste osakonna juhataja 
1993–1996, osakonnaohvitser / Ida-ringkonna kaitseväe staap 1996–2006, 
Maavägede peakorter 2006–2010, eriülesanded/ peakorter 2020/2022
Hobid: Liikumine, võrkpall, saalihoki, jäähoki, kalapüük, sõjaajalugu ja kirjandus
Pere: Abikaasa Sirpa, kolm täiskasvanud last ja neli lapselast

Rotary tunnuslause ”Ühiskonna teenimine kõrgemale isiklikest huvidest” on keskseks 
lähtekohaks mulle ja kogu mu tegevusele. Klubid on kogu Rotary-tegevuse süda. 
Kui klubid ei ole aktiivsed, ei hooli oma liikmetest ega kogukonnast, lõpetab ka süda 
pumpamise. Kõige olulisem on liikmete eest hoolitsemine ja kõikidesse klubidesse uute 
liikmete värbamine. Julgustan seega klubisid planeerima oma tulevasi tegevusi nii, et 
olemasolevate ja tulevaste liikmete aktiivsus klubikoosolekutel, kohalikes projektides, 
noorsoovahetuses ja piirkonna ettevõtmistel osalemises püsiks samana või kasvaks veelgi.  

Uute liikmete värbamine on oluline klubi jätkusuutlikkuse seisukohast. Tehes 
kogukondlikult head ning olles nähtavad, äratame inimestes huvi organisatsiooni 
tegevuse vastu. Kohalik nähtavus ja teavitamine Rotary rahvusvahelistest projektidest 
toob uusi liikmeid. Olgem seega kõik uhked, et kuulume sellisesse heategevusorganisat
siooni ja kasutagem samal ajal oma liikmete asjatundlikkust erinevates valdkondades. 

2020. alanud ülemaailmne COVID-19 pandeemia on klubitegevusse toonud mitmeid 
väljakutseid. Täna pannakse rõhku meid ümbritsevale kogukonnale ja üksteise 
aitamisele. Kubernerina luban teha tööd selle nimel, et liikmed oleksid rõõmsad 
ja rahul, ühiskonnas nähtavad ning saaksime klubidesse juurde uusi liikmeid.

Piirkonnakuberner Pekka Intke.

Piirkonda 1430 kuuluvad järgmised Rotary klubid:

Elimäki
Hamina
Iisalmi
Iisalmi-Paloisvirta
Imatra
Joensuu
Joensuu Eteläinen
Joutseno
Juva
Karhula
Kitee
Kiuruvesi
Kotka
Kotka-Langinkoski
Kotka-Ruotsinsalmi
Kouvola
Kuopio
Kuopio-Kallavesi
Kuopio-Puijo
Kuopio-Veljmies
Kuopion Huomenklubi
Kuusankoski
Lappeenranta-Saimaa
Leppävirta
Lieksa
Mikkeli-Naisvuori
Mikkeli-Sankt Michel
Outokumpu
Parikkala-Simpelejärvi
Pieksämäki
Rantasalmi
Ristiina
Savonlinna
Suonenjoki
Warkaus
35 klubi

https://rotary.fi/d1430/
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4 Soome RotarySoome Rotary
4.1  Suomen Rotarypalvelu ry (SRP)

Suomen Rotarypalvelu ry liikmed on Soomes tegutsevad registreeritud Rotary piirkonnad. 
Suomen Rotarypalvelu ry aitab Soome ja Eesti Rotary klubisid ja piirkondi nendes 
küsimustes, millega piirkonnad nende poole igal aastal pöörduvad. Suomen Rotarypalvelu 
ry-sse kuuluvad peasekretär, teda assisteerib juhatus, lisaks piirkondade esindajatest 
koosnev juhatus ja komiteed. Suomen Rotarypalvelu ry peab üleval ka Soome Rotarybürood, 
mis osutab erinevaid teenuseid. Suomen Rotarypalvelu ry ei kuulu ametlikult Rotary 
Internationali alla.

Suomen Rotarypalvelu ry juhatus

Juhatuse poolt valitud Suomen Rotarypalvelu 
ry peasekretäri ülesanne on juhatuse 
assisteerimine, juhatuse otsuste elluviimine 
ning töö Rotarybüroo esimehena. 
Peasekretäri tööaeg on kolm Rotary-aastat.

Oma ülesannete täitmiseks peab 
ühing Helsingis bürood, kus töötab 
kaks täiskohaga inimest.

Suomen Rotarypalvelu ry juhtorganid on 
ühingukoosolek, millel on ühingu kõrgeim 
otsustamisõigus ning täidesaatev juhatus. 

Suomen Rotarypalvelu ry 
peasekretär PDG Pentti Aspila.

Ühingukoosoleku esindajateks on Rotary 
piirkondade valitud kogemustega 
rotariaanid, üks iga Rotary piirkonna kohta.  

Juhatusse kuulub vähemalt üks liige 
igast Rotary piirkonnast. Ühingukoosolek 
valib juhatuse liikmete hulgast esimehe, 
kelle ametiaeg on üks Rotary-aasta.

Suomen Rotarypalvelu ülesanded

Suomen Rotarypalvelu ry ülesandeks 
on edendada Rotary tegevust Soomes 
olles registreeritud Rotary piirkondade 
teenindus- ja koostööorganiks ning 
nende alla kuuluvate Rotary klubide 
tugiorganiks. Ülesannete hulka kuuluvad:

- Edendada liikmetevahelist koostööd
 ja kogemuste ning teabe vahendamist
- Toota ja avaldada nii Rotary-teemalist 
 kirjandust kui ka koolitus- ja infomaterjali
- Korraldada liikmete tegevust 

 toetavaid koolitusi ja seminare
- Aidata liikmeid nende ühiste projektide 
 koostamisel, koordineerimisel 
 ja elluviimisel
- Hallata liikmete rahalisi vahendeid

Suomen Rotarypalvelu 
ry juhatuse esimees 

PDG Kauko Salo, 
Lõuna Joensuu.
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Ühingu liikmespiirkonnad otsustavad 
igal aastal, millised ülesanded antakse 
ühingule korraldada. Ühing võtab selle 
teenuse eest iga-aastast teenustasu. 

Ühingu poolt pakutavad teenused

- Soome Rotarybüroo ülevalpidamine
- Tulevaste kuberneride riiklike 
 koolituste korraldamine (DGE 
 infotund ja DG ellujäämiskursus)
- Noorsoovahetuse ja Arstidepangaga
 seotud tegevused
- Suomen Rotarypalvelu ry, 
 noorsoovahetuse, Arstidepanga 
 ja Rotary piirkondade maksetehingud 
 ja   raamatupidamine
- Rotary e-matrikli iga-aastane 
 avaldamine
- Kokkulepitud RI juhendite ja muude 

 materjalide tõlkimine soome ja eesti 
 keelde
- Soomes trükitud Rotary-väljaannete 
 kirjastamine ja levitamine
- Väljaande ”Rotary Norden” tellijate 
 andmebaasi ülalpidamine, arveldamine
  ja raamatupidamine
- Soome Rotary liikmete andmebaasi 
 ülalpidamine
- Soome Rotary kodulehe ülalpidamine
- Info- ja tugiteenused piirkondadele, 
 klubidele ja rotariaanidele
- Kuberneri kuukirjade levitamine, 
 vastavalt kokkuleppele
- Soome Rotary arhiivi ülalpidamine
- Rotary nime ja brändiga seonduvate
  õiguste järelvalve Soomes

Rotarypalvelu 
juhatuse 
koosolek 

veebis.

Suomen Rotarypalvelu ry nimetab 
piirkondade ühiste teemade edendamiseks 
ja haldamiseks Suomen Rotarypalvelu 
ry peasekretäri ja komiteed. Need 
tegutsevad vabatahtlikkuse põhimõttel.

ICC-komitee (Intercountry Committee), 
mille liikmeteks on piirkondade 
rahvusvahelise teenistuse koordinaatorid.
Intercountry-komitee ülesandeks on 
edendada kahe või enama riigi rotariaanide 
ja klubide vahelisi suhteid. Klubisid 
toetatakse erinevate riikide rotariaanide ja 
klubide vahelise suhtlemise tugevdamisel ja 
rahvusvahelise suhtlusvõrgustiku loomisel. 
ICC-komitee toetab klubisid otsides ja 
avades neile rahvusvahelisi võimalusi.

IT-komitee, mille liikmeteks on 
piirkondade IT-alal vastutavad isikud. 
Komitee ülesandeks on SRP IT-
programmide arendamine, lisaks 
tegutseb komitee piirkondade vahelise 
koostöövõrgustikuna, pakub tehnilist tuge 
ja koolitab klubisid IT vallas ning Rotary 
andmebaasiga seotud küsimustes. 

Kirjastuskomitee, mille liikmeteks on 
SRP juhatuse poolt määratud isikud.
Komitee vastutab iga-aastase Rotary-
matrikli toimetamise, trükkimise ja 
levitamise eest, SRP kodulehe sisutootmise 
ja haldamise eest ja muu vastava 
tegevuse eest, mis ei ole tõlke- või 
kommunikatsioonikomitee vastutusalas. 

Koolituskomitee, mille liikmeteks on 

peamiselt piirkonna koolitajad  (District 
Trainer).
Piirkonna koolitajate koostöövõrgustiku 
eesmärgiks on toota, ühtlustada ja levitada 
piirkondade koolitustegevuses vajaminevat 
materjali ning arendada koolitusmeetodeid. 

Tõlkekomitee, mille liikmeteks on SRP 
juhatuse poolt määratud isikud.
Tõlkekomitee tõlgib ja mugandab 
vajaminevad RI poolt välja antud juhendid 
ja muud materjalid soome ja rootsi keelde.

Rotary Fondi komitee, mille liikmeteks on 
piirkondade Rotary Fondide esimehed. 
Komitee eesmärgiks on edendada Rotary 
Fondi tehtavate annetuste kogumist, 
arendada fondi tegevusega seotud 
koolitus- ja infomaterjali, võimaldada 
piirkondadele ühiseid projekte ning jagada 
kogemusi ja näiteid piirkondade Rotary 
Fondi projektidest. Igal aastal võetakse 
eesmärgiks korraldada ka üleriiklik Rotary 
Fondi seminar.

Kommunikatsioonikomitee, mille liikmeteks 
on piirkondade avalike suhete või kom
munikatsioonikomiteede eestvedajad.
Komitee ülesandeks on Rotary avaliku 
kuvandi teravdamine, üldsuse ja 
meediaga suhtlemine ning avaliku 
suhtluse koordineerimise tõhustamine. 
Komitee vastutab rotary.fi  veebilehe sisu 
tootmise eest liikmetele koostöös tõlke- 
ja kirjastuskomiteedega ning avaliku 
materjali tootmisest teiste komiteedega. 
Komitee juhendab ka piirkondi ja klubisid 

4.2  Komiteed
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kodulehe ja sotsiaalse kommunikatsiooni 
vahendite kasutamise kohta.

Tulevikukomitee

Tulevikukomitee ülesandeks ette näha 
Soome Rotary tegevusi tavapärasest 
kaugemale ning välja selgitada 
tulevikuvõimalused ja väljakutsed. ”Kas 
Rotary järele on nõudlust 2030ndate 
Soomes ja kui, siis millistel tingimustel?”

Komitee on käivitanud Rotary tulevikuprojekti. 
Tegemist on mitmeaastase ühisprojektiga, 
millesse on kaasatud kõik piirkonnad, et 
selgitada välja suurimad väljakutsed ja 
takistused, et muuta tegevuse suunda 
Rotary visiooni ja liikmesuse positiivse 
arengu ümberkorraldamiseks.

Teisalt tuleb välja selgitada Rotary 
tegevuse üldised väljakutsed ja tingimused 
2030ndatel, luua saadud selgituste 
põhjal ”eeldusi” edukaks ja pikaajaliseks 
liikmelisuseks vastates küsimustele: Kas 
Rotary järele on nõudlust 2030ndate 
Soomes ja kui, siis millistel tingimustel?

Komitee liikmeteks kutsutakse vastavasse 
alamprojekti sobivad isikud / eksperdid, kes 
peavad olema innovaatilised ja omama 
julgeid vaatenurki käsitletavates küsimustes. 
Rotary väärtused ja eesmärgid, samuti 
ühiskonna teenimine kõrgemale isiklikest 
eesmärkidest, peavad  olema selgelt kaasatud.
Rotary eesmärk on hoida heategevuse 
ideaali kogu ausa ettevõtluse alusena ning 
spetsiaalselt julgustada igat rotariaani 
seda eesmärki täitma nii oma igapäevases 
eraelus, tööl kui ka ühiskonnaliikmena. 

Rotary korraldab 
mitmeid koolitusi, 

pildil piirkonna 
1430 koolitus 

noorsoovahetuse 
võõrustajaperedele.

Rotary fi losoofi a põhineb heategevusel 
”Ühiskonna teenimine kõrgemale isiklikest 
eesmärkidest”. Projekti eesmärgiks on leida 
need vahendid, mille abil saab Rotary 
fi losoofi a ”Leia võimalusi heategevuseks” 
muuta nähtavaks, arusaadavaks ning mida 
rakendatakse klubides, kus heategevuse 
mõiste on tuhmunud ja/või on klubiliikmed 
”unustatud”. Peamiseks, sageli ka ainsaks 
eesmärgiks Rotary klubides on tõstetud 
eesmärk edendada uute tutvuste tekkimist 
ning seeläbi sõprussuhete loomist.

Lisaks on projekti eesmärgiks leida 
heategavusmudeleid, mis toetaksid 
juba eksisteerivate, äsja loodud või alles 
loodavate klubide tegevust. On selge, et 
üks mudel ei sobi kõigile. Tulekski leida 
vahendid, mille abil saaksime motiveerida 
rotariaane 1) arendama oma klubi tegevust 

2) uurima võimalusi teha koostööd 
mõne teise klubiga, kui endal ei ole enam 
piisavalt ressursse ja 3) looma uusi klubisid 
(Rotary / Satelliitklubid / Rotaract jne.).
Projekti raames tuleks leida funktsionaalsed, 
tuvastatavad, selgelt määratletud 
koostöömustrid nii piirkondade, Suomen 
Rotarypalvelu kui ka klubide vahel, teisalt ka 
piirkondade ja SRP vahel ning garanteerida 
süstemaatilisus erinevate osalejate vahel. 

Konkreetsed ja praktilised liikmelisuse 
meetmed / küsimused on alati klubide 
vastutusel. Projekt alustuseks on klubides 
läbi viidud uuringud, et kaardistada 
ühtset nägemust klubide olukorrast aastal 
2020/2021. Lisaks soovitakse uuringute abil 
välja selgitada teavet Rotary tegevuste üldiste 
väljakutsete ja tingimuste kohta 2020/2030.

Rotary 
vaatab tulevikku, 

tulevik vaatab 
Rotaryt.
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Keskkonnakomitee

Keskkonnakomitee liikmed valitakse 
võimalikult esinduslikult Soome 
viiest Rotary piirkonnast.
Liikmetelt eeldatakse huvi meie 
elukeskkonna olukorra vastu ja tahet tõsta 
keskkonnateadlikkust ning motiveerida 
rotariaane läbi viima keskkonna heaolule 
pühendatud projekte oma piirkonnas ja 
piirkonna klubides. Komitee eesmärk on 
ühtlustada Rotary klubides ja piirkondades 
läbiviidavaid projekte riiklikult paralleelseteks 
ja teineteist toetavateks. Keskkonnakomitee 
peamised teemad on meie vete kaitse 
ja Läänemerega seotud projektid.

Komitee järgib täpselt RI uue, 
seitsmenda fookusala ”Protecting the 
environment” arengut ja edendab koos 
Baltic Sea Rotary Action Networking/
BASRANiga üheksa Läänemere ümbruse 
riigi rotariaanide ühiseid projekte 
Läänemere olukorra parandamiseks.  
 

Keskkonna-
komitee tegutseb 

rahvus-
vaheliselt.

4.3  Digiajastu ja Rotary  

My Rotary ja www.rotary.org - 
Rotary Internationali kodulehed

RI poolt avaldatud My Rotary-jaotus 
aadressil my.rotary.org on põhjalik ja 
ajakohane teabepakett, millega peaksid 
tutvuma kõik rotariaanid. Samal aadressil 
leidub ka infot, mis on mõeldud ainult 
liikmetele ning mille lugemiseks tuleb 
leheküljele sisse logida. Vähem kui pooled 
Soome rotariaanidest on registreerunud 
ning seega, palun registreeruge!

Rotary Internationali koduleht 
www.rotary.org koosneb avalikust ja 

mitteavalikust osast. Liikmetele mõeldud 
My Rotary-jaotus nõuab sisselogimiseks 
personaalseid paroole, mille saab 
registreerudes. Süsteemile juurdepääsu ja 
andmete muutmise õigused määratakse 
klubi ja piirkonna ülesannete järgi.

Piirkondlikult saavad kuberner ja piirkonna 
klubiametnikud automaatselt oma 
tegevusajaks RI süsteemi sirvimis- ja 
piiratud muutmisõigused piirkonna klubi 
puudutava sisu ning statistika kohta.  

Ka klubiametnikel on õigus oma klubi 
kohta käivat infot uuendada, SEDA 

MyRotary on 
kogu maailma 

rotariaanide 
ühine veebileht.

Rotariaanide 
iga-aastane 

SILGUSÕUDMIS-
VÕISTLUS 

Läänemerel.

https://www.rotary.org/en
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VÕIMALUST EI OLE TARVIS KASUTADA, 
andmed uuendatakse SRP andmebaasi, 
kust need kanduvad automaatselt 
My Rotary lehekülgedele. 

Suomen Rotarypalvelu ja 
Rotary piirkondade kodulehed

Soome Rotaryl, Rotary piirkondadel 
ja pea kõikidel klubidel on oma 

kodulehed. Soome Rotary kodulehel 
on lingid kõikidele olulistele Soome ja 
rahvusvahelistele Rotary lehtedele.  
Soome Rotary koduleht www.rotary.fi  
koosneb kahest osast, avalikust ning 
ainult liikmetele mõeldud osast.

Avalikel lehekülgedel on üldine info Rotary 
kohta ning see on ühtlasi ka organisatsiooni 
visiitkaardiks ja vaateaknaks. Avalike 

Soome 
rotariaanide 

veebilehe 
uus välimus.

lehekülgede eest vastutab ko
mmunikatsioonikomitee. 

Kaitstud lehekülgedele pääseb vaid sisse 
logides. Need sisaldavad rotariaanidele 
mõeldud Rotary kohta käivat infot. Seal 
on kirjas Rotary tegevusega seotud 
juhiseid, ankeete, koolitusmaterjali nt 
piirkondade PETS- ja klubiametnike 

koolitustel kasutamiseks. Siseveebi 
materjali eest vastutab kirjastuskomitee. 

Soome Rotary kodulehel on veel lisaks eraldi 
kaitstud jaotus Suomen Rotarypalvelu ry ja 
Arstidepanga haldus- ja fi nantsdokumendid. 

Soome Rotary noorsoovahetusega seotud 
info on leitav aadressilt www.rye.fi 
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Rotary sotsiaalmeedias

Rotariaanid ja sotsiaalmeedia võimalused
Sotsiaalmeedia on oluline interaktiivse 
suhtluse vorm kogukonnale sooviga 
jagada infot oma tegevuste kohta nii teiste 
rotariaanide kui ka laiema avalikkusega. 
Sotsiaalmeedias ei jagata ainult 
informatsiooni, vaid ka kogemusi. 
See lisab nähtavust ja on parimaks 
võimaluseks avaliku kuvandi 
värskendamiseks. Sotsiaalmeedia toob 
meie tegevuse inimestele lähemale. 
Õige info meie tegemistest ja selle 
tähendusest võib tuua uusi liikmeid, 
tõsta huvi projektides osalemise 
vastu ning kaasata uusi annetajaid. 
Klubi läbimõeldud sotsiaalmeedia 
strateegiaplaan lihtsustab ka avaliku 
kuvandi eest vastutavate inimeste tööd.  

Jagatud rõõm on kahekordne rõõm! 

Facebook (FB) pakub 
võimalust pidada sidet 
sõprade ja tuttavatega. 
Vahetusõpilaste 

perede jaoks on oluline saada 
vahetusriigist igapäevaseid uudiseid 
ja pilte. Facebook, olles populaarne 
ülemaailmselt, on rotariaanidele 
heaks meedia- ja suhtluskanaliks.  

Kui sul on Facebooki konto, võid luua 
oma Rotary klubile omavaheliseks 
suhtlemiseks eraldi grupi või avaliku 
kuvandi kommunikeerimiseks ka oma 
lehe. Lehele saab märkida sündmusi 
ja jagada teavet erinevate tegemiste 

kohta. Rõõmsad ja huvitavad pildid ning 
videod jäävad uudisvoos silma. Info 
edastamine muutub veelgi tõhusamaks 
meeldimiste, kommentaaride ja jagamiste 
kaudu. Facebookis on võimalik osta ka 
lisanähtavust suunatud FB turunduse 
kaudu. Kas sa ikka jälgid juba meie enda 
üleriigilist FB-lehte? Liitu ka People of 
Action Rotary grupiga. Rohkem infot 
Facebookist, seal toimetamisest ning 
erinevustest lehe ja grupi vahel leiad 
Rotary andmebaasist (Rotary Tietopankki).  

Instagram on sotsiaalmeedia 
kanal, mille üha kasvav 
populaarsus põhineb piltide 
ja videote jagamisel ja nende 

kommenteerimisel. Pilte on lihtne märkida 
ja leida kokkulepitud #hashtagidega, 
nagu #rotary #rotaryfi nland. Instagrami 
kasutajaprofi il võib olla suletud või avalik. Ka 
Rotary International jagab Instagramis pilte. 

Twitter pakub uudiseid, 
päevakohast arutelu ja 
jälgimist kogu maailmas. 
Kes meist ei oleks kuulnud 

endisest USA presidendist ja tema 
kuulsatest Twitteri-säutsudest.  
Twitteri säutsud võivad olla kuni 280 
tähemärki pikad ning eelkõige säutsuvad 
seal ajakirjanikud, kuulsused, poliitikud 
ning ka teadlased. Ka mitmed ettevõtted 
ja kogukonnad jagavad Twitteris infot 
oma tegevuste kohta. Teiste inimeste 
säutse võib näha igaüks, samuti võib iga 
Twitteri kasutaja jälgida teist kasutajat 
ilma spetsiaalse kutse või kinnitamiseta.
Twitteri slogan: ”What’s happening?” 

iseloomustab seda virtuaalkeskkonda hästi. 
Kuigi kõige rohkem jälgijaid Twitteris on 
erinevatel kuulsustel, jälgivad rotariaanid 
kindlasti ka Rotary Internationali. 

LinkedIn on sotsiaalmeedia 
kanal ja suurim ärivõrgustik. 
LinkedIn on HR-osas väga 
oluline, kuna paljud kasutavad 

seda kui digitaalset CVd. LinkedIn on 
siiski rohkem kui lihtsalt kanal uue töötaja 
otsimiseks või leidmiseks.  See sisaldab 
ka erinevaid tasulisi koolitusmaterjale 
iseseisvaks tööks. Tuletame meelde, et 
rotariaanidele on My Rotary kaudu võimalik 
siseneda Learning Centerisse, kus on 
samuti erinevad õppematerjalid. Nende 
kasutamine on juba kaetud liikmemaksuga.  

YouTube
keskkonnnas on 
palju vaadata 

ja kuulata. Oma või klubi YouTube-
kanali kaudu saab avaldada videosid, 
mis on nähtavad ainult klubiliikmetele, 
neid võib jagada ka meie kodulehel või 
sotsiaalmeedias. YouTube’is on Rotary 
kohta üleval väga palju ka õppevideosid, 
nagu uue satelliitklubi loomisest 
rääkiv video või meie heategevustööst 
jutustav Rotary Responds-video. 

Vimeo on 
kanal videote 

avaldamiseks ja vaatamiseks. Rotary 
Internationali leiad ka Vimeost, kui kirjutada 
otsingusse Rotary, leiad videosid Rotary 
Fondi jms kohta. Kindlasti veendu, et 
video oleks tootnud Rotary ise, mitte 

keegi muu. Laadi üles ainult värskeid 
andmeid, logosid jne sisaldavaid videosid.

WhatsApp on mugav teenus 
klubisiseste kiirsõnumite 
vahetamiseks nii klubi kui ka 
juhatuse ja komitee liikmete 

vahel. Saate valida, kas sissetuleva sõnumi 
puhul tuleb märguanne või mitte. Väga 
aktiivse grupi puhul tasub ise valida 
aeg, millal oma sõnumeid lugeda. 

Rohkem infot ja juhendamist 
sotsiaalmeedia võimaluste kohta oskavad 
anda Suomen Rotarypalvelu 
kirjastuskomitee liikmed.

YouTube videokonkurss klubidele 
(piirkond 1390)

Piirkond 1390 korraldas klubidele 
aastal 2020–2021 videokonkursi Rotary 
tuntuse parandamiseks ja uute liikmete 
saamiseks. ”Mõtlesime ja mõtleme 
siiani, et me peame ise oma tegemistest 
rääkima, kui tahame, et inimesed meid 
leiaksid. Lugusid meil jätkub. ” (Piirkonna 
1390 DG Eila Parviainen 2021–2022)
Konkursile laekunud videod kinnitasid, 
et Rotary ettevõtmised on tõeliselt 
mitmekülgsed. On väga äge, et saame 
tutvustada erinevate klubide tegevusi ja kõiki 
neid erilisi inimesi. Eila Parviainen on kindel, 
et seda ideed tasub jätkata ka tulevikus – 
ootan juba huviga, millised videod laekuvad 
meile järgmisel korral. Kindlasti korraldame 
selle konkursi uuesti ka uuel hooajal!

Konkursile laekunud videod leiad siit:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZF-
iRxCkVMxhAgkTAZXiM5awD6KxTVcf

https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com
https://twitter.com/home?lang=fi
https://www.linkedin.com/
https://www.youtube.com/
https://vimeo.com/
https://www.whatsapp.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZF-iRxCkVMxhAgkTAZXiM5awD6KxTVcf
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4.4  Soome Rotary liikmete andmebaas

Soome Rotary klubiliikmete andmebaas on internetis kasutatav ajakohane kliendiregister. 
Soome Rotary ja Rotary Internationali (RI) liikmete andmebaaside vahel on automaatne 
liides. Süsteemi liides kannab nime Finlands Multidistrict Access (FIMDA). Tänu sellele 
liidesele kanduvad Soome ja Eesti rotariaanide andmed automaatselt RI andmebaasi, 
seega Soome/Eesti rotariaanidel ei ole tarvis oma andmeid RI ega MyRotary andmebaasis 
uuendada. Teavet muuhulgas klubide projektide kohta tuleb siiski uuendada MyRotary 
lehel.

Kuidas leida liikmete andmebaasi?

Klubiliikmete andmebaasi pääsb 
kodulehe kaudu aadressilt www.rotary.
fi  ➞ Liikmetele ➞ Andmebaas. Kui 
mingil põhjusel olete kaotanud klubi 
või piirkonna sisselogimistunnused 
(parooli ja salasõna), aitab Rotarybüroo. 

Andmebaasi täpsemad funktsioonid 
ja toimingud (registrikirjeldus) on 
saadaval ka Rotary Soome kodulehel.

Andmebaas on konfi dentsiaalne, SRP ei 
väljasta andmeid kolmandatele isikutele. 
Andmete kasutamine peab olema seotud 
Rotary tegevusega. SRP, piirkondadel, 
klubidel ega rotariaanidel ei ole lubatud 
kasutada klubiliikmete andmeid 
ärilistel või poliitilistel eesmärkidel. 

Rotary Club Locator

Mobiiltelefonides on leitav Rotary 
Club Locator rakendus. Rakendus 
näitab ära lähima Rotary klubi asukoha, 
koosoleku toimumisaja, kontaktandmed 
ja kodulehe aadressi. See on mugav 
ingliskeelne abivahend, mis aitab leida 
lähima klubi nt välisreisidel viibides. 
Äpi saab allalaadida äpipoest. 

Klubid vastutavad andmebaasis 
oleva info eest

Klubid vastutavad liikmete andmebaasis 
oleva teabe eest ning igal klubil on 
vastutus oma andmete uuendamise eest. 
Klubil on andmete uuendamiseks ka 
muudatusõigused, tavaliselt kasutab neid 
klubi sekretär. Lisaks on igal klubil oma 
kood, millega liikmed võivad kontrollida 
enda ja klubi andmeid. Vaadata võib ka 
teiste klubiliikmete andmeid. Kui klubiliige 
leiab andmebaasis vale või aegunud 
info, peab ta andmete korrigeerimiseks 
pöörduma klubisekretäri poole.  

Matrikkel ja teised väljavõtted 
liikmete andmebaasist

Igal aastal ilmuva Rotary-matrikli andmed 
võetakse otse andmebaasist. SRP ei 
kontrolli ega muuda andmeid üheski 
faasis. Seetõttu on oluline, et klubide 
vastutusel olev teave oleks ajakohane.  

Igal rotariaanil võimalus mõjutada seda, 
milline teave tema kohta kantakse trükitud 
matriklisse. Liige saab enda kohta käivat 

teavet fi ltreerida. Kohustuslik on vaid 
nimi. Ka andmete fi ltreerimine saab 
toimuda vaid klubi poolt paroolidega 
sisselogimisel. Kui soovite teid puudutava 
info nähtavust matriklis piirata, tehke 
piirang koos klubisekretäriga. Selle 
kohta saadetakse klubidele enne 
matrikli ilmumist ka meeldetuletus.  

Tasub meeles pidada, et matrikli 
kasuteguriks on liikmete andmete 
loetelu, seega ebavajalikuna tunduva 
info ärajätmine võib mõjutada 
igapäevast Rotary tegevust.  

Klubiliikmete andmebaasis on leitavad 
ka erinevad väljavõtted, raportid ja 
statistika klubide ja piirkondade tegevuse 
toetamiseks. Kuberner ja piirkonna 
juhatus saavad oma paroolidega vaadata 
piirkonna kohta käivat infot ning printida 
klubide vajalikke raporteid. Need paroolid 
ei anna õigust klubiinfo muutmiseks.  

JTJ-rühm 
koguneb.

Club Locator - 
rakenduse ikoon 
ja ekraanipilt.

https://rotary.fi/et/liikmetele/
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4.5  Noorsootegevus ja Soome Rotary noorsoovahetus

Soome Rotary noorsoovahetustegevuse eest vastutab noorsoovahetuskomitee. Sinna 
kuuluvad Rotary noorsoovahetus, Rotaract, Interact, RYLA, NGSE ja Rotex-tegevused. 
Noorsootegevuse eesmärgiks on pakkuda noortele võimalusi osaleda erinevates 
vahetusprogrammides ja koolitustes ning lisaks ka oma klubi tegevuses. Eesmärgiks on 
kasvatada noori hoolivateks maailmakodanikeks vastavalt Rotary aadetele. Lisaks on 
eesmärk saada klubidesse rohkem noori ja seeläbi kindlustada Rotary klubide jätkusuutlikkus 
ka tulevikus.

Koroonapandeemia tõttu ei toimu suvevahetust kuni 30.06.2022.

külastava vahetusõpilasega (vajadusel 
rotariaani abikaasa) ja (3) turva-asjur, kes 
vastutab et õpilase heaolu, turvalisus ja 
puutumatus vastaks sertifi kaadi nõuetele. 

Tiimiliikmete ametiaeg on tavaliselt mitu 
aastat. Tiim annab klubis ja oma piirkonnas 
teada Rotary vahetusvõimalustest ning teeb 
kõik endast oleneva, et leida sobivaimad 
vahetusõpilased ja võõrustajapered. Tiim 
osaleb piirkonna ja noorsoovahetuskomitee 
poolt korraldatud koolitusel nii, et igal 
aastal osaleb koolitusel üks tiimiliige. See 
on klubis noorsoovahetuse tegevuse 
toimimise eelduseks.  

Soome Rotary noorsoovahetuse 
organisatsioon ja piirkonna 
organisatsioonid

Igas Soome Rotary piirkonnas tegutseb 
oma noorsoovahetuskomitee. 
Nende komiteede liikmed (3-4 igast 
piirkonnast) moodustavad Soome Rotary 
noorsoovahetuskomitee, mis vastutab 
noorsoovahetuse üleriigilise tegevuse 
eest. Nende hulka kuuluvad õpilasvahetus, 
suvevahetus, ja vahetuslaagrid, klubide 
noorsoovahetustiimide, vahetusõpilaste 
ja võõrustajaperede koolitus ning riikide 
(Soome ja Eesti) vahetusõpilaste reiside 
korraldamine. Komitee vastutab ka 
noorsoovahetustegevuse arendamise eest.  

Aasta aega kestva õpilasvahetuse 
ja suvevahetuse sihtkohad on 
Euroopa, Aasia, Austraalia ning Põhja- 
ja Lõuna-Ameerika. Suvelaagrite 
sihtkohad on peamiselt Euroopas.

Noorsoovahetus 

Noorsoovahetus on Soomes kõige 
olulisem ja väljapoole nähtav tegevus. 
See pakub igal aastal u 8000 noorele 
üle terve maakera võimalust tutvuda eri 
maade kultuuridega. Vahetusprogramm on 
mõeldud kõikidele noortele, ka rotariaanide 
lastele. Vahetusprogramm kasvatab 
noortes globaalset vastutustundlikkust 
ning loob eeldused koostööaldi ja 
turvalise maailma loomisele. Eesmärgiks 
on õpetada mõistma erinevusi, olla hooliv, 
salliv ja lugupidav erinevate kultuuride 
mitmetahulisuse väärtustamisel.

Sertifi tseerimine ja klubi 
noorsoovahetustiim

Rotary International on lubanud luua 
ja hoida kõikidele noorsoovahetuses 
osalejatele võimalikult turvalise keskkonna. 
Rotariaanide, nende abikaasade, 
võõrustajaperede ja teiste vabatahtlike 
ülesandeks on parimal võimalikul moel 
jälgida nende noorte ja laste heaolu, kellega 
nad läbi käivad. Täiskasvanud peavad 

välistama laste ja noorte igasuguse füüsilise, 
seksuaalse ja vaimse väärkohtlemise. 

Vahetusõpilaste turvalisuse tagamiseks 
eeldab RI vahetustegevusega seotud 
piirkondade sertifi tseerimist. Soomes 
on kõik piirkonnad heaks kiidetud ja 
sertifi tseeritud. Sertifi tseerimine eeldab 
tähelepanelikkust noorsoovahetuses 
osalejate valimisel ja mõõdetavat 
pidevat koolitust nii Rotary klubide 
noorsoovahtustiimidele kui ka 
vahetusõpilastele ja võõrustaperedele. 

Rotary klubi vähemalt kolmeliikmelises 
noorsoovahetustiimis peab olema (1) 
noorsoovahetusasjur, kes on ühtlasi tiimi 
juht, (2) vader, kes on samast soost klubi 

Vahetusaasta

Vahetusaasta on ühe aasta pikkune 
õpilasvahetus, kus õpilane elab 
vahetuspere juures. Kandideerimisaeg 
on august-oktoober, vahetusriik ja 
linn selguvad veebruaris-aprillis ja 
vahetus toimub järgneva õppeaasta 
ajal. Elanike arvu kohta on Soome 
vahetusõpilaste arv aastas Rotary-
maailma tipus. Aastas liitub meie 
vahetusõpilaste programmiga ligi 143 
noort ning välismaalastest vahetusõpilasi 
saabub Soome umbes samal hulgal.  

Noorsoovahetus 
avab 

maailma.
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Soomlaste hulgas populaarseimad 
vahetusriigid on USA ja Austraalia. Lisaks ka 
Argentiina, Brasiilia, Tšiili, Ecuador, Lõuna-
Aafrika, Lõuna-Korea, Jaapan, Kanada, 
Kolumbia, Mehhiko, Peruu, Tai, Taiwan, 
Euroopas Holland, Belgia, Hispaania, 
Horvaatia, Itaalia, Austria, Prantsusmaa, 
Saksamaa, Šveits, Tšehhi ja Ungari.  

Õpilasvahetusse mineva õpilase kulud 
jagatakse vahetusõpilase, vastuvõtva klubi 
ja võõrustajapere vahel. Vahetusõpilase 
kantavad kulud on osalemistasu, reisi 
maksumus ja kindlustus. Kaugematesse 
riikidesse sõitvate õpilaste kulud on üldiselt 
kallimad, kui neil, kelle sihtriik on lähedal. 
Keskmiselt jääb see suurusjärku 2500 eurot. 
Sihtriigis korraldatavad õpilaste vabatahtliku 
osalusega ühisreisid on lisatasu eest.

Vahetusprogrammis osalevatele klubidele 
toob omakorda lisakulusid vastuvõetav 
vahetusõpilane. Nendeks on Soomes 
korraldatav orienteerumislaager, 
igakuine taskuraha, koosolekukulud, 
hariduskulud ja muud väljaminekud. 
Kulud on suurusjärgus 2500–3000 eurot. 
Võõrustajapere kulud kasvavad selle võrra, 
et pere saab endale ühe liikme juurde. 
Kui võõrustajaperesid on mitu (keskmiselt 
3–4 perekonda õpilase kohta), jaotuvad 
ka kulud aastas mitme pere peale.

Soome vahetusõpilastel on võimalik 
taotleda piirkonna noorsoovahetustiimilt 
väikest abiraha vahetusaasta jaoks. 
Abirahade üle otsustab 
noorsoovahetuskomitee. Abirahade 
kogusumma piirkonniti sõltub piirkonnast 

Suvevahetuse kulud koosnevad 
osalustasust ning reisi- ja 
kindlustustasudest. Kohalik võõrustajapere 
kannab elamise ja toitlustamisega seotud 
kulud. Igakuist taskuraha suvevahetuse 
raames ei maksta. Suvevahetus ei too 
kaasa kulutusi ka klubidele. Rotary piirkond 
koolitab õpilase ja võõrustajapere. 

Koroonapandeemia tõttu ei toimu 
suvevahetust kuni 30.06.2022.

Rahvusvahelised laagrid

Rahvusvahelised laagrid pakuvad noortele 
võimalust lühiajaliseks välismaal viibimiseks, 
enamasti on laagritel ka kindel teema. 
Laagrid kestavad 2–3 nädalat. Avaldusi 
saab hakata esitama alates oktoobrist ja 
laagrisse pääs kinnitatakse varakevadel. 
Laagrid toimuvad enamasti juulis-
augustis, kuid ka muudel aegadel. Näiteks, 
veebruaris-märtsis toimub suusalaager. 
Vööndis, kuhu lisaks Euroopa ja Aafrika 
riikidele kuuluvad ka Türgi ja Iisrael, 
korraldatakse aastas 1–9 laagrit riigi kohta. 
Esimesel poolel elavad õpilased erinevate 

Rotary võõrustajaperede juures, teises 
pooles majututakse koos. Enamasti on 
selleks nr ühiselamu tüüpi majutusasutus, 
harvemini majututakse välitingimustes.  

Laagril on alati mõni teema – purjetamine, 
maalimine, muusika, loodus vms., 
kus on ka teemale vastav programm. 
Korraldatakse ka nn üldlaagreid, lisaks on 
laagrid füüsilise puudega õpilastele, olgu 
selleks siis nt liikumis- või kuulmispuue.  

Laagris osalemine ei eelda õpilase, pere 
või klubi vastastikust osalemist. Laagrid on 
mõeldud nii rotariaanide kui ka väljastpoolt 
tulevatele lastele. Osalemisvanus on 
üldiselt 15–20 aastat, kuid on ka laagreid 
kuni 25- aastastele. Laagrid on enamasti 
tasulised. Laagris osaleja tasub lisaks oma 
reisikuludele ka kindlustuse ja osalustasu.

Noorsoovahetuse kodulehel www.rye.fi  
on kirjas ajakohane info Soome Rotary 
noorsoovahetuse võimalustest.

Koroonapandeemia tõttu ei toimu 
rahvusvahelisi laagreid kuni 30.06.2022.

Välismaa 
vahetusõpilased 

toovad vaheldust 
kohalikku Rotary-

tegevusse.

välismaale minevate 
vahetusõpilaste arvust.

Koroonapandeemia 
tõttu ei toimu vahetusaasta-
programmi kuni 30.06.2022.

Suvevahetus

Suvevahetusprogramm pakub Rotary 
15–18-aastastele noortele suurepärast 
võimalust tutvuda turvaliselt mõne teise 
kultuuri ja eluviisiga Euroopas (Belgia, 
Hispaania, Austria, Itaalia, Saksamaa, Šveits, 
Prantsusmaa, Türgi, Ungari) või mõnes 
muus maailmajaos (USA, Kanada, Lõuna-
Aafrika, Brasiilia, Mehhiko, Taiwan). 

Suvevahetuse raames reisib õpilane 
kõigepealt kuuks ajaks välismaale ühe 
võõrustajapere juurde. Tagasi tuleb 
ta koos võõrustajapere noorega, kes 
elab tema peres järgmise kuu aega. 
Nii veedavad õpilased koos kummagi 
pere juures kokku 1+1 kuud. 

Avaldusi suvevahetuse programmis 
osalemiseks võetakse vastu oktoobrist 
detsembrini. Vahetuskoht selgub 
kevade jooksul ning vahetus 
ise toimub suvevaheajal.  
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Rotex-tegevus

Rotex on endiste vahetusõpilaste 
koostöövorm. Rotexid saavad saabuvate 
vahetusõpilastega tuttavaks juba 
nende esimese nädala jooksul Soome 
laagris ning aasta jooksul on nad abiks 
rotariaanidele vahetusõpilaste laagrites 
nii kodu- kui välismaal ja reisidel. 

Kogu vahetusaasta jooksul korraldavad 
Rotexid Soomes elavatele välismaa 
vahetusõpilastele erinevaid üritusi 
ja aktiviteete. Lisaks tegelevad nad 
ka vahetusõpilaste juhendamisega 
ning endiste ja praeguste 
vahetusõpilaste tugiisikutena. 

Rotex-tegevus on Soomes väga 
aktiivne ja see on oluline osa 
noorsoovahetusprogrammi tervikust. 
Soomes on üle 50 aktiivse rotexi. 
Soome rotexid teevad ka rahvusvahelist 
koostööd teiste maade rotexitega.
Rotex tegutseb Soome Rotary 
noorsoovahetuskomitee alluvuses 
noorsoovahetuse ja Rotary organisatsiooni 
eeskirju ja reegleid järgides.

Rotaract 

Rotaract-klubid on noorte täiskasvanute 
Rotary-meelsed klubid. Nende tegevus 
põhineb tahtmisel teha head läbi 
praktiliste heategevusprojektide, 

-  Parkano
-  Rovaniemi (uus)
-  Tampere
-  Turu
-  Turu piirkond (uus)
-  Vaasa

Rotary-aastal 2020–2021 on loodud 
kolm Rotaract-klubi, mille ametlik 
vormistamine on veel pooleli. Kõik 
klubid on tänulikud vihjete eest kohalike 
noorte täiskasvanute kohta, kes võiksid 
olla klubitegevusest huvitatud. Juhime 
tähelepanu, et Rotaract on võimalus 
nt Rotexitele, RYLAs osalenutele ja 
endistele Rotary vahetusõpilastele 
jätkata tegutsemist Rotary-peres ja 

mingil hetkel liituda ka Rotary klubiga.
Kui soovite võtta ühendust kohaliku 
Rotaract-klubiga, võib kohalik president 
teile juba tuttav olla. Kui mitte, saatke 
teade matriklist leitava e-posti või 
sotsiaalmeedia kaudu. Enamik klubisid 
kasutab Facebooki ja Instagrami.  

Lisaks klubidele, on ka Soome Rotaract, 
mis toetab ja ühendab klubisid, jagab 
informatsiooni ja esitleb Soome Rotaract-
tegevust RI-le ja Euroopa Rotaractile (ERIC). 
Soome Rotaracti iga-aastane koosolek 
toimub jaanuari ja märtsi vahelisel 
perioodil. Sellele koosolekule oodatakse 

globaalse suhtevõrgustiku ja 
soovil õppida nii üksteiselt, teistelt 
rotariaanidelt kui ka läbi tegevuste. 
Mitmed Rotaract-klubid kohtuvad 
omavahel ametlikult kui 
mitteametlikult. Näite mitteametlikust 
koosviibimisest võib olla grilliõhtu, 
kalastamine või kaugmängimine. 

Soome esimene Rotaract-klubi loodi 
Jyväskyläs 1969 ja täna tegutsevad 
klubid Soomes järgmistes paikades:
-  Espoo
-  Helsingi
-  Hämeenlinna
-  Lahti
-  Lappeenranta
-  Oulu

Rotaract-klubid 
said Rotary ametliku 
staatuse aastal 2019, 

nüüd tekib uusi 
klubisid nagu seeni 

pärast vihma.

Rotaractorid ja 
rotariaanid koos 

tegutsemas.
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osalema kõiki Rotaract-klubisid suurema 
või väiksema seltskonnaga, see annab 
võimaluse palju õppida, panna alus 
koostööprojektidele ja liituda Soome 
Rotaractorite kogukonnaga. Lisaks valitakse 
koosolekul järgmise aasta juhatus.  

Osa Rotaract-klubisid küsib oma liikmetelt 
sümboolset liikmemaksu. Klubide 
tegevuses on kulud viidud miinimumini, 
kuna enamus liikmeid on õpilased või 
äsja kooli lõpetanud. Rotaract-klubide 
kulud koosnevad nt väiksemahulisest 
turundusest, uute liikmete kohtumisõhtute 
suupistetest, Soome Rotaracti 
liikmemaksust (10 €/Rotaractor või 
vähemalt 50 €/klubi) ning võimalikest 
kuludest projektides ja aastakoosolekul 
osalemisest. Mitmed Rotary vaderklubid 
ja/või Rotary piirikonnad toetavad 
osaliselt Rotaract-klubide tegevust.  
Iga klubi tegevus on selle klubi nägu ning 
olenevalt klubiliikmetest toimub 
suhtlemine soome või inglise keeles. 
Olenemata Rotaract-klubi võimalusest 
maksta Soome Rotaracti liikmemaksu, 
on Soome Rotaract võtnud seisukoha 
jagada teavet ja toetada kõiki 
klubisid võimalikult võrdselt. 

RI on uuendanud Rotaract reeglistikku 
aastatel 2019 ja 2020, mille põhjal 
on võetud või võetakse kasutusele 
järgmised uuendused:  
-  Rotaracti vanusepiir on varasemalt 
olnud 30 a., kuid RI muudatuse 
kohaselt ei ole Rotaractil enam 
määratud vanusepiiri. Rotaractorite 
keskmine iga Soomes on 22–32 a. 

-  Luues Rotaract-klubi ei ole enam 
kohustuslik Rotary vaderklubi, kuigi 
siiani ei ole Soomes klubisid, mis oleks 
selliselt asutatud. Rotary vaderklubid 
on olnud hinnatud partnerid. Vastavalt 
sellele uuendusele võivad ka Rotaract-
klubid sponsoreerida uusi ja alles 
alustavaid Rotaract-klubisid. 
-  Alates 01.01.2022 hakkavad 
Rotaracti liikmed maksma RI-le aastast 
liikmetasu, mille suurus on ülikooliga 
seotud klubidele 5 $/aastas või 
kogukonnaklubidele 8 $/aastas. 

Rohkem infot RI uudistest Rotaracti 
reeglite kohta leiad aadressilt: 
https://my.rotary.org/en/recent-rotaract-
policy-updates

Mõned näited aastate jooksul teostatud 
Rotaract-klubide projektidest:
-  Läänemere olukorraga seonduva 
veebinari korraldamine 
-  Buy One More-kampaanjad 
ja partnerlus HOPE ry-ga
-  ShelterBox koostöö
-  Vaimse tervise SoMe-kampaania
- Bingo läbiviimine hooldekodudes
-  Linnumajade ehitamine ja nende 
iga-aastane puhastamine
-  Osalemine restoranide päeval 
ja annetuste kogumine mõne 
heategevusprojekti raames

Interact 

Interact-tegevus sai hoo sisse USAs 1962. 
aastal ka esimesed klubid väljaspool 
USAd registreeriti juba järgmisel aastal. 
Ka Soome oli nende hulgas. Soome ja 
ühtlasi Põhjamaade esimene Interact-
klubi loodi 1963. aasta sügisel Someros.

Praegu on Soomes tegev üks Interact-klubi, 
mis loodi 2013. aasta novembris Oulus. 
Oulu Interact-klubi on osa Rotary-perest, 
mille liikmed soovivad, et nad saaksid 
oma tegevusega mõjutada kogukonda 
ja elutegevust nii kohalikul tasandil kui 
ka ülemaailmselt. Klubi korraldab igal 
aastal kaks projekti, millest üks aitab või 
arendab lähikogukonda. Teine projekt 
on seotud rahvusvahelise koostööga. 
Lisaks projektidele korraldatakse erinevaid 
üritusi, klubi osaleb koos teiste klubidega 
ka väiksemates koostööprojektides.

Vaderiks on Oulu City Rotary klubi, 
kuid Interact-klubilised juhivad oma 
tegevust iseseisvalt. Klubi otsib pidevalt 
klubitegevusest huvitatud uusi liikmeid ning 
uusi koostööpartnereid üle kogu maailma.

Rohem infot Interact-klubide tegevuse 
kohta leiate Instagramist ja Facebookist.

RYLA

Inspireerivad ettekanded, kogemustega 
asjatundjad, personaalse arengu toetamine, 
ühiskondlik tegevus – kõike seda ja palju 
muudki sisaldab endas rotariaanide RYLA - 
Rotary Youth Leadership Awards - koolitus.
Koolitus on mõeldud 14–30aastastele 
aktiivsetele noortele, kes soovivad 
teha tutvust juhtimisega: arendada 
oma otsustus- ja algatusvõimet ning 
väljendusoskust, et oma tõekspidamisi 
kindlalt ja selgelt esitada. RYLA-
seminarides räägivad erinevate elualade 
esindajad noortele juhtimisega seotud 
kogemustest ja mõtetest. RYLA-
koolituse eesmärk on julgustada noori 
juhtimisele ja kasvatada neist aktiivsed 
ja kõrge moraaliga kodanikud.

RYLA-juhtimiskoolitusi korraldavad 
klubid eraldi või koos, teinekord ka 
Rotary piirkond. RYLA koostööpartneriks 
võib olla kool või mõni muu kogukond. 
Osalejad valitakse avalduste põhjal 
või koos koostööpartneriga.

Võta julgesti ühendust oma regiooni Rotary 
klubidega ja uuri lähemalt piirkonnas 
toimuvate RYLA-koolituste kohta. 
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New Generation Service Exchange NGSE – 
Noorsooprogramm

RI esitles Noorsooprogrammi aastal 2013. 
See meenutab osaliselt varasemat GSE-
vahetust, kuid on rahastuse poolest erinev. 

Programmis osalejad peavad olema 18–
30aastased. Vahetus võib kesta mõnest 
päevast mitme kuuni. Vahetus võib 

4.6  Arstidepank      

Suomen Rotarypalvelu ry / Arstidepank, Rotary Doctor Bank Finland (RDBF) – 
ümberkorraldused aastal 2021–2022.

olla eraviisiline või koos rühmaga. 
Vahetuse viivad läbi klubid omavahel.

NGSE-vahetus on tugevalt seotud 
humanitaartegevusega ning sellel 
on ka professionaalse arengu 
ja infovahetuse aspekt.

Rahastus toimub kohalikul tasandil 
klubide või sponsorite kaudu või ka nii, 
et õpilane ise maksab reisi ja kindlustuse 
eest ning vastuvõtjaklubi hoolitseb 
õpilase majutuse ja sisulise programmi 
eest. Sageli minnakse erinevatesse 
riikidesse vabatahtlikku tööd tegema. 

riigil on määratud toimetaja, kellest üks 
on kahe aasta kaupa peatoimetaja.

Rotary Norden Soome toimetajad  
1936 Yrjö Soini
1937 A.J. Gadolin
1938 Onni O. Ojala
1940-41 Rootsi toimetas sõja-aastatel
 lehte üksi, aastast 1946 ilmus 
 ajaleht jälle põhjamaade ühise 
 väljaandena
1940-51 Jon P. H. Hartman
1951 Johannes Sundwall
1951-54 Paavo G. Waris
1955-59  Eero K. Neuvonen

4.7  Rotary Norden

Iga Soome rotariaan saab ametliku ”Rotary” 
ajalehe, mille tellmistasu sisaldub iga-
aastases liikmemaksus. Viie põhjamaa 
ühine väljaanne ”Rotary Norden” on 
ilmunud aastast 1936 ja see on oma 
tiraaži poolest maailma suurim ja vanim. 
Rotary International annab piirkondade 
ajalehtedele tegutsemisloa korraga viieks 
aastaks. Praegune tiraaž on u 51 000 lehte, 
millest 45 % loetakse mobiilirakenduses. 
Rakendus on kõigile kättesaadav. Vaid 
Saksamaa ja Austria ühine leht on oma 65 

000 tiraažiga ”Rotary Nordenist” eespool.

Lehe väljaandmist jälgib esindajatekogu, 
kuhu iga põhjamaa on valinud oma 
esindaja. Suomen Rotarypalvelu ry 
valib Soome esindaja kolmeks aastaks. 
Samamoodi valib SRP administraatori, kes 
vastutab väljaandega seotud maakohase 
majanduse eest. Raamatupidamise 
teeb iga riik eraldi, kuid on ka ühine 
raamatupidamine. Väljaandel on viiest 
liikmest koosnev roteeruv juhatus. Igal 

Rotary Norden
on põhjamaa 

rotariaanide ühine 
häälekandja.

1960-61 Carl-Gustaf Palmgren 
 (peatoimetaja  60-61)
1960-67 Rolf Grönlund
1968-71 Carl-Gustaf Palmgren 
 (peatoimetaja  68-69)
1972-77 Björn Kontiopää 
 (peatoimetaja  76-77)
1976-78 Walter Erko
1979-80 Carl Frey
1981-92 Kai Brunila 
 (peatoimetaja  84-85 ja 92)
1992-2011 Håkan Nordqvist 
 (peatoimetaja  93 ja 2000-02)
2011- Rolf Gabrielsson 
 (peatoimetaja  2016-17)

RI ametlik väljaanne Rotary 
asendab kohalikku lehte 
selle puudumisel ning seda 
on kõikidel rotariaanidel 
võimalik tellida.  



4.8  Koostööpartnerid

Rotary Internationali koostööpartnerid

Polio hävitamine 
Rotary International on Global Polio 
Eradication Initiative’i liige.  Kõik liikmed, 
kelle hulka kuuluvad veel ka World Health 
Organization, US Center for Disease 
Control and Prevention, UNICEF, Bill & 
Melinda Gates Foundation ja Gavi (Vaccine 
Alliance) vastutavad ülemaailmselt polio 
hävitamisega seotud toimingute eest.

Puhas vesi ja hügieen
U.S. Agency for International Development

Lugemis- ja kirjutamisoskus
Global Partners for Education 
 
Rahu ehitamine ja konfl iktide 
lahendamine 
Rotary Peace Centers, rahu-teemaline 
koolitusprogramm seitsmes ülikoolis
-  Duke University and University of
 North Carolina at Chapel Hill, USA
-  International Christian University, Jaapan
-  University of Bradford, UK
-  University of Queensland, Austraalia
-  Uppsala University, Rootsi
-  Makerere University, Kampala, Uganda
-  Chulalongkorn University, Tai

Institute for Economics and Peace
Mediators Beyond Borders International
US Peace Corps

Abistamine katastroofi piirkondades

ShelterBox-abiorganisatsioon 
pakub hädamajutust ja vajalikke 
esmatarbevahendeid katastroofi - ja 
kriisipiirkondades aidates kogukondi 
ja peresid üle maailma. ShelterBox 
toimetab hädamajutuse ja -varustuse 
abivajajateni ja aitab neil oma elu 
uuesti alustada ning üles ehitada.
ShelterBox Trust on registreeritud 
heategevusorganisatsioon ja aktsiaselts 
Inglismaal ja Wales’is. Rotary International 

Bill & Melinda Gates -
fondi väljakutsed on 

suurendanud oluliselt 
rotariaanide panust 

võitluses polioga.

ja Rotary Fond soovitavad ShelterBox-hea
tegevusorganisatsiooni. Soomes esindab 
organisatsiooni ShelterBox Tuki ry.
 
Muu

Habitat for Humanity
Toastmasters International

Esindajad

RI-l on esindajad ÜROs ja Euroopa 
Nõukogus, lisaks mitmes es 
maailma erinevas organisatsioonis. 

ShelterBox pakub 
konkreetset võimalust 
aidata hädas inimesi 
maailma katastroofi -

piirkondades.
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4.9  Inner Wheel Suomi-Finland

Inner Wheel on rahvusvaheline vabatahtlik naiste sõprus- ja heategevusorganisatsioon. See 
on nii poliitiliselt, usuliselt kui ka muudest organisatsioonidest sõltumatu organisatsioon, 
mis teeb koostööd Rotaryga.  
Inner Wheel -tegevus sai alguse Inglismaal 1924.aastal. Selle rajaja oli Margaret Golding. 
Rahvusvaheline International Inner Wheel loodi aastal 1967 ühendamaks kõiki maailma 
Inner Wheel -õdesid.

abil vahendeid ka katastroofi piirkondade 
ohvrite abistamiseks üle maailma. 
Invaühingu juhtkoerad ja Wise Nose-
lõhnakoerad on samuti toetust saanud. 
2020. aasta jõulukaardikampaania 
raames koguti ligi 8000 €, mis annetati 
Wise Nose koroonakoertele.

Koolitus Elämään Säätiö (Elu Fond) viib 
ellu 3–13aastastele lastele ja noortele 
suunatud laiaulatuslikku tervisekasvatusp
rogrammi, mille keskse osa moodustavad 
tervislikud eluviisid ja narkoennetustöö. 
Viimastel aastatel on Soome Inner Wheel’is 
pööratud tähelepanu kommunikatsioonile 
ja organisatsiooni kodulehe arendamisele. 

Nende kodulehel www.innerwheel.fi  
on loetletud klubide ja piirkondade 
tegevusplaanid, lisaks leidub hulgaliselt 
infot ja pildimaterjali ühistest ettevõtmistest 
ja kogemustest. Ka Soome Inner Wheel’i 
esindajate ettekanded rahvusvahelistelt 
sündmustelt on kodulehel leitavad.

Inner Wheel soovib käia ajaga kaasas, 
areneda, kasvada ja saada uusi liikmeid.

www.innerwheel.fi  

Praegu tegutseb Inner Wheel 104 riigis 
ja liikmeid on üle 108 000. Klubisid on 
kokku ligi 4 000 ja need moodustavad 
175 piirkonda. Organisatsioon on 
maailma suurim taoline naistele mõeldud 
organisatsioon. Esimene Soome 
Inner Wheel klubi loodi aastal 1958 
Järvenpääl. Soomes on neli piirkonda, 
kus on 32 klubi. Kaks neist tegutseb 
Eestis. Liikmeid on kokku u 860.

International Inner Wheel rahvusvaheline 
maailmakonverents tuleb kokku iga 
kolme aasta tagant. Viimati toimus 
konverents 17–18.04.2021 ning 
esmakordselt toimus see üle veebi. 
International Inner Wheel on aastast 1972 
teinud koostööd ÜROga. Organisatsiooni 
esindajad on akrediteeritud vaatleja rollis 
UNICEFi ja ECOSOCi koosolekutel Genfi s, 

Viinis ja New Yorgis. Aasta 2021–2022 Inner 
Wheel President on Ebe Martines, Itaaliast.

Soome Rallyt, mille eesmärk on koguda 
liikmed kokku tutvuma, võrgustuma 
ja üleriiklikult suhtlema, korraldatakse 
iga kolme aasta tagant. Järgmine Rally 
toimub 2022. aasta kevadel Jyväskyläs. 
Kodumaine heategevus keskendub 
peamiselt laste, noorte, naiste ja 
eakate heaolu toetamisele. Samuti on 
suurenenud mitte-materiaalsed toetused 
erinevatele hoolekandesasutustele. 
Klubid ja piirkonnad valivad ise, kuhu 
abi suunata. Inner Wheel on kogunud 
tuntust oma narkokoera-kampaaniaga. 
Organisatsioon on kinkinud Soome 
tollile ligi 80 koera. Üks koer koos vastava 
väljaõppega maksab ligikaudu 6 000 €. 
Soome Inner Wheel kogub oma liikmete 
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Rotary Internationali ülesandeks on juhtida, toetada ja suunata Rotary klubisid ja rotariaane 
Rotary eesmärkide täitmisel. Rotary klubid on siiski oma tegevuses üsna iseseisvad. RI 
tegevust suunab reeglistik, mida uuendatakse iga kolme aasta tagant ning mis ilmub 
inglise keelse käsiraamatuna (Manual of Procedure ehk MOP). 

5.1  RI Juhatus (Organisatsioon)

5Rotary International (RI)Rotary International (RI)Rotary International (RI)Rotary

RI täidesaatev organ on selle juhatus 
(Board). Juhatus jälgib RI asjaajamist 
ja fondide kasutamist. Juhatusse 
kuuluvad RI president, kes on ühtlasi 
ka esimees, tulevane president ning eri 
vöönditest valitud 17 liiget (Directors, 
RID). Juhatusse valitakse kordamööda 
pooled liikmetest eri vööndite klubide 
poolt esitatud kandidaatide hulgast 2 
aastaks. Vööndid osalevad kandidaatide 
valimisel kordamööda vastavalt RI 
poolt määratud rotatsioonile. 

Vastav nimetamiskomitee nimetab 
kandidaadi juhatuse liikme kohale 
valimisvööndi klubide poolt esitatud 
kandidaatide hulgast. Lõpliku 
otsuse teeb RI aastakoosolek. 

Vastavalt reeglistikule on RI 
peamised organid:  
- Aastakoosolek (Convention)
- Seadusandlik Kogu (COL), koguneb
 iga kolme aasta tagant
- RI juhatus (Board)
- RI president
- RI sekretariaat

Rotary Internationali peasekretär

Rotary Internationali ja Rotary Fondi 
juhatuse operatiivassistendi ja täidesaatva 
ametniku kohal on RI peasekretär. 
Käesoleval aastal täidab peasekretäri 
ülesandeid John Hewko USAst.

Rotary 
Internationali 

peakontor 
Evanstonis, 
Chicagos.

Virpi Honkala, 
Rotary Internationali 

juhatuse liige 
2020-2022.

John Hewko, 
Rotary Internationali 

peasekretär.
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5.2  RI koosolekud  

Convention – Konvent ehk aastakoosolek

Rotary kõrgeim otsustav organ on kord 
aastas kogunev aastakoosolek, mida 
oma olemuse tõttu kutsutakse enamasti 
konvendiks, inglise keeles Convention. Selle 
toimumisaeg on aprill–juuni. Iga klubi võib 
konvendile saata ühe oma hääleõigusega 
esindaja (delegate). Klubi esindaja võib olla 
ka ametlikult volitatud asjur (proxy). Lisaks 
ametlikele esindajatele võivad konvendil 
osaleda kõik rotariaanid koos kaaslasega. 
See on mitmekülgne, tervet organisatsiooni 
puudutav ettevõtmine ühtse eesmärgi nimel 
ning rotariaanidele avalikku tähelepanu 
toov sündmus. Konventidel osaleb tavaliselt 
20 000 – 30 000 inimest üle terve maailma. 

Assamblee – Kuberneride koolitus  

Assambleed ehk tulevaste kuberneride 
koolitust peetakse kord aastas kevadtalvisel 
ajal Orlandos, Floridas. RI tasub tulevaste 
kuberneride ja nende abikaasade reiside 
ning mitmepäevase koolituse eest, lisaks on 
neil võimalus veeta nädal mõne Ameerika 
rotariaani peres. Koroonapandeemia 
tõttu toimus 2021. a. veebruaris 
assamblee esimest korda veebis.

Seadusandlik Kogu (COL)

Seadusandlik Kogu on Rotary Internationali 
määrustiku üle otsustav organ, kuhu kuulub 
igast piirkonnast üks piirkonnakoosoleku 
poolt valitud esindaja. Seadusandlik 
Kogu tuleb kokku iga kolme aasta tagant. 

Rotary konvent ehk 
aastakonverents toob

igal aastal kokku 
kümneid tuhandeid 

rotariaane, pildil konvent 
Hamburgis 

2019. a.

Konvendil 
kohtuvad 
erinevad 
kultuurid.
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Piirkondade esindajaid on osalemas 
ligikaudu 530, lisaks on kohal RI personal 
hoolitsemaks korraldusliku poole eest. 
Viimati toimus koosolek 2019. aasta aprillis
Chicagos. Koosoleku eelarve on 
suurusjärgus kolm miljonit eurot.

Iga klubi ja piirkond võib seadusandlikule 
kogule teha kahte liiki ettepanekuid: 
- Kavandatud muudatusettepanekud 
(Proposed Enactments)
(Seadusandliku Kogu poolt 
heakskiidetult, toob kaasa muudatusi 
RI põhimäärustikus, reeglites või Rotary 
klubi korralduses. Heakskiidetud 
ettepanekud jõustuvad Seadusandliku 
Kogu koosolekuaasta 1. juulil) 

5.3  RI piirkonnad (Region) ja vööndid (Zone) 

Rotary 
põhimääruskomitee 

koguneb Chicagos iga kolme 
aasta tagant, et vaadata 
läbi Rotary põhimäärus, 
kusjuures igal piirkonnal 

on üks hääleõiguslik 
esindaja.

Põhja-Euroopa 
Rotaryvööndid 
ja -piirkonnad 

01.07.2021.

Rotary International jagab planeerimise ja elluviimise vastutust vastavalt piirkondlikele 
vajadustele. Erinevate ülesannete jaoks on moodustatud Region- ja Zone -alad. RI on 
tegevuse strateegiline pool ja Regionid ja Zone’id moodustavad operatiivse poole. Region 
on kahe või enama Zone’i koostoimimise tervik.  

RI juhatuse liikmete valimiseks on Rotary jagatud 34 vööndisse (Zone). Soome kuulub 
vööndisse 17 B, kuhu kuuluvad ka Eesti ja Venemaa. Vööndite kaupa korraldatakse 
igal aastal Rotary instituut ning teisi koolitusi ja seminare, nagu tulevaste kuberneride 
koolitusseminar (GETS = Governors-elect Training Seminar) ja COL-esindajate koolitusi.

- Soovituslikud muudatusettepanekud 
(Proposed Resolutions)
(Seadusandliku Kogu poolt 
heakskiidetult, ei too kaasa muudatusi 
RI reeglistikus ega ole sellega vastuolus, 
väljendab arvamust või soovitab RI 
juhatusele teatud menetlusviisi)
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Koordinaatorid

Rotary-vööndi koordinaator (RC) vastutab 
liikmelisuse ja klubitegevuse arengu eest. 
Rotary Foundation Coordinator Rotary 
Fondi ja Rotary Public Image Coordinator 
avaliku kuvandi ja kommunikatsiooni 

eest. Koordinaatoritel on igas riigis abiks 
abikoordinaatorid (Assistant Coordinators). 
Vööndid planeerivad ja viivad ellu 
spetsiifi lisi arendus- ja koolitusprojekte 
vastavalt RI poolt näidatud suunale ja ette 
antud eelarvele, ning oma ekspertiisile.

5.4  RI bürood (Evanston ja Zürich)

Rotary Internationali peakontor asub 
Evanstonis, Illinoisis, Chicago lähedal, USAs. 
Peakontoris töötab umbes 530 inimest. 
Olulisimal positsioonil on RI peasekretär, kes 
valitakse esialgu vähemalt viieks aastaks. 
Uuesti valimisteks formaalseid takistusi ei 
ole. Peasekretär esindab organisatsiooni 
juhatuses usaldusisikute vahetudes 
jätkusuutlikkust. RI peasekretäri ülesandeid 
täidab praegu John Hewko USAst.

Maailma eri paigus on seitse RI sekretariaati, 
rahvusvahelist regionaalset bürood.

Zürichis paikneva Euroopa ja Aafrika 
büroo (EAO) alla kuuluvad ka Soome 
ja Eesti rotariaanid. Soome ja Eesti 
rotariaanide teenistuses Zürichi 
büroos on Sari Miettinen, kes on toeks 
klubidele ja piirkondadele. Ta on kursis 
ka satelliitklubide tegevusega.

Sari Miettinen 
teenindab Soome 
ja Eesti rotariaane 

Zürichi büroos.

Tsooni 17B 
Rotary-instituut 
2020. a. sügisel 
Oulus ja veebis.

Pausi ajal 
on mõnus 

niisama juttu 
puhuda.
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Rotary Internationali president Arch Klumph tegi 1917. aastal ettepaneku toetusfondi 
loomiseks ning tänaseks on selle järeltulija, Rotary Fond, suurim heategevusfond maailmas. 
Rotary Fondi eesmärk on võimaldada materiaalset abi rotariaanide rahvusvaheliste ja 
laiaulatuslike koostööprojektide elluviimisel. Fond suunab oma abi teatud valupunktidele nt 
tervise parandamisele, hariduse toetamisele ja vaesuse vähendamisele. Märkimisväärseim 
ja praegugi kestev projekt fondi ajaloos on polio hävitamine maailmast (PolioPlus). Rotary 
Fond saab annetusi rotariaanidelt, klubidelt ja piikondadelt, kuid ka Rotary-tegevust 
toetavatelt eraisikutelt ja kogukondadelt. Aastased annetused ületavad 200 miljonit USA 
dollarit ja fondi netovara on umbes 1000 miljonit USA dollarit.

6.1  Rotary Fondi tegevus 

6 Rotary FondRotary FondRotary FondRotary
The Rotary Foundation, TRF

Rotary Fondi eesmärk on rahastamise 
suunamine ja programmide ning 
nende hanke- ja aruandlusprotsesside 
arendamine nii, et 
- projektidel on varasemast suurem 
mõju nii globaalsel kui kohalikul tasandil
- piirkonnad ja klubid tunnevad, 
et projekt on nende oma – 
ühtekuuluvustunne  
- projektide mõju, mõõdetavus 
ja läbipaistvus paranevad 
- Rotary nähtavus suureneb.

6.2  Fondid ja nende haldamine

Rotary Fondi eesotsas on 15-liikmeline 
juhatus, mille liikmed (trustees) nimetab 
RI president neljaks aastaks. Juhatuse 
otsuste elluviija on RI peasekretär.  

Rotary Fondi kuulub lisaks mitmeid 
väiksemaid heategevusfonde, tähtsaimad 
neist on Aastafond (Annual Fund), 
Sihtkapitalifond (Endowment Fund), 
Rahukoolituse fond ja PolioPlus-fond.

Aastafondi igal Rotary-aastal annetatud 
vahendid investeeritakse kolmeks aastaks, 
mille järel pool sellest kapitalist kantakse üle 
Maailmafondi (World Fund) ja pool tagasi 
Rotary piirkonna projektide kasutusse 
nn DDF (District Designated Fund) -

varana. Aastafondi investeerimistulu katab 
suurema osa fondi halduskuludest.  
Kingifond tagab Rotary Fondi 
stabiilsuse moodustades 
puutumatu säilitatava kapitali.

Rahukoolituse fondist saadud tulu 
kasutatakse Rotary rahu stipendiumide 
maksmiseks (Rotary Peace Fellowships).
PolioPlus-fond on nn arveldusfond, mille 
vahendeid kasutatakse võitluseks polioga.

Rotary Fondi 
esimees 2021-22 

John F. Germ, 
Chattanooga Rotary 

klubi, Tennessee, 
U.S.A.

Rotary Fond on 
aastast aastasse olnud 

üks maailma 
efektiivsemaid heateg
evusorganisatsioone.
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6.3   PolioPlus-programm 

Rotary kõigi aegade suurim abiprogramm 
PolioPlus käivitus Rotary algatusel 
aastal 1985. Aastast 1988 on Rotary 
International teinud koostööd Maailma 
Terviseorganisatsiooniga (WHO), 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
Lastefondiga (UNICEF), USA terviseametiga 
(CDC) ning koos hulgaliselt teiste 
rahvusvaheliste instantsidega eesmärgiga 
hävitada polio maailmast lõplikult. 
Aastaks 2020 on programmi raames 
suudetud polio juhtumeid maailmast 
hävitada 99,9 %, töö jätkub nii kaua, 
kuni tuleb kolm polio-vaba aastat.  

Võitlus polioga on kuulutatud WHO 
peamiseks prioriteediks, sellesse on 
kaasatud üha enam riike. Eraviisilistest 
annetajatest suurim on Bill ja Melinda 
Gates’i fond, mis on mitmel korral ka 
esitanud rotariaanidele väljakutse 
uuteks annetusteks. 2017. aasta 
väljakutses kogus fond rotariaanidelt 
aasta jooksul varasemast kolm korda 
rohkem annetusi, kokku 50 miljonit USA 
dollarit kolme aasta peale (kuni 2023). 

PolioPlus-programmi kaudu rahastavad 
rotariaanid vaktsiinide ostmist, vastavat 
transporti nende laialivedamiseks, 
personali väljaõpet ning viiruse jälgimise 
kaardistamist. Mitmed rotariaanid osalevad 
ka ise riiklikel vaktsineerimisüritustel. 

Soome rotariaanid on Soome Rotary 
kaudu ja Soome Välisministeeriumi 
toetusel rahastanud WHO polio vastast 

vaktsineerimisprogrammi Afganistanis. 
Nelja aasta pikkuse projekti lõppedes aastal 
2013 oli selle projekti rahastus kokku 1,5 
miljonit USA dollarit. Ka peale seda on 
võitlus polioga olnud Soome rotariaanidele 
oluline projekt, kus oma abikäsi ulatada. 

Rotary algatatud 
ülemaailmne 

võitlus polioga on 
olnud edukas.

Miljonid ja miljonid 
lapsed on vaktsineeritud 

maailma vaeseimates 
piirkondades; 

vaja läheb veel 
mõni aasta.
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6.4  Rotary rahustipiendiumid

Rotary Fond teeb koostööd seitsme ülikooliga. Neist viies (Duke University of North 
Carolina, Chapel Hill, USA, International Christian University, Tokyo, Jaapan, University of 
Bradford, Inglismaa, University of Queensland, Brisbane, Austraalia ja Uppsala University, 
Rootsi) saavad üliõpilased läbida 16-24 kuu pikkuse magistriprogrammi ja kahes ülejäänus 
(Chulalongkorn University, Bangkok, Tai ja Makarele University, Kampala, Uganda) 12 kuu 
pikkuse täiendkutseõppe programmi. 

Magistriprogrammis on ained, milles 
käsitletakse muuhulgas relvastatud 
konfl iktide põhjuseid, rahvusvaheliste 
konfl iktide lahendamist, julgeolekuohte 
ja konfl iktide lahendamist 

6.5  Rotary Fondi abirahad

Rotary Fondi abirahadega toetatakse rotariaanide pingutusi panustada inimeste 
elukvaliteeti ja teenida ühiskonda.  

Piirkonna abirahad (District Grants)

Piirkonna abirahad on kogutud kokku 
ühiseks abistamisfondks. See võimaldab 
klubidel ja piirkondadel kasutada raha 
esmavajadusteks kodu- ja välismaal. 
Piirkond võib aastas taotleda ühte abiraha, 
mille suurus on maksimaalselt 50 % 
kasutatavast piirkonna toetusfondi ressursist 
(DDF). Piirkonnad haldavad ja jagavad 
antud vahendeid piirkondade ja klubide 
sponsoreeritud tegevuste toetamiseks 

Iga-aastastel 
piirkondlikel 

fondiseminaridel 
koolitatakse klubide 

fondiametnikke.

Koroona ei 
ole koolituste 

pidamisel 
mingiks 

takistuseks.

juhtimisseisukohast, lisandub lõputöö. 
Täiendõppeprogramm toetab juba pikka 
aega rahuvalvajate arengut nende töös. 
Mõlemasse programmi valitakse aastas 
maksimaalselt 50 õpilast. Magistriõppesse 
kandideerijal peab olema vähemalt 
heal tasemel sooritatud bakalaureuse 
kraad, vähemalt kolme aasta pikkune 
töökogemus antud valdkonnas ning 
tugev isiklik pühendumine rahu 
edendamisse ja konfl iktide lahendamisse 
panustamisel. Täiendkoolituse nõuded 
(Bangkoki Chulalongkorni ja Makerere 
ülikoolid) on samad, kuid töökogemus 
peab olema vähemalt viis aastat. 
Avaldused vastavates programmides 
osalemiseks saadetakse Rotary Fondile 
piirkondade kaudu eelneva aasta juulikuu 
alguseks. Soomlastele on 2019. aasta 
seisuga välja antud 9 rahustipendiumi.  
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tingimusel, et need on kooskõlas fondi 
eesmärkidega. Rahalisi vahendeid võib 
eraldada näiteks kutsekoolitustiimi, 
stipendiumi, humanitaarabiprojekti 
või kultuurivahetuse otstarbeks. 

Globaalsed abirahad (Global Grants)

Globaalsete abirahadega toetatakse 
ulatuslikke rahvusvahelisi 
humanitaarabiprojekte, kutsekoolitustiime 
(Vocational Training Teams) ja üliõpilasi, 
mille raames kõigil peab olema püsiv ja 
mõõdetav mõju ühel või mitmel Rotary 
fookusalal. Selliseid projekte rahastavad 
Rotary Fond, piirkondade DDF fond 
ning projektis osalevad klubid. 

Globaalsed abirahad annavad klubidele 
ja piirkondadele võimaluse osaleda 
strateegliselt suunatud ja tulemuslikes 

tegevustes. Tegevused võivad olla 
individuaalsed või ühised. Sama abirahaga 
saab toetada nii tiimi väljaõpet kui ka 
sellega seotud humanitaarprojekti. 

Globaalse abirahaprojekti kogueelarve 
peab olema vähemalt 30 000 USA dollarit. 
See summa sisaldab Maailmafondist 
saadavat abiraha, mis moodustab 100 % 
kahekordsest piirkonnafondi toetusest või 
50 % sularahaannetustest. Iga globaalse 
abiraha sponsoriks peab olema kaks 
klubi või piirkonda – vastuvõtja-partner 
sellest riigist, kus projekt ellu viiakse ja 
rahvusvaheline partner väljastpoolt.  

Globaalset abirahaprojekti koostades, 
peavad sponsorid põhjalikult kaardistama, 
millised on projektipiirkonna olulisimad 
vajadused ning milliseid klubi ja ümbritseva 
kogukonna ressursse on võimalik kasutada.

6.6  Rotary põhiteemad 

Kõigi globaalse abirahaga rahastatavate projektide, stipendiumite ja väljaõpete eesmärgid 
on ühel või enamal moel seotud järgmiste Rotary põhiteemadega: 

1.  Rahu ehitamine ja konfl iktide 
ennetamine
- koolitada juhte, sh noori 
 potensiaalseid juhte ennetama 
 konfl ikte ja sõlmima leppeid
- toetada rahu püsimist varasemates 
 konfl iktipiirkondades  
- toetada rahu ja konfl iktide 
 ennetamise valdkonnas karjääri 
 loomisest huvitatud inimeste õpinguid. 

2.  Haiguste ennetamine ja ravi  
- parandada kohaliku meditsiinipersonali 
 tõhusust ja kompetentsi
- toetada ennetavaid 
 meditsiiniprogramme 
 nakkushaiguste leviku piiramiseks 
 ning teiste haiguste esinemissageduse 
 ja komplikatsioonide vähendamiseks
- paradada kohaliku arstiabi infrastruktuuri 
- koolitada inimesi ja aidata olulisimate 
 haiguste leviku peatamisel  
- ennetada haigustest ja õnnetustest 
 põhjustatud füüsilise puude teket 

- toetada tervishoiuvaldkonnas karjääri 
 loomisest huvitatud inimeste õpinguid. 

3.  Puhas vesi, sanitaartingimused 
ja hügieen
- parandada puhta vee kättesaadavust, 
 jäätmekäitlust ja hügieeni 
- aidata kogukondadel arendada, 
 rahastada ja ülal pidada säästva 
 veemajanduse ja 
 jäätmekäitluse süsteeme 
- toetada programme, mis suurendavad 
 kogukondade teadlikkust puhta vee, 
 jäätmekäitluse ja hügieeni eelistest.
- toetada vee- ja sanitaarvaldkonnas 
 karjääri loomisest huvitatud 
 inimeste õpinguid 

4.  Ema ja lapse tervis
- vähendada alla 5-aastaste laste 
 suremust ja haigestumist
- vähendada emade 
 suremust ja haigestumist 
- suurendada emade ja laste 
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 jaoks elutähtsa arstiabi ja koolitatud 
 meditsiinipersonali kättesaadavust 
 kohalikes vastuvõtupunktides 
 ja haiglates  
- toetada ema ja lapse tervise 
 valdkonnas karjääri loomisest 
 huvitatud inimeste õpinguid.

5.  Põhiharidus ja kirjaoskus
- toetada programme, mis suurendavad 
 kogukondade suutlikkust pakkuda 
 kõikidele põhiharidust ning kirjaoskust.
- suurendada täiskasvanute 
 lugemis- ja kirjutamisoskust 
- vähendada haridusega seotud 
 sugudevahelist ebavõrdsust 
- toetada põhihariduse ja kirjaoskuse 
 valdkonnas karjääri loomisest 
 huvitatud inimeste õpinguid.

6.  Kogukonna majanduse arendamine
- arendada ettevõtjate, võtmeisikute, 
 kohalike oganisatsioonide 
 ja kogukondliku võrgustiku 
 suutlikkust toetada majanduslikku 
 arengut vaestes riikides
- parandada võimalusi 
 produktiivseks tööks  
- vähendada vaesust 
 puudustkannatavates riikides  
- toetada kogukonna majandusarengu 
 valdkonnas karjääri loomisest 
 huvitatud inimeste õpinguid.

7.   Keskkond
- kaitsta ja taastada pinnast, 
 merealasid ja puhtaid veevarusid
- edendada ja abistada riigiasutusi 
 ja kogukondi loodusvarade 
 säästvas haldamises
- edendada ökoloogiliselt 
 jätkusuutlikku põllumajandust, 
 kalandust ja muid elatusvahendeid, 
 samuti veevarustust ja maakasutust
- keskenduda kliimamuutustele 
 ning vähendada kasvuhoonegaaside 
 heitkoguseid ja kliimamuutustest 
 tingitud häireid
- tugevdada ökosüsteemi 
 vastupidavust ja aidata kliimamuutuste 
 mõjust mõjutatud kogukondi
- toetada haridust, et tõsta 
 teadlikkust keskkonnakaitsest ja 
 kliimamuutuste tagajärgedest
- edendada säästvat tootmist ja 
 arendada ressursitõhusamat majandust
- töötada välja rahvusvaheline 
 keskkonnaõigus ja propageerida 
 keskkonnasäästlikke eluviise.

6.7  Kutsekoolitustiimid (VTT – Vocational Training Teams)

Kutsekoolitustiime võidakse toetada nii 
piirkonna kui globaalsete abirahadega. 
Piirkonna abirahadega toetatud tiimidel 
ei ole piiranguid osalejate vanuse, 
vahetuse kestuse või eesmärgi osas. 

Globaalsed abirahad määratakse 
humanitaartegevuse toetamiseks, nt 
välisriikidesse reisiva rühma toetamine, kes 
koolitavad või saavad ise kõrgetasemelist 
koolitust ühel või enamal Rotary peamises 
fookuspunktis. Tiimis peab olema vähemalt 
üks tiimijuht (soovitavalt rotariaan) ja kaks 
liiget. Tiimi suurusel või osalejate vanusel 

ei ole piiranguid, kuid igal tiimiliikmel peab 
olema vastav ekspertiis ja kogemus. 
Tiimid, keda toetatakse globaalsete 
abirahadega, võivad koolitada või saada ise 
koolitust erinevais paigus nagu ülikoolid, 
haiglad, ettevõtted ning elada erinevates 
kohtades nt teiste rotariaanide kodudes, 
ühiselamutes ja hotellides. Koolituse 
pikkuse võib vabalt valida, sama abiraha 
eest võib reisida rohkem kui üks tiim. 
Koolitustiimi kogukulud peavad ulatuma 
vähemalt globaalse abiraha miinimumini 
ehk 30 000 USD koos tiimiliikmete 
kulude ja muude seotud tegevustega.

VTT pakub 
võimalust globaalseks 

heategevuseks ja 
professionaalseks 
võrgustumiseks.
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6.8  Annetused Rotary Fondi ja annetajate tunnustamine

Rotary Fondi raha tuleb seega nii 
rotariaanide, klubide ja piirkondade 
kui ka Rotaryt toetavate üksikisikute ja 
kogukondade annetustest. Aastafondi 
tehtud annetused kasvatavad 
piirkondade DDF vahendeid

Rotary Fond julgustab nn EREY-kampaania 
kaudu (Every Rotary Every Year) igat 
rotariaani annetama fondi soovitud 
summa. Rotariaanist, kes annetab aastas 
vähemalt 100 USA dollarit, saab Rotary 
Fondi toetajaliige (Sustaining Member). 

Üksikisiku, Rotary klubi või piirkonna 
annetuste puhul Rotary Fondi vähemalt 
1 000 USA dollari suuruses summas, 
avaldab Fond tänu PHF-tunnustusega. 
Klubi või piirkond võib anda selle 
tunnustuse soovitud isikule (rotariaanile 
või mitte-rotariaanile). Paul Harris Fellow 
saab aukirja ja rinnamärgi; tunnustuse 
saanud isik võib kanda märki ka kaelas 
PHF-medalit, mis tuleb eraldi lunastada 
Rotary-toodete müügikohast.

Iga 1 000 USA dollari väärtuses tehtud 
lisaannetus annab õiguse uuele PHF-
rinnamärgile, millele on kinnitatud üks 
või enam safi iri (1–5) ja alates seitsmest 
annetusest (1–3) rubiini. Kui rotariaan 
nimetab PHF tunnustuse saajaks muu isiku, 
nt pereliikme, saavad nii annetaja kui ka 
tunnustuse saaja uue PHF rinnamärgi. 
Vähemalt 10 000 USA dollari suurune 
annetus, mis on individuaalne või 
perekonna kohta tehtud, annab õiguse 

Paul Harris Fellow 
(PHF)- rinnamärk

ja 
Paul Harris Society-

rinnamärk.

Major Donor-tunnustusele. See on kuldne 
märk, millel on kujutatud Paul Harrise 
profi ili tumesinisel rombil, mille nurgas 
on üks teemant. Vähemalt 25 000 USA 
dollari suurune annetus annab õiguse 
kahele, 50 000 USD kolmele ja 100 000 
USD suurune annetus neljale teemandile. 

Rotary piirkondadesse on asutatud 
ka Paul Harris Society ühendusi, mille 
liikmeteks olevad rotariaanid võtavad 
enda kohustuseks vähemalt 1 000 USD 
suuruse annetuse aastas. Liikmetel on 
oma tunnus. Rohkem infot selle ühenduse 
kohta on võimalik saada Rotary piirkonna 
Rotary Fondi komitee esimehelt. 

Annetamine

Rotary Fondile saab annetuse teha 
tšekiga, krediitkaardiga, pangaülekandega 
või Rotary klubi kaudu. 

Aadressil www.rotary.org/give saavad nii 
üksikisikud kui ka klubid teha ühekordseid 
või liitudes Rotary Directiga, ka regulaarseid 
annetusi. Kodulehel on olemas ka 
informatsioon annetuste kohta, mis 
sisaldavad aktsiaid, võlakirju või aktsiafonde

Eraisikud ja klubid võivad täita ankeedi 
The Rotary Foundation Contribution 
Form (123-EN), mis on leitav aadressilt 
www.rotary.fi . Annetust tehes kasutage 
alati oma liikmenumbrit, et tunnustused 
ja PHF-punktid koguneksid korrektselt.



7.1  Service Above Self

Rotary Internationali moto
Rotary on apoliitiline ja konfessioonidega mitte seotud organisatsioon. See on väärtustel 
põhinev rahvusvaheline ühiskonna teenimis- ja heategevusorganisatsioon, mis tegutseb 
igal mandril ja pea igas kultuuriruumis. Erinevaid kultuure ühendab siiski üks ühine aateline 
põhiväärtus – heategevus ja ühiskonna teenimine – mida rakendatakse igas ettevõtmises. 
See kajastub ka meie motos “Ühiskonna teenimine kõrgemale iseendast” (Service Above 
Self) ja põhimõttes ”Suurima kasu saab see, kes teenib ühiskonda kõige paremini” (One 
Profi ts Most Who Serves Best). 

7 Rotary aatedRotary aated

7.2  Rotary väärtused, ülesanded ja eesmärgid

Rotary põhiväärtused

Rotary Internationali põhiväärtused on: 
 Sõprus
 Austus
 Mitmekesisus
 Ühiskonna teenimine
 Juhtimine

Need on ühtsed väärtused ja rotariaaniks 
olemise alustalad terves maailmas. 
Rotary International kiitis põhiväärtused 

heaks aastal 2007, need on osa 
strateegiaplaanist ning saanud kogu 
liikmeskonna suure toetuse osaliseks. 

Rotary Internationali ülesanne

Meie ülesandeks on teenida teisi, edendada 
ausust, suurendada rahvusvahelist 
üksteisemõistmist, head tahet ja 
rahu ärimaailma, erinevate elualade 
esindajate ja ühiskondlike mõjuisikute 
aktiivse võrgustumise kaudu.

Rotary eesmärk

Rotary eesmärgiks on edendada 
ühiskonna teenimise põhimõtet nii oma 
töö- kui ka tavaelus muuhulgas järgmiselt: 

1)  Edendada sõprusvõrgustiku loomist ja 
 leida võimalusi ühiskonna teenimiseks;
2)  Tegutseda tõhusa heateg
 evusorganisatsioonina;

3)  Hoida kõrget ärimoraali ja – 
 eetikat, väärtustada igat ametit ja 
 austada iga rotariaani elukutset;
4)  Julgustada igat rotariaani 
 jälgima ühiskonna teenimise 
 põhimõtteid nii eraelus, tööpostil 
 kui ka ühiskondlikus tegevuses;
5)  Edendada rahvusvahelist 
 üksteisemõistmist, hoolivust ja head 
 tahet läbi rotariaanide
 ühiste tegevuste.
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Rotary 
tugevuseks on 

rahvusvahelisus.
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7.3  Nelja küsimuse test − The Four-Way Test

Rotary on heategevuslik organisatsioon. 
Praktilistes toimingutes juhindutakse 
Rotary eetilistest põhimõtetest, milles 
keskset rolli mängib Nelja küsimuse 
test. Selle testiga püüavad rotariaanid 
edendada häid tegutsemistavasid oma 
ühiskondlikus tegevuses, omavahelises 
läbikäimises ja heategevusprojektide 
raames töötades järgmiselt:

1)  Kas see on TÕSI?
  Is it the TRUTH?  
     
2)  Kas see on ÕIGLANE kõikide
 osapoolte suhtes?
 Is it FAIR to all concerned?

3)  Kas see toob endaga kaasa 
 HEASOOVLIKKUSE ja MUUDAB 
 SÕPRUSSUHTED PAREMAKS?
 Will it build GOODWILL and 
 BETTER FRIENDSHIPS?

4)  Kas see on KASULIK 
 kõikidele osapooltele?
 Will it be BENEFICIAL to all concerned?

7.4 Singapuri deklaratsioon

Ettevõtluses ja kutsealadel tegutsevate 
rotariaanide eetikadeklaratsioon

Ettevõtluses ja kutsealal tegutsevatele 
rotariaanidele määratleti kaheksast punktist 
koosnev eetiline deklaratsioon 1989. 
aastal Singapuris peetud Seadusandliku 
Kogu koosolekul. Chicagos, 1930ndatel 
sündinud Nelja küsimuse testi ja Singapuri 
deklaratsiooni vahele mahub ligi 60 aastat.

Singapuri deklaratsioon

Ettevõtluses ja kutsealal tegutseva 
rotariaanina on minu kohustus

1) Suhtuda oma ametisse kui 
võimalusse teenida ühiskonda
2) Täita ustavalt oma ameti 
eetikakoodeksit, oma riigi seadusi ja 
oma kogukonna moraalireegleid
3) Teha kõik endastolenev väärtustamaks 
oma ametit ning edendamaks kõrgemaid 
moraalseid väärtusi oma ametis
4) Olla aus ja tasakaalukas oma tööandja, 

teiste töötajate, koostööpartnerite, 
konkurentide, klientide ja kõikide teiste 
inimeste, samuti kõikide nende vastu, 
kellega ma tööalaselt läbi käin. 
5) Austada ja väärtustada kõiki 
ühiskonnale olulisi ameteid
6) Oma ametialast lähtuvalt 
pakkudes töötamisvõimalusi noortele, 
proovides aidata eriprobleemide all 
kannatavaid inimesi ja arendades oma 
kogukonna elanike elukvaliteeti
7) Olla aus turunduses ja esindades 
oma professiooni teiste inimeste ees
8) Mitte paluda teistelt rotariaanidelt 
ega ka ise anda neile eeliseid, mida 
ma ka muidu teiste äripartnerite 
või kolleegide puhul ei teeks.
.

7.5  Viis tegevusvormi

Rotary tegevus jaotub viieks erinevaks tegevusvormiks (Avenues of Service).

Ja teinekord 
saab ka nalja.

Klubitegevus 

Rotary klubid on kogu tegevuse tuum, 
Rotary tegutseb klubide kaudu. Aktiivse 
klubitegevuse hulka kuuluvad regulaarsed 
koosolekud, mille sageduse määrab 
klubi ise. Koosolekud peaksid toimuma 
vähemalt kaks korda kuus. Soomes ja Eestis 
on tavapärases koosolekuprogrammis 
ettekanne päevakajalisel teemal ning 
lõuna- või õhtusöök. Koosolek võib 
toimuda ka külaskäigu vormis, mille 
käigus tutvutakse mõne ettevõtte või 

organisatsiooni tegevusega. Klubitegevus 
võib sisaldada erinevaid reise ja 
kohalikke projekte, millega aidatakse 
kaasa oma kogukonna arengule. Ka 
annetuste kogumise kampaaniad 
moodustavad osa klubitegevusest, 
samuti ka ühised koosolekud või 
koostööprojektid mõne teise klubiga. 
Klubitegevuse ülesannete puhul kehtib 
ka rotatsiooni-põhimõte, mis tähendab, 
et igal liikmel on võimalus tutvuda 
erinevate klubitegevuse tahkudega. 
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Ametialane tegevus

Iga rotariaan esindab klubis oma 
professiooni, tal on nn ametiliigitus. Nii on 
võimalik klubil Rotary algidee kohaselt liita 
kokku eri ametialade esindajaid lisades 
elukutsetevahelist mõistmist. Elukutse ja 
äritegevuse ühised moraalsed põhimõtted 
on peamised väärtused. Mitmed klubid 
tunnustavad oma regiooni tänuväärseid 
töötajaid (nt. Aasta Ratas- auhinnaga), 
see toob ka klubidele endile samal 
ajal positiivset avalikku tähelepanu.

Ühiskondlik tegevus

Ühiskondliku tegevuse all mõeldakse 
klubide heategevusprojekte, mille abil 
parandatakse oma kogukonna elukvaliteeti. 
Koostöös teiste kohalike tegijatega saame 
korda saata kestvaid muutusi. Projektid on 
ka üheks võimaluseks koguda annetusi. 

Rahvusvaheline tegevus

Rahvusvaheline tegevus tähendab mitme 
klubi ühiseid projekte, mida rahastab 
peamiselt Rotary Fond. Nende projektide 
kaudu viime ellu humanitaarabiprojekte 
üle kogu maailma. Rotary pakub oma 
liikmetele harrastuste ja sõpruskonna 
laiendamiseks rahvusvahelist võrgustikku.  

Noorsootegevus 

Rotary pakub noortele mitmekülgseid 
võimalusi. Noorsoovahetuse, interact- 
ja rotaract-klubide ning noorte juhtide 
seminaride (RYLA) kaudu toetame 
noorte sirgumist rahvusvahelise ja 
vastastikku hooliva ühiskonna liikmeteks 
ning iseseisvateks isiksusteks. Sellise 
tegevuse kaudu toetame ja tagame 
Rotary jätkusuutliku tuleviku.

8.1  Rotary rahvusvaheline ajalugu

8 AjaluguAjalugu

Esimene Rotary klubi asutati 23. veebruaril
1905 Chicagos, USAs.  

Asutajateks olid advokaat Paul P. Harris ja 
tema kolm sõpra – söekaupmees Silvester 
Schiele, kaevandusinsener Gustavus E. 
Loeher ja rätsepatöökoja praktikant Hiram 
E. Shorey. Nende esmane eesmärk oli 
parandada ärieetikat oma kodulinnas. 
Mehed leidsid, et parim viis eesmärgini 
jõuda on linna ettevõtjad omavahel 
tuttavaks teha. Peagi laienes nende 
tegevusplaan äritasandilt ümbritseva 
ühiskonna arendamisse. Seega oli Rotary 
jaoks olemas ühiskondlik nõudlus.  

Esimene klubide ühine kongress peeti 
Chicagos 1910. aastal. Klubisid oli 16 
ja nende liikmeid kokku umbes 1500. 
Laienemine toimus kiiresti ning aastal 
1911 kinnitati kanda juba teisel pool 
Atlandi ookeani, mil Rotary klubi rajati 
Londonisse. Rotary klubide rahvusvaheline 

Rotary asutaja 
Paul Harris 

(1868-1947).

ühendus loodi aastal 1912. Nii 
sündis Rotary International. Mandri-
Euroopa esimene klubi loodi 1920 
Madridis ja Rotary Internationali 
büroo Zürichis 1925. aastal.
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Kongressil 
osalejad, Los 

Angeles, 1922.

Rotary esimene 
projekt oli 

avalik käimla 
Chicago 

kesklinnas.

Rotary asutaja Paul P. Harris suri 
Chicagos 27.01.1947.

Täna on maailmas ligi 1,2 miljonit 
rotariaani 35 000 klubis enam kui 220 
riigis või geograafi lises piirkonnas.

Organisatsioonina on Rotary kogunud 
tuntust eelkõige tänu oma kordasaadetud 
tegudele. Rotary suunas oma varad 
Rotary Fondi kaudu heategevusse. Rotary 
Internationali Rotary Fond loodi 1917 a 
loodud Annetusfondi najal. Aastast 1928 
hakkas see kandma uut nime The Rotary 
Foundation. Aastal 1931 muudeti fond 
sihtasutuseks. Rotary Fondi tegevuse mõte 
on teha head üle terve maailma (Doing 
Good in the World).  Rotary Fond kuulub 
oma varade poolest maailma suurimate 
fondide hulka ja on järjepidevalt heateg
evusorganisatsioonide edetabeli tipus, 
mis näitab, et abi jõuab abivajajani. 

Organisatsiooni moto on ”Ühiskonna 
teenimine kõrgemale isiklikest huvidest”. 
Märkimisväärseimad projektid on 
noorsoovahetus, stipendiumid ja 
ülemaailmsed humanitaarabiprojektid 
nagu PolioPlus.

Rotary International oli edasiviiv jõud 
Maailma Terviseorganisatsiooni 1985. aastal 
alustatud projektis polio hävitamiseks 
maailmast. Sellesse tegevusse on Rotary 
suunanud üle 2 miljardi USA dollari, 
lisaks hulgaliselt vabatahtlikku tööd. 

 . 
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8.2  Rotary International ÜRO sünni juures 

Rotary International võttis juba algaastatel 
suunaks rahvusvahelise rahutöö ning 
aastal 1921 Edinburghi kongressil 
sisaldus rahu edendamine RI reeglites 
ja programmis. Järgmine samm tehti 
1930ndatel, kui loodi RI Inter Country 
Committees-programm edendamaks 
rahvusvahelist koostööd ja rahu. 

1940. aastal toimunud Havanna 
kongeressil, kui Euroopas oli sõda juba 
alanud, kiideti heaks ühine avaldus, 
mille eesmärgiks on maailm, kus valitseb 
vabadus, õiglus, ausus ja teise inimese 
puutumatus. Neist said toona ÜRO 
inimõiguste deklaratsiooni põhimõtted.

Inglismaa rotariaanid korraldasid 21 
riigi esindajale 1943. aastal Londonis 
kõrgema taseme ühiskoosoleku, 
mille eesmärgiks oli luua globaalne 
rahuplaan. Koosolekul osales ministreid ja 
vaatlejaid maailma eri paigust ning selle 
tulemusena loodi 1946. aastal UNESCO.  

ÜRO põhikiri valmis San Franciscos 1945. 
aasta kevadel. Selle koostamisel osales 
800 esindajat 29 erinevast komiteest. Neist 
49 olid rotariaanid. Põhikiri ratifi tseeriti 
24. oktoobril 1945 ja nii sündis ÜRO. 
Täna on Rotaryl tihedad suhted ÜRO eri 
ametkondadega ja ÜRO valitsusväliste 
koostööorganite kõrgeim staatus. 
Sageli on ÜRO peasekretärid olnud 
peaesinejad RI kongressidel.   
ÜRO teeb tihedat koostööd koos 
rotariaanidega polio hävitamiseks ning 
mitmetes Rotary Fondi põhiteemades nagu 
kultuurivahetuse ja kirjaoskuse edendamine 
ning maailma tervishoiu parandamine. 

8.3  Rotary ajalugu Soomes ja Eestis

ÜRO peasekretär 
Dag Hammarskjöld 
lõpetamas Rotary 

Internationali 50. konventi, 
Madison Square Garden, 

12.06.1959.

Esimene Rotary klubi Soomes oli Helsingi 
Rotary klubi. See asutati 01.12.1926 ja 
klubi sai oma charter-kirja 26.01.1927. 
Soome oli toona 34. Rotary-maailma 
riik. Samal ajal aastatel 1926–1927 
tekkisid esimesed klubid ka Costa 
Ricas, El Salvadoris ja Kolumbias. 

Turu sai oma esimese klubi 1929, 
Viiburi 1931, Tampere 1933, Oulu 1934, 
Vaasa 1935, Pori 1938 ja Hämeenlinna 
1939. Enne Talvesõda oli klubisid 
kaheksa ja liikmeid kokku 270.

Esimesed naissoost klubiliikmed 
Soomes liitusid Rotary klubiga aastal 
1989, mil Harjavalla Rotary klubi 
võttis oma liikmeks kolm naist.

Eestis loodi esimene Rotary klubi 
02.08.1930, mil Tallinna Rotary 
klubi võeti Rotary Internationali 
liikmeks. Rotary tegevus lõpetati 
Eestis peale II Maailmasõda.

1991. aastal ärkas aga tegevus uuele 
elule ja aastast 2000 on Eesti Rotary 
tegutsenud osana Soome Rotary 
organisatsioonist piirkonnas 1420.
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Rotary välised tunnused

Rotary olulisimad välised tunnused on 
nimi, märgid, medalid, ketid, lipud ja 
vimplid. Rotary Internationali (RI) juhatus 
jälgib Rotary sümboolika – intellektuaalse 
omandi õiguste kasutamist ja on jätnud 
endale kõik need õigused ülemaailmselt.

Rotary nimi

Nimi Rotary tuleb organisatsiooni 
algaastatel liikmete kombest korraldada 
vaheldumisi oma töökohtades 
klubikoosolekuid. Rotary Club oli tol 
ajal ”ringlevate kogunemiste klubi”. 
Täna viitab ”ringlemine – roteerumine” 
pigem sellele, et klubiliikmed täidavad 
kordamööda erinevaid ülesandeid. 
Rotariaan kui termin (Rotarian) tähistab 
Rotary klubi liiget. See kirjutatakse 
teksti sees väikese algustähega.

9 Rotary sümboolikaRotary sümboolika

Rattal on kuus väljapoole kitsenevat 
pooli/kodarat ja 24 hammast. Selle 
võlli augus on võtmeava, sest muidu 
hammasratas ei töötaks. Ratas ise on 
kuldne. Rotary International on kirjutatud 
kuldsete tähtedega hammasratta 
sisse koobaltsinisele taustale. Võlliauk 
ja võtmeava on samuti sinised.  
  
Soomes enim kasutatava märgi 
läbimõõt on 11 mm. Kuna märk on väga 
väike, puudub sellel ka võtmeava.

Rinnamärk tähistab isiku Rotary 
organisatsiooni kuulumist ning seda 
kasutatakse alati, kui see riietusega 
sobib. Uuele liikmele kinnitab klubi 
president märgi tema pintsaku vasaku 
revääri külge. Naissoost rotariaanide 
puhul määrab märgi asukoha riietus.

Märki ei kanta kampsunitel, särgikrael ega 
ka üleriietel. Nende külge võib kinnitada 
teisi Rotary-teemalisi märke nagu aasta 

Sümbol ja logo

Rotary sümbolit kasutatakse Rotary 
trükistel, lippudel, vimplitel ja juhendites.  
Täpsem info sümboli ja selle kasutamise 
kohta on kirjas RI juhendis Voice and 
Visual Identity Guidelines (547Aen). Rotary 
sümbolit ja logo on võimalik MyRotary 
lehelt erinevates formaatides alla laadida. 
Kodulehe Brand Center’is on võimalik 
kujundada ka klubile oma logo.  

Rinnamärk

Rotary rinnamärk kujutab hammasratast, 
mille värvid on koobaltsinine ja kuldne. 

teema ja End Polio Now-märk, samuti võib 
neid kanda pintsaku paremal revääril. 
   
Rinnamärk tagastatakse, kui klubi 
liikmelisus peaks lõppema. Soome Rotary 
kodulehel on kirjas täiendav info Rotary 
märkide (sümboolika) kasutamise kohta. 

Paul Harris Fellow rinnamärk ja -medal

Paul Harris Fellow -tunnustus hõlmab 
aukirja ja rinnamärki. Rinnamärki kantakse 
tavalisest pidulikumatel Rotary sündmustel. 
See kinnitatakse vasakpoolsele reväärile 
Rotary rinnamärgi alla. Seda tohib kasutada 
ainult koos Rotary märgiga, mitte eraldi. 
PHF-rinnamärk ei asenda Rotary rinnamärki. 

Rinnamärki ei kanta ka koos paelaga 
kaelaskantava PHF-medaliga, mida 
kantakse pidulike Rotary sündmuste 
puhul, kus riietuseks on must ülikond, 
frakk või smoking. Kaelaskantav PHF-
medal tuleb hankida eraldi. 

Kett

Klubi president, kuberner ja Suomen 
Rotarypalvelu ry juhatuse esimees 
kannavad spetsiaalselt disainitud kette. 
Mõndades piirkondades kannavad kette 
ka abikubernerid. Sinna kuurde kuulub 
keti või paela küljes rippuv Rotary märk. 
Kettide või paelte külge kinnitatakse 
spetsiaalsed plaadid, kuhu on graveeritud 
keti eelmiste kandjate nimed ja nende 
ametiajad. Kette kantakse klubikoosolekutel 
ja Rotary pidulike sündmuste puhul. 

Rotary rinnamärk. Paul Harris Fellow-medal.
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Lipp

Ametlik Rotary lipp on valge ning selle 
keskel on suur Rotary märk õigetes 
värvides. Kui klubi kasutab seda lippu oma 
klubilipuna, võib Rotary märgi kohale lisada 
siniste tähtedega sõna ”Rotary klubi” ning 
märgi alla klubi kodukoha ja riigi nime. 

Vimpel (lauavimpel)

Vimpel on lipu või vapiga võrreldav 
sümbol. Vimplit võidakse kinkida 
tähelepanuavaldusena, kingituse või 
meenena Rotary klubi nimel vaid 
teisele Rotary klubile, organisatsioonile 
või eraisikule. Vimpel antakse üle alati 
personaalselt, mitte ei saadeta nt 
postiga. Vimpli kinkimine ja vastuvõtt 
on alati pidulik sündmus, kohalviibijad 
tõusevad tseremoonia ajal püsti.  
Piirkonnad ja klubid võivad ise otsustada nii 
vimpli kuju ja värvi kui ka vimpli kinkimise 
üle. Sellegipoolest tuleks aluseks võtta 
RI poolt seatud sümboolikareeglistik. 
Vimplitele on enamasti lisatud ka 
mõni konkreetse piirkonna või klubiga 
seotud sümbol või tunnus. 

Soome Rotary teenetemärgid

Soome Rotary on Rotary Internationali 
loal loonud 2005. aastal Soome Rotary 
teenetemärgi. Teenetemärk võidakse 
anda isikule, kes on teinud pikaajalist 
ja märkimisväärset tööd, nii kohalikul 
kui rahvusvahelisel tasandil Rotary 
eesmärkide ja ideaalide saavutamiseks. 

10 LühendidLühendid
Soome Rotary teenetemärgid.

Teenetemärgid jagunevad kahte 
klassi, Soome Rotary 1. klassi austav 
teenetemärk ja Soome Rotary austav 
teenetemärk. Teenetemärgi jagamise 
üle otsustab Suomen Rotarypalvelu ry 
juhatus. Teenetemärke antakse kummaski 
klassis aastas välja maksimaalselt kolm 
ja nende saajad kuulutatakse välja 
Rotary asutamise aastapäeval 23. 
veebruaril. Kubernerid esitavad ametliku 
taotluse Suomen Rotarypalvelu ry 
juhatusele igal aastal 31. detsembriks, 
seejärel Suomen Rotarypalvelu ry 
otsustab teenetemärgi saajate üle.  

SUOMI EESTI

AG Apulaiskuvernööri Abikuberner

Am SR-FR Ansiomerkki Soome Rotary austav teenetemärk

AmI SR-FR 1. luokan Ansiomerkki Soome Rotary 1. klassi austav teenetemärk

ARRFC
Rotarysäätiön alueellinen 
apulaiskoordinaattori

Rotary Fondi regionaalne abikoordinaator

Bfr Hyväntekijä Annetaja

Chart. Perustajajäsen Asutajaliige

CMS Ansiokkaan palvelun tunnustus Hinnatud teenindaja tunnustus

COL Sääntövaltuuskunta Seadusandlik Kogu

D Piiri Piirkond

DDF Piirirahasto Piirkonnafond

DG Kuvernööri Kuberner

DGE Tuleva kuvernööri Tulevane kuberner

DGN Kuvernööriehdokas Kubernerikandidaat

DICO Piirin IT-vastaava Piirkonna IT-asjur

DT Piirikouluttaja Piirkonnakoolitaja

DYECC Piirin nuorisovaihtokomitean pj. Piirkonna noorsoovahetuse komitee esimees

EPNZC Alueellinen End Polio Now -koordinaattori Regionaalne End Polio Now koordinaator

GETS Tulevien kuvernöörien koulutusseminaari Tulevaste kuberneride koolitusseminar

HON Kunniajäsen Auliige
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ICC Intercountry-toimikunta Intercounty-komitee

IPDG Edellinen kuvernööri Eelmine kuberner

IPP Edellinen presidentti Eelmine president

IW Inner Wheel Inner Wheel

MD Suurlahjoittaja Suurannetaja

MDYEC Nuorisovaihdon toimikunnan pj. Noorsoovahetuse toimkonna esimees

MDYEO Nuorisovaihdon toimikunnan jäsen Noorsoovahetuse toimkonna liige

MOP Rotaryn käsikirja Rotary käsiraamat

NV Nuorisovaihto Noorsoovahetus

NVA Nuorisovaihtoasiamies Noorsoovahetuse asjur

OD Offi  cial Directory Offi  cial Directory

P Presidentti President

PAG Entinen apulaiskuvernööri Endine abikuberner

PDG Entinen kuvernööri Endine kuberner

PE Tuleva presidentti Tulevane president

PETS Tulevien presidenttien koulutustilaisuus Tulevaste presidentide koolitusseminar

PHF Paul Harris Fellow Paul Harris Fellow

PP Entinen presidentti Endine president

PRID RI:n hallituksen entinen jäsen RI juhatuse endine liige

RC Rotarykoordinaattori Rotary koordinaator

RCB Rotaryklubin mallisäännöt Rotary klubi mudeleeskiri

RCC Rotaryn kansalais-toimintaryhmät Rotary riiklikud tegevusrühmad

RCP Rotaryn menettelytapaohjeet Rotary tegevusjuhised

RFE Rotaryn ystävyysvaihto Rotary sõprusvahetus

RI Rotary International Rotary International

RIB Rotary Internationalin säännöt Rotary Internationali eeskirjad

RIBI
Rotary International Isossa-
Britanniassa ja Irlannissa

Rotary International Suurbritannias ja Iirimaal

RID RI:n hallituksen jäsen RI juhatuse liige

RIDE RI:n hallituksen tuleva jäsen RI juhatuse tulevane liige

RIP RI:n presidentti Ri president

RFSM Rotarysäätiön kannatusjäsen Rotary Fondi toetajaliige

RPIC Rotaryn julkisuuskuva-koordinaattori Rotary avaliku kuvandi koordinaator

RRFC Alueellinen rotarysäätiö-koordinaattori Rotary Fondi regionaalne koordinaator

Rtn rotari rotariaan

RYE Rotaryn nuorisovaihto Rotary noorsoovahetus

RYLA Johtamiskoulutus nuorille Noorte juhtimiskoolitus

SAR Puolivuotisraportti RI:lle RI poolaastaraport

SR-FR Suomen Rotary Soome Rotary

SRCC Rotaryklubin mallisäännöt Rotary klubi mudeleeskiri

SRP-FRS Suomen Rotarypalvelu ry Suomen Rotarypalvelu ry

TRF Rotarysäätiö Rotary Fond

VDG Varakuvernööri Asekuberner

VTT Ammattikoulutustiimit Kutsekoolitustiimid

WCS Kansainvälinen yhteiskuntapalvelu Rahvusvaheline ühiskondlik teenistus

YECC Nuorisovaihtokomitean puheenjohtaja Noorsoovahetuse komitee esimees

YEO Nuorisovaihtoasiamies Noorsoovahetuse asjur


