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Uusi matrikkeliUusi matrikkeli
Uusi matrikkeli

Hyvä rotari. Edessäsi on ensimmäinen sähköinen Rotarymatrikkeli. Ensimmäinen painettu 
matrikkeli ilmestyi vuonna 1939 ja sen jälkeen aina vuosittain toimintavuoteemme 2020-
2021 saakka. Nyt jatkamme tästä eteen päin sähköisillä matrikkeleilla.

Miksi sähköinen? 

Suomen Rotarypalvelu teetti syksyllä 2020 kyselyn, jossa kaikilta jäseniltä Suomessa ja Viros-
sa kysyttiin matrikkelin tarpeellisuudesta, matrikkelin muodosta ja sen ilmestymistiheydes-
tä. Vastanneista matrikkelia piti hyvin tai melko tarpeellisena 79 %. Sähköisen matrikkelin 
kannalla oli 51 % ja painetun kannalla 45 %. Vuosittaiseen ilmestymistiheyteen oli tyytyväi-
siä 69 % vastaajista. Tulokset olivat siis melko selviä, matrikkelin julkaisumuotoa lukuun ot-
tamatta.  

Miksi sitten kallistuimme niukan enemmistön mukaisesti sähköiseen matrikkeliin? Kyselyn 
vastaukset eivät olleet ainoa syy, vaikka suuntaa antavia olivatkin. 

Vähintään yhtä suuri syy on muutokset kyberturvallisuusympäristössä ja sitä koskevassa 
lainsäädännössä. Kaiken tiedon siirtyessä verkkoon yksilön tietoturva vastaavasti heikkenee. 
Mitä tietoja meistä verkossa liikkuu? Kuka niitä levittää? Olenko antanut siihen luvan? Kenel-
lä on niihin pääsy? Voinko vaikuttaa niiden sisältöön itse? Voidaanko niitä käyttää hyväksi tar-
koituksiin, joista minulla ei ole tietoakaan tai peräti minua vastaan? 
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Tietosuoja-asetuksen sanelemaa

Euroopan Unionin tietosuoja-asetus säätelee verkkotiedon määrää ja sisältöä ja vastaa edel-
lä mainittuihin kysymyksiin. Tämä on suurin yksittäinen syy Suomen Rotarypalvelun päätök-
seen siirtyä sähköiseen matrikkeliin. Tällä tavoin tiedon hallinta on mahdollista ja helpom-
paa kuin painetussa julkaisussa. 

Haluamme saattaa matrikkelin ja jäsenrekisterin vastaamaan kaikkia tietosuoja-asetuksen 
vaatimuksia. Tämä on mahdollista erilaisten salasanasuojausten ja uusien tiedostomuoto-
jen avulla.

Kolme erillistä osiota

Nyt olemme siis uuden edessä. Uusi sähköinen matrikkeli ilmestyy kolmena osiona. 

ENSIMMÄINEN OSIO on tämä “Perustietoa Rotarysta 2021-2022”. Se vastaa vanhanmuotoi-
sen matrikkelin “sinisiä sivuja”. Osio kattaa koko toimintamme ajankohtaistetun esittelyn, ei-
kä se sisällä muita jäsentietoja kuin kuvernöörien ja RI:n ja SRP:n johdon henkilöiden nimiä. 
Osio löytyy verkkosivuiltamme ja on kenen tahansa luettavissa ja tallennettavissa. Se toimii 
myös Suomen Rotaryn näyteikkunana jäsenistön ulkopuolelle. 

TOINEN OSIO on luettelo organisaatioissamme toimivista henkilöistä. Se on tärkeä kon-
taktiluettelo kaikista henkilöistä, jotka pyörittävät piirien ja Suomen rotarytoimintaa. Osi-
on tietojen julkaisemiseen on saatu jokaisen mukana olevan henkilön lupa. Luettelo löytyy 
verkkosivuilta jäsenille tarkoitetusta tietopankista, johon tarvitaan salasana. Luettelo on tal-
lennettavissa ja tulostettavissa. 

KOLMAS OSIO on Suomen klubien ja rotarien luettelo, joka oli vanhan matrikkelin ehkä tär-
kein osa. Luettelo on otettu jäsentietojärjestelmästämme. Luettelo avautuu salasanalla ja 
sitä voi vain selailla, mutta ei tallentaa, tulostaa eikä jakaa eteenpäin. Jokaisesta rotarista 
luettelossa on ne jäsentietojärjestelmän tiedot, jotka hän on itse hyväksynyt näkymään ma-
trikkelissa. Jäsenten tietojen näkyvyys on jokaisen klubin hallituksen vastuulla. 

Tavoitteena turvallisuus ja monipuolisuus

Mitkä ovat uuden sähköisen matrikkelin haitat ja edut? Moni (kyselyn mukaan 45 %) kokee 
tutun ja printatun matrikkelin katoamisen menetyksenä; jotain painetun matrikkelin muka-
na häviää. Helposti selattava ja mukaan otettava matrikkeli oli kätevä kirjanen, jota oli muka-
va pitää vuosi hyllyssä, vaikka se vuoden päättyessä olikin asianmukaisesti hävitettävä. SRP:n 

arkistoimat kappaleet ovat osa Suomen Rotaryn historiaa ja sisältävät tietoa, jota ei ole mis-
sään muualla.

Painetun kirjan ongelmana oli puolestaan kirjapaino- ja postituskustannukset sekä kirjan hä-
vittämisen hankaluus. Sen tiedot levisivät myös helposti järjestön ulkopuolelle, mikä teki tie-
tojen väärinkäytön mahdolliseksi.

Sähköinen matrikkeli on edullinen. Se mahdollistaa värikkäämmän ulkoasun ja enemmän 
kuvia.  Se on myös vuorovaikutteinen sähköisine linkkeineen videoihin ja verkkosivuille. Uu-
distettu matrikkeli antaa meille paremmat mahdollisuudet tuoda klubien toimintaa esiin 
kaikille rotareille.

Varmasti siirtyminen sähköiseen matrikkeliin herättää keskustelua, mikä onkin tervetullut-
ta. Ilman palautetta mikään ei kehity. Lastentautejakin saattaa esiintyä. Julkaisutoimikunta 
on edelleen valmis kehittämään matrikkelin muotoa ja sisällystä vastaamaan jäsenistön tar-
peita.

Sähköisiä hetkiä matrikkelin parissa!

1.8.2021
Suomen Rotarypalvelun julkaisutoimikunta
Mikko Heikkilä, Lappeenranta-Saimaa, päätoimittaja
Seppo Huotari, Lahti-Laune 
Tero Kupiainen, Janakkala
Ulla Railovaara, Rotarytoimisto, sihteeri

Kansi: rotaryvuoden 2021-2022 piirikuvernöörit

Tämän julkaisun kuvina on käytetty eri Rotarylähteistä saatuja kuvia. 
Erityiskiitos PDG Niko Niemi, Lahti-Wesijärvi.

Taitto: MPT-palvelut Ky/Sari Lund-Nieminen
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Ajankohtaista lyhyesti 

Pandemiavuoden jälkeen Rotaryvuosi 2021-
2022 alkaa hieman valoisemmissa mer-
keissä. Klubien toiminta palaa uomiinsa. 
Nuorisovaihto on kuitenkin edelleen kes-
keytyksissä 30.6.2022 saakka. Aina ajankoh-
tainen asia on laskeva jäsenmäärän kehi-
tys. My Rotary on erinomainen tietokana-
va Rotarymaailmaan. Sieltä löytyy RI:n ta-
voitteita, joista mainittakoon esimerkiksi 
tavoite, että Rotaractin jäsenistä 20 % voisi 
myöhemmin liittyä Rotaryyn. Siispä, tiivistä-
käämme yhteistyötä. Myös Rotary brandin 
vahvistaminen kaikin tavoin toisi mielen-
kiintoa uusia jäseniä rekrytoitaessa.

Polion hävittäminen maailmasta on lop-
pusuoralla. Afganistan ja Pakistan ovat vai-
keimpia kohteita, poliittisestikin, mutta työ 
jatkuu. Jos lopettaisimme 1985 alkaneen 
projektin nyt, arviolta 200 000 lasta sairas-
tuisi lisää tulevina vuosina. 

My Rotarysta löytyy myös muistutuksena 
Rotaryn painopistealueet, joita voisi käyttää 
klubiprojektien kohteena vaikkapa kansalli-
sestikin, katsokaapa sieltä tai Suomen sivuil-
ta.
Rauhantyö, torjumme sairauksia, puhdas 
vesi ja sanitaatio, pelastamme äitejä ja lap-
sia, koulutus, paikallisen talouden vahvista-
minen ja ympäristö.

Tavoitteena on saada aikaan kuluvalla vuo-
delle myös tietopankki, johon tallennetaan 
klubien tekemiä projekteja malliksi muil-
lekin. Rotarysäätiön linjauksen mukaisesti 
olemme perustaneet ympäristötoimikun-
nan jonka keskeisenä tehtävänä on Itäme-
ren suojelun edistäminen. Myöskin on käy-
ty keskustelua Suomen Rotaryn yhteisistä 
koulutuksista. Näistä lisää sitten kun on val-
mista.

1Ajankohtaista

Vuoden Rotary Internationalin presidentti (RIP) ja teema

Rotary Internationalin presidentti

RI:n presidentti on Rotaryn keulahahmo. 
Hän johtaa RI:n hallitusta ja edistää henkilö-
kohtaisella panoksellaan Rotaryn toimintaa 
kaikkialla maailmassa. Ehdokkaan RI:n pre-
sidentiksi nimeää RI:n hallituksen entisistä 
jäsenistä valittu 34-jäseninen nimeämisko-
mitea. Lopullisen valinnan tekee RI:n vuosi-
kokous.

RI:n presidentti 2021-2022 on Shekhar Meh-
ta, Rotary Club of Calcutta-Mahanagar, West 
Bengal, India.

RI:n presidentin teema 2021-2022
Serve to change lives 
Palvele – muutat maailmaa 

Rotary Internationalin presidentti 2021-22 
Shekhar Mehta, Rotary Club of Calcutta-
Mahanagar, Intia

Ajankohtaista
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Rotary kolmessa minuutissa – kiireiselle lukijalle 

Rotaryn tunnuslause on Service Above Self eli suomeksi Palvelu itsekkyyden edelle. Rotary 
on palvelu- ja hyväntekeväisyysorganisaatio, joka pyrkii myös jäsentensä ja heidän 
liikemoraalinsa kehittämiseen sekä yhteistyöhön eri ammattiryhmien kanssa. Klubi ja 
yksittäiset rotarit ovat Rotaryn tärkeimmät perusyksiköt. Rotarien eettiset valinnat 
perustuvat Neljän kysymyksen kokeeseen, jota täydentää Singaporen eettinen julistus 
ammatissa toimiville rotareille. Rotaryn perusajatus on humanitaarinen palvelutyö sekä 
kotipaikkakunnalla että maailmanlaajuisesti. 

Rotaryn toiminta

Rotary on eettisellä pohjalla toimiva kan-
sainvälinen palvelujärjestö, joka toimii yli 
200 maassa - jäseniä sillä on yli 1,2 miljoo-
naa. Suomessa ja Virossa on miltei 300 rota-
ryklubia ja rotareita niissä on yhteensä noin 
9 000.
Rotarytoiminnan perustana ovat paikalliset 
rotaryklubit, jotka kokoavat yhteen vaikut-
tajia tekemään hyvää omalla paikkakunnal-
laan. Klubit kutsuvat jäsenikseen paikkakun-
tiensa aktiivisia ammatti-ihmisiä. Klubeilla 
on säännölliset kokoontumisajat, joissa eri 
ammattiryhmistä koostuvat jäsenet pitävät 
esitelmiä ajankohtaisista aiheista tai kutsu-
vat ulkopuolisia puhujavieraita.

Klubit kuuluvat Rotary Internationalin (RI) 
alaisiin rotarypiireihin, joita Suomessa on vii-

si. Rotary Internationalia johtavat presidentti 
ja hallitus (Board). Piirejä johtavat kuvernöö-
rit. Kansainvälisen rotaryjärjestön säännöt 
vahvistaa sääntövaltuuskunta (COL), joka 
kokoontuu kolmen vuoden välein. 

RI:n kotipaikka on Yhdysvalloissa, lähellä 
Chicagoa Evanstonissa. Siellä on myös RI:n 
pääkonttori. Pääkonttorin lisäksi on 7 kan-
sainvälistä toimistoa. Euroopan ja Afrikan 
toimistossa Zürichissä hoidetaan meidän 
asioitamme. 

Humanitaarinen palvelu 

Rotarysäätiö (TRF), yksi maailman suurim-
pia hyväntekeväisyyssäätiöitä, koordinoi ro-
tarien maailmanlaajuista palvelutoimintaa. 
Säätiön työ perustuu vapaaehtoisiin lahjoi-
tuksiin sekä pääoman tuottoon, jotka kana-

voidaan koulutusprojekteihin ja humanitaa-
riseen avustustyöhön. Yhtenä kannustimena 
on Paul Harris Fellow -tunnustuksen myön-
täminen jokaista tuhannen dollarin lahjoi-
tusta kohti. Rotaryn perustajan Paul Harrisin 
nimeä kantavia PHF-tunnustuksia on myön-
netty maailmanlaajuisesti yli miljoona.

Paul Harris perusti muutaman ystävän-
sä kanssa Rotaryn vuonna 1905 Chicagos-
sa. Suomessa rotarytoiminta alkoi vuon-
na 1926. Rotarysäätiö perustettiin vuonna 
1917 Lahjarahaston nimellä.

Vuodesta 1985 asti rotarit ovat keränneet 
rahaa polion eli lapsihalvauksen hävittämi-
seksi maapallolta. Tavoitteeksi on asetet-
tu hävittää polio maailmasta kokonaan lä-
hivuosina, mihin kerätään varoja End Polio 
Now -kampanjalla. Rotarit ovat keränneet 
runsaassa 30 vuodessa yli 1,3 miljardia dol-
laria polion hävittämiseksi - yli 1 000 dolla-
ria rotaria kohden. Maailman terveysjärjestö 
WHO:n johtamassa poliokampanjassa Ro-
tary sekä Bill ja Melinda Gatesin säätiö ovat 
suurimmat yksityiset lahjoittajat, ja Rotary 
on satsannut myös valtavasti vapaaehtois-
työtä polion hävittämiseen. Poliotapaukset 
ovat vähentyneet maailmassa yli 350 000 
tapauksesta lähes nollaan.

Lisätietoa Rotarysta on osoitteessa 
www.rotary.fi 
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2 Rotaryklubit
Rotaryklubi on toiminnan perusyksikkö. Klubi toimii suoraan Rotary Internationalin 
alaisuudessa. Rotaryklubin tarkoituksena on toteuttaa Rotaryn tavoitetta, toteuttaa 
onnistuneita palveluprojekteja, olla mukana kehittämässä Rotarya vahvistamalla 
jäsenistöä, tukemalla Rotarysäätiötä ja kehittämällä toimijoita Rotaryn tehtäviin 
klubitasolta eteenpäin.

Klubi päättää itsenäisesti ohjelmastaan, toiminnastaan ja jäsenistönsä kehittämisestä 
Rotary Internationalin vahvistaman säännöstön ja ohjeistuksen mukaisesti. Suomen 
viidessä Rotarypiirissä on noin 300 klubia, joista noin 20 toimii Virossa.

Klubi muodostuu rotareista. Klubin perus-
tamisvaiheessa on oltava vähintään 20 jä-
sentä. Muita määräyksiä klubin jäsenmää-
rän suhteen ei ole.
Rotaryklubissa on aktiivijäseniä (Active
members) ja sillä voi olla kunniajäseniä 
(Honorary members) tai muita jäseniä. Tär-
keimpänä menestystekijänä klubin olemas-
saolon oikeutukselle on sen aktiivinen toi-
minta.

Aktiivijäsenyys

Äänivaltainen ja Suomen Rotaryn jäsen-
tietojärjestelmään merkitty aktiivijäsen on 
klubiin valittu jäsen, joka maksaa klubin jä-
senmaksun. Aktiivijäsen valitaan klubiin 
määräämättömäksi ajaksi.

Kunniajäsenyys

Kunniajäseneksi voidaan valita rotari tai ro-
taryjärjestöön kuulumaton henkilö, joka on 

erityisen ansiokkaasti edistänyt Rotaryn ta-
voitteita. Kunniajäsenen ei tarvitse maksaa 
klubin liittymis- eikä jäsenmaksua. Hänellä 
ei ole äänivaltaa klubissa, eikä hän voi toi-
mia Rotaryn tai klubin virallisissa tehtävissä. 
Kunniajäsenyys useammassa kuin yhdes-
sä rotaryklubissa on mahdollista, mutta ro-
tari ei voi olla samassa klubissa sekä aktiivi-
jäsen että kunniajäsen. Mikäli kunniajäsen 
on aktiivijäsenenä toisessa klubissa, voi hän 
toimia tässä klubissa rotarytehtävässä. Kun-
niajäsen on oikeutettu vierailemaan kaikissa 
rotaryklubeissa.

Muita jäsenyysmuotoja

Klubissa voi olla myös yritys- tai yhteisöjä-
seniä tai rotarin perheenjäseniä. Nämä eivät 
kuitenkaan ole klubin äänivaltaisia jäseniä, 
eikä heitä merkitä Suomen Rotaryn jäsen-

tietojärjestelmään. Heiltä ei myöskään peri-
tä jäsenmaksua.

Luokitusjärjestelmä

Rotaryklubiin pyritään kutsumaan jäseniä 
paikkakunnan eri toimintasektoreilta. Se 
mahdollistaa klubitoiminnan monipuoli-
suuden ja laaja-alaisuuden.
Rotaryn peruspyrkimys onkin tutustuttaa 
eri alojen ihmisiä toisiinsa. Tätä osaamisalu-
eeseen perustavaa järjestelmää kutsutaan 
Rotaryssa luokitukseksi. 

Jokaisella aktiivijäsenellä tulee olla luoki-
tus, joka vastaa hänen lähinnä koulutuk-
seen, työpaikkaan tai harrastukseen liittyvää 
osaamistaan. Klubi muodostaa itse luokitus-
nimikkeensä. 

Rotarykokoukset 
ovat koko 

toiminnan ydin.

2.1  Jäsenyys rotaryklubissa

Rotaryklubit
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Klubin tulisi ylläpitää kaikista klubin toimin-
ta-alueella esiintyvistä liike- ja ammattialois-
ta sekä yhteiskunnallisen palvelun lajeis-
ta luokituskarttaa (luokitusluetteloa), jonka 
klubi tarkistaa ja täydentää vuosittain. Luo-
kituskartasta ilmenevät jäsenien luokitukset 
ja ne luokitukset, joihin pyritään saamaan 
uusia jäseniä.

Jäsen säilyttää luokituksensa, vaikka hän oli-
si siirtynyt eläkkeelle tai on muulla tavoin 
siirtynyt pois aktiivityöelämästä. Jäsenen 
vaihtaessa ammattia hänelle määritetään 
uusi luokitus.

Jäsenrekrytointi

Uusien jäsenien hankinta on jokaisen jäse-
nen oikeus ja velvollisuus. Aktiivijäsen tekee 
esityksen uudesta jäsenestä klubin hallituk-
selle. Hallitus pyytää lausunnot ehdokkaasta 
klubin jäsenyyskomitealta tai erillisiltä luoki-

tus- ja jäsenyysasioita hoitavilta komiteoil-
ta. Jäsenyyskelpoisuutta arvioidaan tähdä-
ten mahdollisimman hyvät toimintaedelly-
tykset omaavaan jäsenistöön.

Jäsenkelpoisuuden kriteereinä ovat ainakin:
- mahdollisuudet osallistua aktiivisesti rota-
rytoimintaan
- palveluhenkisyys
- taustayhteisö
- maine

Jäseneksi ottaminen

Jäsenrekrytoinnissaan klubi etenee seuraa-
vasti:
- Klubin jäsenet tekevät esityksen uusista jä-
senistä toimittamalla jäsenesityksen klubin 
sihteerille, joka toimittaa sen jäsenyyskomi-

tealle lausunnolle.
- Jäsenyyskomitea toimittaa lausuntonsa 
klubin hallitukselle.
- Hallitus tekee päätöksen, joka ilmoitetaan 
jäsenehdotuksen tekijälle.
- Myönteisessä tapauksessa ehdokkuus ju-
listetaan klubikokouksessa 7 päivän moite-
ajalle, jona aikana jäsenillä on mahdollisuus 
esittää hallitukselle eriävä mielipide. Mikäli 
moiteajan kuluttua ei ole tullut eriäviä mie-
lipiteitä, jäsenehdokas on hyväksytty klubin 
jäseneksi.
- Mikäli yksikin jäsen on esittänyt eriävän 
mielipiteen, niin asia palaa hallitukselle ja 
hallitus järjestää asiasta jäsenäänestyksen, 
minkä tulos on lopullinen päätös.
- Päätös tiedotetaan jäsenehdokkaalle.
- Uusi jäsen kirjataan jäsenluetteloon ja luo-
kituskarttaan.
- Uusi jäsen vastaanotetaan klubiin esittele-
mällä hänet klubikokouksessa ja luovutta-
malla hänelle rotarymerkki.
- Klubi merkitsee uuden jäsenen Suomen 
Rotaryn jäsentietojärjestelmään

Toisesta klubista siirtyvää tai toisen klubin 
entistä jäsentä voi ehdottaa aktiivijäsenek-
si hänen aikaisempi klubinsa. Siirtyvän jäse-
nen jäseneksi ottaminen noudattaa samoja 
menettelyitä kuin muidenkin jäsenten. Ro-
tari ei voi olla samanaikaisesti aktiivijäsene-
nä kahdessa klubissa. Aktiivijäsen voi kuiten-
kin olla kunniajäsenenä muissa klubeissa.

Uusien jäsenten perehdyttäminen
ja kouluttaminen

Klubin jäseniä perehdytetään ja koulutetaan 
Rotaryn toimintaan eri yhteyksissä.

Jokaisella klubin jäsenellä on nimetty kum-
mi, jonka tehtävänä on perehdyttää uusi jä-
sen klubin jäseniin ja toimintatapoihin sekä 
kannustaa uutta jäsentä osallistumaan ak-
tiivisesti klubin toimintaan. Uuden jäsenen 
kummina toimii useimmiten uuden jäsenen 
esittäjä. Kummina voi olla joku muukin klu-
bin jäsen. 

Useissa klubeissa on nimettynä klubikoulut-
taja, jonka tehtävänä on syventää klubin jä-
senten rotarytietoutta.

Miksi olen rotari – jäsenyyden edut
ja mahdollisuudet

Liittyessäsi Rotaryklubiin mahdollisuutesi 
vaikuttaa maailmassa kasvaa. Tämän mah-
dollistaa yli 1,2 miljoonan aktiivisen ihmisen 
verkosto – ympäri maailman. Meillä on yh-
teinen tavoite, parantaa elämän laatua va-
paaehtoistyöllä.

Jäsenyys klubissa tarjoaa mahdollisuuden 
saada yhteyden toisiin ammattilaisiin, jot-
ka eivät pelkää johtaa ja ovat omistautu-
neet vaikuttamiselle. Osallistuessa projek-
tiin, viikkokokoukseen, vaihtaessa ajatuksia 
ja ideoita luot samalla ystävyyssuhteita, ro-
tari kasvaa ihmisenä ja kehittää itselleen uu-
sia taitoja. Klubin avulla hän voi parantaa 
paikallisyhteisönsä tarpeita. 

Rotarit saavat aikaan merkittäviä muutoksia 
maailmanlaajuisesti. Jäsenyys suo rotarille 
pääsyn kansainväliseen verkostoon. 

Ja kun ei 
kokoonnuta, 
jalkaudutaan 

kentälle.
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Kymmenen hyvää syytä olla rotari:
1.  Mahdollisuus palvelemiseen
2.  Ammatillinen verkottuminen
3.  Henkilökohtainen kasvu ja 
 kehittyminen
4.  Ystävyys
5.  Kulttuurien monimuotoisuus
6.  Hyvä yhteiskunnan jäsen
7.  Kansainvälisyys
8.  Viihtyminen
9.  Nuorisovaihto ja rotaryperhe
10. Eettinen ympäristö

Verkko- ja satelliittiklubi

Klubitoiminnan erityisiä muotoja ovat verk-
koklubi ja satelliitti- eli sivuklubi. Rotaryk-
lubin toiminta-alue on paikkakunnallinen 
paitsi verkkoklubin, joka toimii maailman-
laajuisesti. Suomessa on yksi verkkoklubi, 
Rotary E- Club of Verkkorotary.fi . Kaikilla klu-
beilla on mahdollisuus pitää osa kokouksis-

taan verkossa.
Rotaryn satelliittiklubi toimii kuten klubi toi-
sen sisällä. Satelliittiklubin jäsenet ovat myös 
isäntäklubin jäseniä. Heillä on erilliset koko-
ukset, ja satelliitti raportoi hallinto- ja muus-
ta toiminnastaan isäntäklubille.

Pohjoismaiden ensimmäinen satelliittiklu-
bi perustettiin Tampere-Lielahden Rota-
ryklubin yhteyteen 22.6.2020, nimeltään 
Tampere-Lielahti Health and Environment. 
Suomen toinen satelliittiklubi perustettiin 
tammikuussa 2021 Pihtiputaan Rotaryklu-
bin toimesta ja se sai nimekseen Silta.
Satelliittiklubin perustamiseen tarvitaan 
vähintään 8 jäsentä, mutta toiminnan voi 
aloittaa pienemmälläkin jäsenmäärällä. Oh-
jeita saa mm. Sari Miettiseltä (Rotaryn kan-
sainvälinen toimisto Zürichissä). Tarkempaa 
tietoa on Suomen Rotaryn verkkosivuilla 
www.rotary.fi 

Läsnäolo ja osallistuminen

Rotaryn ja rotaryklubin toiminnan keskei-
nen periaate on ystävyys, mikä kannustaa 
jäseniä läsnäoloon klubikokouksissa ja osal-
listumaan rotarytapahtumiin. Yhteisiä asioi-
ta voi parhaiten edistää osallistumalla klu-
bin järjestämiin tilaisuuksiin, joita tulee olla 
vähintään kahdesti kuukaudessa. Osallistua 
voi myös
- minkä tahansa toisen klubin kokoukseen 
maailmassa,
- RI:n, Suomen Rotaryn tai rotarypiirin ta-
pahtumiin,
- muihin palvelutapahtumiin tai projektei-
hin

Klubin hallitus voi myöntää jäsenelle tila-
päisen läsnäolovapautuksen perustelluista 
syistä.

Jäsen voi hakea myös pysyvää läsnäolova-
pautusta, jos hänen oman ikänsä ja rotary-
vuosiensa summa on vähintään 85 vuotta 
ja hän on ollut rotarina yhteensä vähintään 
20 vuotta.

Kunniajäsenellä ei ole läsnäolovelvoitetta.

Jäsenen erottaminen tai eroaminen

Syitä jäsenyyden päättämiseen voivat olla:
- maksujen laiminlyönti
- läsnäolon pitkäkestoinen laiminlyönti
- muut hallituksen erikseen toteamat perus-
tellut syyt

Rotarin jäsenyys voi päättyä koska tahansa 
myös hänen omasta pyynnöstään. Hänen 
tulee kuitenkin maksaa alkaneen rotaryvuo-
den jäsenmaksu kokonaisuudessaan. Jäse-
nyyden päättyessä rotarin on palautettava 
rotarymerkkinsä klubille.

On hyvä 
olla rotari!

Pihtiputaan 
Silta-klubi, maamme 

ensimmäisiä 
satelliittiklubeja, 

on perustettu 
v. 2021.
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2.2  Klubin toiminta

Vaikka rotaryklubin toiminnan aikajänne ja 
virkailijoiden toimikausi on useimmiten yk-
si vuosi, on klubin toiminnan oltava suun-
nitelmallista ja pitkäjänteistä. Klubin toi-
minnan pitkän aikavälin suuntaviivoista ja 
painopisteistä suositellaan tehtäväksi suun-
nitelma noin kolmeksi vuodeksi eteenpäin. 
Klubin toimintamallit klubi kuvaa RI:n suo-
sittamassa klubijohtosuunnitelmassa (CLP, 
Club Leadership Plan).

Klubitoiminnan vuosisuunnitelmat laadi-
taan RI:n verkkosivun My Rotary -järjestel-
män Club Central -osioon ennen kunkin 
rotaryvuoden alkua. Suunnitelman toteutu-
mat raportoidaan rotaryvuoden aikana. Ku-
vernöörit ja apulaiskuvernöörit seuraavat 

tätä kautta piirinsä klubien tavoitteita sekä 
niiden toteutumista.

Klubit tekevät rotaryvuodelle myös yksityis-
kohtaisemman vuosi-/toimintasuunnitel-
man (klubikokoukset, klubin muu toiminta, 
osallistuminen piirin, SRP:n ja RI:n tilaisuuk-
siin) vähintään puoleksi vuodeksi eteen-
päin.

Klubin komiteat

Klubi perustaa toimintansa kannalta tar-
peellisen määrän komiteoita. Klubijohto-
suunnitelman mukaisesti klubin pysyviä ko-
miteoita ovat: 
- Hallinto

Viesti Rotarystä 
leviää parhaiten 

turuilla ja toreilla, 
kasvoista 
kasvoihin.

- Jäsenyys
- Julkisuuskuva
- Palveluprojektit
- Rotarysäätiö

Mikäli klubi harjoittaa nuorisovaihtotoi-
mintaa, täytyy siihen perustaa vähintään 
kolmihenkinen nuorisovaihtotiimi. Tästä 
kerrotaan tarkemmin  nuorisovaihdon yh-
teydessä luvussa 4.5.
Klubi voi nimetä toimihenkilöitä tai muita-
kin komiteoita tärkeinä pitämiään asioita 
varten. Tällaisia ovat esimerkiksi tiedotus- 
ja suhdetoimintavastaava, IT-vastaava sekä 
klubikouluttaja.

Jonkin yksittäisen projektin toteuttamiseen 
voidaan nimetä myös oma projektiorgani-
saatio. Viime vuosina klubiprojektien mää-
rä on kasvanut. Usein niiden tuotoilla myös 
rahoitetaan klubin hyväntekeväisyyttä, esi-
merkiksi nuorisovaihtoa tai Rotarysäätiötä.

Klubin talous ja jäsenmaksu

Klubin aktiivijäsenet suorittavat klubilleen 
vuotuisen jäsenmaksun. Jäsenmaksun suu-
ruus vahvistetaan klubin vuosikokouksessa. 
Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Projektitoiminnasta saadut tuotot on käy-
tettävä paikalliseen tai kansainväliseen hy-
väntekeväisyyteen.

Rotarykokoukset

Klubikokoukset
Rotaryn keskeisin toimintamuoto on sään-
nöllinen klubikokous. Klubikokouksia tai 

muita kokouksia pidetään vähintään kah-
desti kuukaudessa. Klubien ohjelmassa on 
paljon myös kokouspaikan ulkopuolella 
olevia tilaisuuksia.
Klubikokouksen kesto vaihtelee, mutta nor-
maalisti se on 1–1,5 tunnin pituinen. Koko-
uksen yhteydessä osallistujat nauttivat ta-
vallisesti aterian.

Normaalin kokouksen ohjelmaan pyritään 
sijoittamaan joko oman jäsenen tai vierai-
levan henkilön pitämä alustus tai esitelmä. 
Klubin jäsenet pitävät kukin vuorollaan luo-
kitusesitelmiä, joissa esitellään jäsenen am-
matillista tai muuta erikoisalaa. Ohjelman 
tulisi sisältää säännöllisin välein ajankohtai-
sia rotaryaiheita.

Klubikokouksiin voivat klubin jäsenten li-
säksi osallistua toisten klubien rotarit ja jä-
senten puolisot. Rotari voi kutsua klubinsa 
klubikokouksiin vieraaksi muitakin henki-
löitä, jotka eivät ole rotareita. Vieraillessaan 
muussa kuin omassa klubissaan jäsen voi 
tuoda mukanaan yhden ei-rotary-vieraan.

Kokoukseen voi osallistua henkilökohtai-
sesti läsnä olemalla, verkkokokouksessa tai 
verkkoyhteyttä käyttäen tai vuorovaikuttei-
sena verkkotapahtumana. 

Muut tilaisuudet.
Klubikokouksia täydentämään klubit järjes-
tävät toiminnan kehittämiseen liittyviä eri-
koistapaamisia. Esimerkiksi takkaillat ovat 
erityisen sopivia tilaisuuksia ideointiin ja 
uusien jäsenten perehdyttämiseen. Retkei-
lyt, työpaikkakäynnit ja yritysvierailut moni-
puolistavat klubin ohjelmaa.
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Klubineuvottelu
(muu kuin kevätkokous).
Klubineuvottelussa keskustellaan klubin oh-
jelmista ja toiminnasta sekä koulutetaan 
uusia jäseniä. Klubineuvotteluja tulisi pitää 
välittömästi piirineuvottelun, piirikonferens-
sin, piirikokouksen ja PETS:n jälkeen, jotta 
jäsenet saisivat tietoja muun muassa piirin 
ohjelmista, suunnitelmista ja aktiviteeteis-
ta. Klubineuvotteluja pidetään myös kuver-
nöörin tai apulaiskuvernöörin vierailujen yh-
teydessä.

Vuosijuhla.
Klubeilla on tapana juhlistaa perustamistaan 
vuosijuhlatapahtumalla. Järjestelyt ovat sil-
loin tavanomaista juhlavammat. Vuosijuh-
laan voidaan kutsua myös ulkopuolisia vie-
raita. Vuosipäivää voidaan viettää jäsenten 
kesken myös vapaamuotoisena tapaamise-
na.

Intercity-kokous. 
Intercity-kokouksella tarkoitetaan usean klu-
bin yhteistä tilaisuutta. Tällaisella tilaisuudel-
la on usein jokin erityinen teema. Se saattaa 
ajoittua myös jonkin yhteisen merkkitapah-
tuman ympärille.

Klubin sääntömääräiset kokoukset

Klubeja suositellaan ottamaan käyttöön 
Suomen Rotarypalvelun laatimat rotaryklu-
bin mallisäännöt.

Klubin sääntömääräisiä kokouksia ovat syys-
kokous (vuosikokous), joka on pidettävä lo-
kakuun loppuun mennessä ja kevätkokous 
(klubineuvottelu), joka on pidettävä tou-

kokuun loppuun mennessä. Mikäli sääntö-
määräisten kokousten ajankohta poikkeaa 
klubin vuosiohjelmaan merkitystä ajankoh-
dasta, on tästä ilmoitettava kaikille jäsenil-
le vähintään kymmenen päivää ennen ko-
kousta.

Kokouksissa jokaisella aktiivijäsenellä on yksi 
ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee pu-
heenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuiten-
kin arpa. Henkilövalintaäänestyksissä käyte-
tään kulloinkin päätettävää äänestystapaa; 
avoin äänestys tai suljettu lippuäänestys.
Syys- ja kevätkokouksissa käsiteltävät ja pää-
tettävät asiat löytyvät klubien mallisään-
nöistä.

Klubiprojektit

Kokousten ohella klubitoimintaan kuuluvat 
oleellisina klubiprojektit.  Projekteilla tarkoi-
tetaan kaikkea sitä konkreettista toimintaa, 
jota klubit harjoittavat normaalin kokoustoi-
minnan ulkopuolella. 

Projektit ovat olennainen osa klubitoimin-
taa: 
- hyvät projektit aktivoivat klubeja
-  niillä toteutetaan konkreettisia palvelu-
 kohteita omassa lähiympäristössä 
- samalla niillä voidaan kerätä varoja 
 Rotarysäätiön palveluprojekteihin tai 
 klubin omaan toimintaan

Suomen Rotarypalvelu on perustamassa 
projektipankkia, jonka tarkoituksena on ke-
rätä keskitetysti tietoa ja kokemusta piireiltä 
ja klubeilta eri projekteista. 

Rotarytoiminta 
voi olla juuri

niin monipuolista, 
kuin itse 

keksimme.

Oravaisten 
Rotaryklubin 

Bertel Häggblad sai
RI:n presidentin onnittelut 

50 toimintavuoden 
kunniaksi v. 2021 alussa,

luovuttajana 
presidentti 

Elmer Löfdahl.
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Esimerkkejä piireissämme 
toteutetuista projekteista

Lappeenranta-Saimaa Rotaryklubin 
Joulukuusiprojekti keväällä 2021

Klubi päätti kokeilla uutta tapaa hävittää ko-
tien joulukuusia ja samalla puhdistaa vesis-
töä ja lisätä kalastusmahdollisuuksia. 

Lehti-ilmoituksella ja sosiaalisen median vä-
lityksellä laitettiin sana kiertämään, ja loppi-
aisviikonloppuna kaupunkilaiset toivat oma-
toimisesti paikalle n. 600 joulukuusta. Kuuset 
kuivuivat pari kuukautta, minkä jälkeen kuu-
sista n. 100 kpl upotettiin Saimaaseen kau-
pungin edustalle. Loput jäivät kaupungille 
haketettavaksi ja käytettäväksi ympäristöra-
kentamiseen. Operaatio suoritettiin yhteis-
työssä Luonto- ja tiedekeskus Saimaariumin 
ja Lappeenrannan kaupungin kanssa. Uuni-
tuore Rotaractklubimme oli innolla talkois-
sa mukana. Paikalla jaettiin kaikille rotary- ja 
ympäristötietoutta. 

Perheiden 
lahjoittamat 

joulukuuset tuotiin 
rantaan 

traktorilla.

Tyytyväistä 
talkooporukkaa.

Avannot tehtiin 
moottorisahalla 

ja jääsahoilla.

Jäämatka 
taitettiin 

lihasvoimalla.

Koetulokset ovat osoittaneet, että hajakuor-
mituksen valumavesiä voidaan puhdistaa 
pienpuuta hyödyntävän biologisen mene-
telmän avulla. Kun väljiä puunippuja sijoite-
taan järveen, sen tulva-ajan ravinne- ja hu-
muspitoisuudet sekä kiintoaines vähenee. 
Myös veden rautapitoisuus vähenee. Uppo-
puiden pinnalle kehittyy nopeasti mikrobi-
en yhteisö, jota erilainen eliöstö hyödyntää. 
Yhdessä nämä suodattavat vedestä ravin-
teita, humusta ja metalleja. Joulukuusi so-
pii oivallisesti uppopuuksi. Tutkimuksissa on 
todettu, että pohjaeläimistö ja päällyskas-
vusto viihtyvät erinomaisesti juuri kuusen 
pinnalla. Sopivaan syvyyteen upotetut kuu-
set muodostavat turoja, jotka toimivat sa-
malla kalojen keväisinä kutualustoina ja hy-
vinä kalastuspaikkoina.
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Pirkanmaalaisten rotaryklubien rauhan-
edistämishanke vuosina 2019 ja 2020

Nuorille suunnattu ”Konfl iktinratkaisu ja 
rauhan edistäminen” olivat Valkeakoski-Toh-
ka rotaryklubin sekä kuuden muun pirkan-
maalaisen rotaryklubin ”Peace Broker” -yh-
teistyöhankkeen keskiössä. 
Tavoitteena oli tarjota pirkanmaalaisille 
opiskelijoille asiaan liittyvää koulutusta ja 
jopa uravalintamahdollisuuksia. Yhdessä 
presidentti Martti Ahtisaaren perustaman 
CMI:n (Crisis Management Initiative) kanssa 
toteutettu hanke alkoi helmikuussa 2019 lu-
entotilaisuudella Valkeakoskella. Osallistujia 
oli noin 260 Valkeakosken Tietotien lukiosta, 
Hämeen ammattikorkeakoulusta ja Valkea-
kosken ammattiopistosta, ja opiskelijoiden 
palaute oli hyvin myönteinen. Tilaisuuden 
järjestelyistä ja kustannuksista vastasi Val-
keakoski-Tohka Rk yhdessä Valkeakosken Rk 
ja oppilaitosten kanssa.

Hankkeen toinen vaihe oli Peace Broker -se-
minaari. 21.1.2020 järjestetty konfl iktinrat-
kaisun ja rauhanedistämisen seminaari oli 
tarkoitettu 30-40:lle aiheesta kiinnostuneelle 
16–21-vuotiaalle opiskelijalle Valkeakosken, 

Akaan, Lempäälän ja Tampereen oppilai-
toksista. CMI valmisteli ja organisoi luennot 
ja ryhmätyöt Valkeakosken koulukampuk-
sella järjestön vuotuisten Ahtisaari-päivien 
(https://www.youtube.com/watch?v=m-
xs0L5yLbQ) malliin yhteistyössä rotarien ja 
valkeakoskelaisen kouluyhteisön kanssa. 
CMI:n nuoret rauhanlähettiläät, niin sanotut 
Lennonit olivat mukana kouluttajina, ja ryh-
mätyöt vedettiin englannin kielellä. Ohjel-
massa oli mm. neuvottelu- ja sovittelutaito-
luentoja sekä ryhmätöitä konfl iktitilanteissa. 
Osallistujien palaute oli kiittävää, yleisarvo-
sana 9,1 asteikolla 4-10, ja vastaavia tilai-
suuksia toivottiin järjestettävän lisää.

Seminaarin pääjärjestäjänä toimi Valkeakos-
ki-Tohka Rk. Muut hankkeeseen osallistuvat 
klubit olivat Valkeakosken Rk, Akaan Rk, Toi-
jala-Akaa Rk, Lempäälä-Havas Rk, Tampe-
reen Rk-Tammerfors Rk ja Tammer Novan 
Rk. Kyse oli siis koko seutukunnan rotarien 
ja tukijoiden yhteisponnistuksesta. Semi-
naarin aikaansaamiseksi Valkeakoski-Tohka 
Rk järjesti kampanjan, jonka tuloksena 13 
lahjoittajaa Valkeakoskelta, Lempäälästä ja 
Tampereelta varmisti seminaarin toteutu-
misen. 

Tilaisuus 
puhutteli 

etenkin nuoria.

Tapahtuman 
yleisöluento 

keräsi 
runsaan 

kuulijakunnan.

Konfl iktit ja 
niiden ratkaisu - 

lähempänä meitä 
kuin luulemme-

kaan.
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2.3  Hallinto ja toimihenkilöt

Klubikokoukset 
eivät

 pysähtyneet 
koronaan.

Rotaryklubin asioita hoitaa hallitus. Rotary-
toiminnassa omaksutun kiertävän vastuun 
mukaan tehtävistä ei kieltäydytä ilman to-
della painavaa estettä.

Klubin hallituksessa tulisi olla ainakin
- presidentti
- tuleva presidentti
- past presidentti
- sihteeri
- rahastonhoitaja

Klubin hallituksessa voi olla myös muita jä-
seniä. Klubin hallituksen rakenne ja valitse-
mistapa määritellään klubin säännöissä. Mi-
käli klubilla on satelliittiklubi, sillä on oma 
hallitus.

Rotaryklubin hallitus kokoontuu presiden-
tin kutsusta. Hallituksella on laajat toimin-
tavaltuudet. Hallitus päättää muun muassa 
uusien jäsenien ottamisesta ja jäsenyyden 
lopettamisesta. Hallituksen päätöksistä voi-
daan vedota klubiin, joka voi kumota tai 
muuttaa hallituksen päätöksen 2/3:n mää-
räenemmistöllä.

Presidentti
Rotaryklubin presidentti johtaa klubin koko 
toimintaa ja on klubin ensisijainen edustaja. 
Presidentti on myös klubin hallituksen pu-
heenjohtaja. 

Avainsanoja presidentin toimintaan:
Valmistele
Kuuntele

Jaa
Rohkaise ja kiitä
Kehitä
Toteuta

Tuleva presidentti
Tuleva presidentti tulisi valita mieluiten kak-
si vuotta ennen presidenttikautensa alkua. 
Tällä tavoin hänelle varataan riittävästi aikaa 
valmentautua tehtäväänsä.

Rotarypiiri järjestää vuosittain koulutustilai-
suuden rotaryklubien tuleville presidenteil-
le, niin kutsutun PETS:n, joka tulee sanoista 
Presidents-Elect Training Seminar. Tulevan 
presidentin edellytetään osallistuvan PETS:
iin. Koulutus voidaan jakaa myös kahteen 
osaan, nk. PrePETS:iin ja PETS:iin.

Varapresidentti
Rotaryklubin varapresidentti toimii presi-
dentin sijaisena tämän ollessa estynyt.

Edellinen presidentti
Edellinen presidentti huolehtii aloitettujen 
toimintojen jatkuvuudesta sekä tarvittaessa 
tukee ja opastaa istuvaa presidenttiä.

Sihteeri
Klubin sihteerit, yksi, kaksi tai useampiakin, 
avustavat klubin presidenttiä tiedottami-
sessa ja muissa klubihallinnon tehtävissä. 

Sihteereille nimetään omat vastuualueet 
tai he voivat sopia tarkemmasta työnjaos-
ta keskenään. 

Klubin 
hallinnossa 

tarvitaan 
monta roolia.
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Sihteerit vastaavat vaadituista Rotary In-
ternationalille ja Suomen Rotarypalvelulle 
(SRP) toimitettavista tiedoista ja raporteis-
ta annettuihin määräaikoihin mennessä. 
Klubin 1. sihteeri on sekä RI:n että SRP:n 
postitusten pääasiallinen vastaanottaja.

Rahastonhoitaja
Rahastonhoitaja huolehtii rotaryklubin ra-
ha-asioista. Tehtävään kuuluvat talousarvi-
oiden laadinta yhdessä presidentin kanssa 
ja sen seuranta sekä klubin jäsenmaksuista 
ja maksuliikenteestä huolehtiminen. Mak-
sujen asianmukaisesti hoitamiseksi rahas-
tonhoitajan ja sihteerin tulee toimia tiiviis-
sä yhteistyössä.

Klubimestari
Klubimestarin keskeinen tehtävä on klubin 
tilaisuuksien käytännön järjestelyt.

Nuorisovaihtoasiamies
Klubin presidentti vastaa nuorisovaihdos-
ta, jota toteuttaa nuorisovaihtoasiamies ja 
nuorisovaihtotiimi. RI:n nuorisovaihtoserti-
fi ointi edellyttää klubilta vähintään 3-hen-

kistä nuorisovaihtotiimiä ja jatkuvaa kou-
lutusta. Tiimiin täytyy sisältyä kummankin 
sukupuolen edustus. Kaikkien jäsenten ei 
tarvitse olla rotareita. Nuorisovaihtotiimin 
jäsenistä vähintään yhden rotarin on osallis-
tuttava vuosittain piirin järjestämään nuori-
sovaihdon koulutustilaisuuteen.

Rotarysäätiökomitean puheenjohtaja
Jokaisessa klubissa tulee olla henkilö, joka 
vastaa säätiöasioista ja toimii mahdollisen 
säätiökomitean puheenjohtajana. Hänen 
tehtävänsä on aktivoida ja tukea klubin hu-
manitaarisia projekteja sekä tehdä tunne-
tuksi Rotarysäätiön toimintaa ja kannustaa 
jäseniä tekemään lahjoituksia Rotarysäätiöl-
le. Rotarysäätiökomitean puheenjohtaja on 
myös klubin yhdyshenkilö piirin säätiökomi-
teaan Rotarysäätiötä koskevissa asioissa ku-
ten PHF-tunnustusten hankintamenettelys-
sä tai klubin lahjoitustilanteen seurannassa.

Lisätietoa klubin toimihenkilöiden tehtävistä 
https://rotary.fi /jasenille/➞ Rotaryn tieto-
pankki

2.4 Muistilista presidenteille, sihteereille ja rahastonhoitajille

Toimintasuunnitelmat ja talousarviot kerto-
vat toiminnan suunnasta ja laajuudesta, läs-
näolo toiminnan aktiivisuudesta ja jäsenten 
osallistumisesta. Raportoinneissa hyödyn-
netään Suomen Rotaryn ja Rotary Inter-
nationalin tietojärjestelmiä sekä sähköistä 
viestintää.

Ajantasaiset päivitykset

Klubi- ja jäsentiedot
Klubin sihteeri tai muu klubin valtuutettu 
toimihenkilö vastaa klubin ajan tasalla ole-
vista tiedoista Suomen Rotaryn jäsentie-
tojärjestelmässä. Klubin, jäsenten ja klubin 
toimihenkilöiden tiedot päivittyvät auto-
maattisesti Suomen järjestelmästä RI:n jär-
jestelmään. Suomen Rotarypalvelun ja Ro-
tary Internationalin tiedotteiden ja muun 
materiaalin toimitus klubeille perustuu jä-
sentietojärjestelmän osoitetietoihin.

Kuukausittain raportoitavat
Jäsenillä ei ole varsinaista läsnäolovelvolli-
suutta klubikokouksissa. Klubi voi kuitenkin 
halutessaan seurata läsnäoloa ja raportoida 
siitä jäsentietojärjestelmään piirikuvernöö-
rin käyttöön.

Heinäkuussa ja tammikuussa
RI lähettää per capita -maksumääräykset 
eli klubilaskun (Club invoice) klubien presi-
denteille, 1.sihteereille ja rahastonhoitajille 
heinä- ja tammikuussa. Klubilaskun yksityis-
kohtaiset käsittelyohjeet ovat SR:n verkkosi-
vuilla.

RI:n sääntövaltuuskunnan kokousten rahoit-
tamiseksi peritään vuosittain 1,50 US$.
Rotary -lehden vuosimaksu on 24 US$ print-
tiversiossa ja 12 US$ elektronisessa versios-
sa. Edellä mainitut maksut peritään rotary-
vuosittain kahdessa erässä (heinäkuussa ja 
tammikuussa). 

RI:n maksut muuttuvat.
RI:n jäsenmaksut tulevina vuosina ovat:
2021-2022 US$ 70 vuodessa / aktiivijäsen
2022-2023 US$ 71 vuodessa / aktiivijäsen

RI:lle suoritettavat per capita -maksut ja 
muut maksut-tili:
Rotary International
Deutsche Bank AG, Königsallee 45-47, 40212 
Düsseldorf, Germany
IBAN: DE45 3007 0010 0255 0333 00
BIC/SWIFT: DEUTDEDDXXX
Näiden maksujen maksaminen käy käte-
vimmin RI:n My Rotaryn kautta, jolloin edel-
lä mainittuja pankkiyhteystietoja ei tarvita.

Lokakuussa ja maaliskuussa
Piirin ja Suomen Rotarypalvelu ry:n jä-
senmaksu (per capita -maksu)
Rotarytoimisto lähettää piirimaksujen las-
kut klubien 1. sihteereille ja rahastonhoita-
jille kahdessa erässä rotaryvuoden aikana 
(loka- ja maaliskuussa).

Piirimaksu sisältää sekä Suomen Rotarypal-
velun jäsenmaksun että piirin jäsenmaksun.

Suomen Rotarypalvelu ry:n vahvistetun ta-
lousarvion mukainen jäsenmaksu rotary-

https://rotary.fi/jasenille/
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vuotena 2021-2022 on 24 euroa/aktiivijä-
sen (Virossa 24 euroa/aktiivijäsen). Rotary 
Norden -lehden tilausmaksu 8 euroa las-
kutetaan suomalaisilta jäseniltä jäsenmak-
sun yhteydessä. Piirien jäsenmaksujen 
suuruus päätetään vuosittain piirineuvot-
teluissa. 

Joulukuussa
Tulevan rotaryvuoden tärkeimmät 
toimihenkilöt presidentti, tuleva presi-
dentti, varapresidentti, 1.sihteeri, rahas-
tonhoitaja, nuorisovaihtoasiamies, rota-
rysäätiökomitean pj. ja jäsenyyskomitean 
pj. on päivitettävä Suomen Rotaryn jäsen-
tietojärjestelmään 15.12. mennessä. 

Milloin tahansa rotaryvuoden aikana
Suomen Rotaryn kaikkia klubi- ja jäsen-
tietoja tulee päivittää jäsentietojärjestel-
mään reaaliajassa.

Lahjoitukset Rotarysäätiölle
Säätiön tili:
Rotary Foundation
Deutsche Bank AG, Königsallee 45-47, 
40212 Düsseldorf, Germany
IBAN: DE51 3007 0010 0255 0200 00
BIC/SWIFT: DEUTDEDDXXX

Näiden maksujen maksaminen käy kä-
tevimmin RI:n My Rotaryn kautta, jolloin 
edellä mainittuja pankkiyhteystietoja ei 
tarvita.

Ohjeita
Lisää ohjeita Suomen Rotaryn verkkosi-
vuilta.

Savonlinnan 
klubi tauolla, 
meneillään 

monivuotinen 
vesienpuhdis-

tusprojekti.

Projektissa 
koulutettiin myös 
nuoria järviveden 
tilan seurantaan.

Rotaryn teemakuukaudet

Heinäkuu
Ei rotaryaiheita
Elokuu
Jäsenistön ja laajennustyön kuukausi
Syyskuu
Peruskoulutuksen sekä luku- ja 
kirjoitustaidon kuukausi
Lokakuu
Talouskehityksen ja yhteiskunnallisen 
kehittämisen kuukausi
Marraskuu
Rotarysäätiön kuukausi
Joulukuu
Sairauksien ehkäisyn ja hoidon kuukausi
Tammikuu
Ammattipalvelun kuukausi
Helmikuu
Rauhantutkimuksen ja konfl iktien 
ehkäisyn/sovittelun kuukausi, 
23.2. – Rotaryn vuosipäivä
Maaliskuu
Vesi- ja saniteettihuollon kuukausi
Huhtikuu
Äidin ja lapsen terveyden kuukausi
Toukokuu
Nuorisopalvelun kuukausi
Kesäkuu
Rotaryn toveruusryhmien kuukausi

Vuosittain 
järjestetään 

maailmanlaajuinen 
Rotarypäivä.
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2.5  Suomen rotaryklubien uudet mallisäännöt 2020–2022

Suomen Rotarypalvelu (SRP) hyväksytti ro-
taryklubien uusitut mallisäännöt Patentti- ja 
rekisterihallituksessa (PRH) 13.10.2020. Hy-
väksyntä on voimassa 2 vuotta hyväksymis-
päivämäärästä luettuna.

Uudet säännöt perustuvat:
-  RI:n Rotaryklubien järjestysmuotoon 
 (Standard Rotary Club Constitution 
 2019, käännös SRP:n verkkosivuilla)
- RI:n suosituksiin Rotaryklubin 
 mallisäännöiksi (Recommended 
 Rotaryclub Bylaws 2019, käännös 
 SRP:n  verkkosivuilla)
-  Suomen yhdistyslainsäädäntöön, sekä
-  aikaisempiin Suomen rotaryklubien 
 mallisääntöihin

Uutta asiaa säännöissä on mm. klubien ko-
kouskäytännöistä, verkkokokouksista sekä 
mahdollisuudesta satelliittiklubin perusta-
miseen.

SRP suosittelee klubin sääntöjen uudis-
tamista, koska mainitut RI:n klubeja sito-
va järjestysmuoto ja mallisääntösuositus 
ovat muuttuneet RI:n Sääntövaltuuskun-
nassa (COL 2016 ja COL 2019). Uudistami-
sessa kannattaa käyttää uusia mallisääntö-
jä. Jos klubin uudet muutetut säännöt ovat 
1/1 mallisääntöjen mukaiset, PRH:n hyväk-
syntä on nopeampaa.

Viron klubit eivät ole Suomen yhdistyslain-
säädännön alaisia eivätkä ne tarvitse sään-
nöilleen PRH:n hyväksyntää. Virolaisten klu-

bien sääntöjen tulee kuitenkin noudattaa 
em. RI:n Rotaryklubien järjestysmuotoa ja 
RI:n suosituksia Rotaryklubin mallisäännöik-
si. 

Uudet mallisäännöt ja hakuohjeet hyväk-
synnälle löytyvät SR:n verkkosivuilta.

Suomen Rotaryklubien mallisäännöt 
2020-2022

Xxxxxxx Rotaryklubi ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Xxxxxxx Rotaryklubi ry ja 
kotipaikka on Xxxxx kunta. Näissä säännöissä 
yhdistyksestä käytetään nimitystä klubi. 

Klubi on suomen-, ruotsin-, viron- tai englan-
ninkielinen. Klubi voi olla myös kaksikielinen.

2. Klubin tarkoitus ja toiminnan laatu

Klubin tarkoitus on vaalia lähimmäisen palve-
lemisen ihannetta ja innostaa jäseniään sekä 
yksityiselämässään, ammatissaan, yhteiskun-
nallisessa toiminnassaan että kansainväli-
sissä suhteissa noudattamaan näitä edellä 
mainittuja ihanteita sekä harjoittaa ja tukea 
humanitaarista ja sivistyksellistä toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi järjestää 
kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, 
seminaareja, juhla- ja muita vastaavia tilai-
suuksia sekä pitää yhteyttä Suomen Rotary-

palvelu ry - Finlands Rotaryservice rf -nimiseen 
yhdistykseen, rotarypiiriin, muihin rotaryklu-
beihin kaikkialla maailmassa sekä Rotary In-
ternational -nimiseen keskusjärjestöönsä ja 
sen alueellisiin organisaatioihin. 

Klubi osallistuu humanitaarisiin avustuspro-
jekteihin sekä kotimaassa että kansainvälises-
ti yhteistyössä rotaryjärjestön, -piirin ja/tai toi-
sen rotaryklubin kanssa tai yksin.

Klubi voi osallistua kansainväliseen nuoriso-
vaihtotoimintaan lähettämällä ja vastaan-
ottamalla vaihto-oppilaita, järjestämällä 
kesäleirejä nuorisolle sekä jakamalla koulu-
tusstipendejä ja matka-avustuksia.

Rotaryklubi toimii yleishyödyllisyyden poh-
jalta. Klubi voi vastaanottaa lahjoituksia ja 
testamentteja sekä järjestää asianomaisella 
luvalla rahankeräystä, arpajaisia, juhlia, har-
joittaa julkaisutoimintaa ja muuta vastaa-
vaa toimintaa, joka välittömästi tukee näissä 
säännöissä määrättyjä tarkoituksia.

Klubi voi omistaa tarkoituksensa toteuttami-
sen kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta 
omaisuutta.

Klubin tarkoitus ei ole hankkia taloudellisia 
etuuksia tai ansioita siihen osallisille eikä se 
pyri vaikuttamaan valtiollisiin asioihin.

Klubilla voi olla satelliittiklubi, joka on perus-
teilla oleva klubi ja jonka jäsenet ovat myös 
tämän Rotaryklubin jäseniä. Klubi valvoo ja 
tukee satelliittiklubia siten, kuin klubin hallitus 
katsoo tarpeelliseksi.

3. Jäsenyys Rotary Internationalissa 

Klubi on Rotary Internationalin (RI) jäsen ja 
maksaa sille sen määräämät jäsenmaksut.

Klubissa noudatetaan Suomessa voimassa 
olevaa lainsäädäntöä sekä Rotary Internatio-
nalin Rotaryklubin järjestysmuotoa ja Rotary 
Internationalin suositusta Rotaryklubin mal-
lisäännöiksi sekä muita ohjeita ja määräyk-
siä, sikäli kuin ne eivät ole ristiriidassa Suomen 
lain kanssa.

4. Jäsenyys Rotarypiirissä 

Klubi on sen Rotarypiirin jäsen, jonka Rotary 
International on määrännyt, ja maksaa sille 
sen määräämät jäsenmaksut. 

5. Klubin tili- ja toimintakausi

Klubin tili- ja toimintakausi on rotaryvuosi, jo-
ka alkaa 1.7. ja päättyy 30.6. Klubilla on yk-
si valittu toiminnantarkastaja ja yksi varatoi-
minnantarkastaja.

Tilinpäätös ja hallituksen laatima toiminta-
kertomus on annettava toiminnantarkasta-
jille viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen 
sääntömääräistä syyskokousta. Toiminnan-
tarkastajien tulee antaa kirjallinen lausun-
tonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa 
ennen yhdistyksen sääntömääräistä syysko-
kousta.

6. Klubin jäsenyys
 
Klubi kutsuu aktiivijäsenikseen jäsenien esittä-
miä täysi-ikäisiä, hyvämaineisia eri ammatti-
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aloja edustavia henkilöitä. Aktiivijäsenen on 
maksettava klubille liittyessään liittymismak-
su ja vuosittain jäsenmaksu.

Klubi voi kutsua kunniajäseniä, joilla ei ole 
klubin kokouksissa äänioikeutta eikä velvol-
lisuutta maksaa jäsenmaksuja. Kunniajäse-
neksi voidaan kutsua joku klubin jäsen tai 
klubin ulkopuolinen henkilö. Jos klubin aktii-
vijäsen kutsutaan oman klubinsa kunniajäse-
neksi, niin hän hyväksyessään kutsun luopuu 
samalla oman klubinsa aktiivijäsenyydestä ja 
äänioikeudestaan klubin kokouksessa.

Jäsenyyden valintamenettely on määriteltynä 
Rotary Internationalin säännöissä. Klubin hal-
litus hyväksyy jäsenet.

Jäsenen tulisi osallistua klubin säännöllisiin 
kokouksiin.

Aktiivijäsen voidaan erottaa klubista hallituk-
sen päätöksellä, jos siihen on painavat syyt. 
Painavia syitä ovat muun muassa jäsenmak-
sujen jatkuva maksamisen laiminlyöminen, 
jatkuvat poissaolot klubin kokouksista tai jos 
jäsen ei enää täytä hyvämaineisuuden edelly-
tyksiä. Asianomaiselle jäsenelle on varattava 
tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Jäse-
nellä on oikeus kuukauden sisällä hallituksen 
päätöksestä saattaa erottaminen klubin ko-
kouksen ratkaistavaksi paitsi milloin erottami-
sen syynä on jäsenmaksun maksamatta jät-
täminen.

7. Klubin hallitus

Klubin asioita hoitaa klubin syyskokouksen 
toimintavuodeksi kerrallaan valitsema hal-

litus, jonka toimintakausi alkaa seuraavan 
vuoden 1.7. ja päättyy sitä seuraavan vuo-
den kesäkuun 30. päivänä. Hallitus kokoon-
tuu kuukausittain. 

Hallitukseen kuuluvat:
-  puheenjohtaja, jota kutsutaan 
 presidentiksi
-  tuleva presidentti
-  edellinen presidentti
-  sihteeri
-  rahastonhoitaja

Klubin hallituksessa voi olla myös muita jäse-
niä kuten varapresidentti, tulevaa presidentin 
seuraajaksi nimetty valittu jäsen, klubimesta-
ri tai muita virkailijoita. Hallitukseen voidaan 
valita kuitenkin enintään viisi (5) muuta jä-
sentä.

Hallituskokouksiin voidaan lisäksi kutsua käsi-
teltävien asioiden asiantuntijoita. Hallitus on 
päätösvaltainen, kun enemmistö sen jäsenis-
tä on paikalla.

Klubin nimen kirjoittaa sen puheenjohtaja 
(presidentti) tai muu hallituksen valtuuttama 
hallituksen jäsen.

Mikäli klubilla on satelliittiklubi, sillä tulee olla 
normaalia hallinnointiaan varten sen omista 
jäsenistä vuosittain valittu hallitus, johon kuu-
luvat satelliittiklubin virkailijat sekä 4-6 muu-
ta sääntöjen mukaista jäsentä. Tärkein satel-
liittiklubin virkailija on puheenjohtaja, muut 
virkailijat ovat edellinen puheenjohtaja, tule-
va puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. 
Satelliittiklubin hallitus vastaa satelliittiklubin 
jokapäiväisen toiminnan ja aktiviteettien or-

ganisoinnista ja ohjaamisesta Rotaryn sään-
töjen, vaatimusten, menettelytapojen ja ta-
voitteiden mukaisesti emoklubin ohjauksessa. 
Satelliittiklubin hallituksella ei ole oikeutta 
puuttua rotaryklubin päätöksentekoon.

8. Klubin sääntömääräiset kokoukset

Klubin sääntömääräisiä kokouksia ovat syys-
kokous (vuosikokous), joka on pidettävä loka-
kuun loppuun mennessä ja kevätkokous (klu-
bineuvottelu), joka on pidettävä toukokuun 
loppuun mennessä.

Kokoukset ovat perinteisiä kokouksia, joihin 
voidaan lisäksi osallistua myös postitse taikka 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apu-
välineen avulla. Tästä on mainittava kokous-
kutsussa ja myös tällöin osallistumisoikeus ja 
ääntenlaskennan oikeellisuus on selvitettävä 
tavallisessa yhdistyksen kokouksessa nouda-
tettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. 
Jäsen voi myös verkkokokouksessa valtuuttaa 
valtakirjalla toisen jäsenen käyttämään ääni-
oikeuttaan. Tällöin valtakirja on toimitettava 
postitse tai sähköpostilla hallitukselle ennen 
kokousta. 

Klubin hallitus voi kutsua koolle ylimääräisiä 
kokouksia yhdistyslain mukaisesti.

Kokouksissa jokaisella aktiivijäsenellä on yk-
si ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee pu-
heenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin 
arpa.

Henkilövalintaäänestyksissä käytetään kul-
loinkin päätettävää äänestystapaa, avoin ää-
nestys tai suljettu lippuäänestys. Verkkoko-

kouksessa voi olla käytössä vain avoin äänes-
tys.

Syyskokouksessa käsitellään ja päätetään 
seuraavat asiat:
- Edellisen toimintakauden toimintakertomus
- Edellisen toimintakauden tilinpäätöksen 
esittäminen
- Edellisen toimintakauden toiminnantarkas-
tuskertomuksen esittäminen
- Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuva-
paudesta päättäminen
- Vahvistetaan, että toimessa olevasta halli-
tuksesta tuleva presidentti toimii presidentti-
nä ja klubin hallituksen puheenhohtajana. Ja 
nykyinen presidentti toimii entisenä president-
tinä seuraavan toimintakauden hallituksessa.
- Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi va-
rapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja 
muut sääntöjen kohdassa 7. mainitut halli-
tuksen jäsenet
- Yhden toiminnantarkastajan ja yhden va-
ratoiminnantarkastajan valinta tulevalle toi-
mintakaudelle
- Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kevätkokouksessa käsitellään ja päätetään 
seuraavat asiat:
- Toimintasuunnitelman esittäminen tuleval-
le toimintakaudelle
- Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden 
määrääminen tulevalle toimintakaudelle
- Talousarvion hyväksyminen
- Nimetään tulevalle toimintakaudelle tar-
peelliset komiteat sekä niiden puheenjohtajat. 
Kunkin komitean puheenjohtaja nimeää erik-
seen komiteansa jäsenet, jotka hallitus vahvis-
taa ennen tulevan toimintakauden alkua
- Muut kokouskutsussa mainitut asiat
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Satelliittiklubin tulee toimittaa vuosittain ro-
taryklubin presidentille ja hallitukselle raport-
ti, joka kattaa klubin jäsenistön, aktiviteetit ja 
ohjelmat. Mukaan tulee liittää tilinpäätös ja 
tarkastettu kirjanpito. Nämä kaikki liitetään 
rotaryklubin vuosikokoukselle toimitettaviin 
asiakirjoihin. Rotaryklubi voi vaatia satelliit-
tiklubilta myös muita mahdollisia tilanteen 
vaatimia raportteja.

9. Klubin kokousten koollekutsuminen

Klubi kokoontuu vuosiohjelman mukaisesti. 
Sääntömääräinen kokous pitää kutsua kool-
le kymmenen päivää ennen kokousta. Ko-
kouskutsussa on mainittava kokouksen aika 
ja paikka. Kutsu on toimitettava postitse, säh-
köpostilla tai tekstiviestinä. Muuttuvista ajan-
kohdista ilmoitetaan jäsenille kymmenen päi-
vää ennen kokousta hallituksen päätöksen 
mukaan joko postitse, sähköpostilla tai teks-
tiviestillä. Ylimääräiset kokoukset kutsutaan 
koolle samassa ajassa ja samalla tavalla.

10. Klubin toimintaohjeet

Klubi vahvistaa itselleen erilliset toimintaoh-
jeet, joissa määrätään yksityiskohtaisemmin 
klubin sisäisistä toimintamuodoista ja klubin 
toiminnassa noudatettavista menettelyta-
voista Rotary Internationalin periaatteiden ja 
sääntöjen mukaisesti.

11. Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia 
klubin sääntömääräisessä päätösvaltaisessa 
kokouksessa, jos kaksi kolmasosaa (2/3) läsnä 
olevista jäsenistä hyväksyy muutokset.

Sääntöihin ei voi tehdä muutoksia, jotka ovat 
ristiriidassa Rotary Internationalin sääntöjen 
tai Suomen yhdistyslainsäädännön kanssa.

12. Klubin purkautuminen tai lakkautta-
minen

Mikäli klubi purkautuu, sen varat on käytettä-
vä purkautumiskokouksessa määritellyllä ta-
valla rotaryaatetta edistävään tarkoitukseen 
Suomessa. Klubin tullessa lakkautetuksi käy-
tetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 3 RotarypiiritRotarypiirit
Rotaryssa on noin 1,2 miljoonaa jäsentä, ja 
se on jaettu joten sen keskitetty hallinnointi 
olisi mahdotonta. Siksi rotarymaailma 
on jaettu noin 530 piiriin, joissa kussakin 
on keskimäärin noin 2200 jäsentä. Piirin 
perustamisesta ja lopettamisesta päättää 
RI. Piirin koolla on minimijäsenmäärä, ja 
siksi esimerkiksi Viron noin 20 klubia ja noin 
600 jäsentä kuuluvat Etelä-Suomen piiriin 
eivätkä muodosta omaa piiriä.

3.1 Piiri

Suomessa on viisi rotarypiiriä. Rotarypiiriä 
johtaa kuvernööri tukenaan piirineuvosto, 
komiteat ja piirin eri alueiden apulaiskuver-
nöörit. 

Piirikuvernööri

Jokaista maailman noin 530 rotarypiiriä joh-
taa piirikuvernööri, joka toimii suoraan Rota-
ry Internationalin alaisuudessa. Hänen pää-
tehtävänään on johtaa piirin toimintaa 

ja ohjata, opastaa ja innostaa piirin klubeja. 
Kuvernööri on RI:n toimihenkilö ja samal-
la Suomen yhdistysrekisteriin rekisteröidyn 
piiriyhdistyksen hallituksen puheenjohta-
ja. Kuvernööri on vastuussa RI:n toimissaan 
suoraan RI:n hallitukselle. Piiriyhdistyksen 
toiminnasta vastaa  piirikokoukselle hallitus 
eli piirineuvosto. Kuvernööri esittää piiriko-
koukselle avukseen piirineuvoston, apulais-
kuvernöörejä sekä komiteoita. Piirineuvosto 

Kuvernöörin 
tehtäviin kuuluu 
vierailla piirinsä 

kaikissa 
klubeissa…
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toimii piiriyhdistyksen hallituksena. Kuver-
nööri vastaa yksin RI:n antaman kuvernöö-
rimäärärahan käytöstä. Piirineuvosto vastaa 
piirin talousarvion toteutumisesta. Apulais-
kuvernöörit (AG) ovat kuvernöörin edusta-
jia ja avustajia määrätyllä maantieteellisellä 
alueella toimivissa rotaryklubeissa. Alueet 
ja niihin kuuluvat klubit päätetään piirineu-
vottelussa.

Kuvernöörin (District Governor, DG) toimi-
kausi on yksi rotaryvuosi heinäkuun alusta 
seuraavan vuoden kesäkuun loppuun. 

… ja julkaista 
kuvernöörin 

kuukausikirje 
piirin rotary-

asioista ja 
-tapahtumista.

Apulaiskuvernöö-
reillä on tärkeä 

tehtävä avustaa 
kuvernööriä mm. 

alueensa 
klubivierailujen 

yhteydessä.

Piirien tulevilla kuvernööreillä on oma kou-
lutusputkensa: Suomen Rotarypalvelun jär-
jestämä valtakunnallinen tulevien kuver-
nöörien valmennustilaisuus, vyöhykkeen 
GETS (Governors-elect Training Seminar) ja 
Instituutti sekä RI:n järjestämä kansainväli-
nen rotaryneuvottelu (Assembly) USA:ssa 
Orlandossa. Vuoden 2021-2022 kuvernöö-
rien Assembly järjestettiin koronavirustilan-
teen takia verkkokoulutuksena 1.-11.2.2021.

Toimikauttaan seuraavan rotaryvuoden 
ajan edellisestä kuvernööristä käytetään ni-
mikettä Immediate Past District Governor 
(IPDG) eli edellinen kuvernööri. Tämän jäl-
keen hänestä tulee Past District Governor 
(PDG) eli entinen kuvernööri.

Apulaiskuvernööri

Jokaisessa Suomen rotarypiirissä kuvernöö-
riä avustavat useat apulaiskuvernöörit. He 
toimivat kukin omalla AG-alueellaan ja vie-
railevat yleensä jokaisessa klubissa vähin-
tään kaksi kertaa vuodessa. ja tarvittaessa 
useamminkin. Apulaiskuvernööri järjestää 
yleensä oman alueensa PrePETS-tapahtu-
man, jossa klubin tulevat vastuuhenkilöt 
perehdytetään tehtäviinsä. Tämä mahdollis-
taa kevennetyn, koko piirille tarkoitetun yk-
sipäiväisen PETS-koulutuksen järjestämisen 
yksipäiväisenä.
AG:n toimintakausi on yleensä kolme vuot-
ta.

Jokaisella piirin klubilla on oikeus esittää 
oma ehdokkaansa tulevaksi kuvernööriksi. 
Piirikokouksen valitsema nimeämiskomitea 
valitsee kuvernööriehdokkaaksi pätevim-
mäksi ja sopivimmaksi katsomansa ehdok-
kaan. Lopullinen valinta kuvernöörin teh-
tävään vahvistetaan RI:n kansainvälisessä 
rotaryneuvottelussa (International Assemb-
ly). Tällöin valitusta henkilöstä käytetään ni-
mitystä District Governor-nominee (DGN), 
kuvernööriehdokas. Seuraavana vuonna hä-
nen nimikkeensä on District Governor-elect 
(DGE), tuleva kuvernööri. 
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3.2  Piirin viralliset kokoukset

Piirikokous

Piirikonferenssi ja piirikokous voidaan pitää 
kaksipäiväisenä tilaisuutena tai ne voidaan 
pitää myös eri ajankohtina. Erillisen syksyllä 
pidettävän piirikokouksen yhteyteen järjes-
tetään myös koulutusta. Tämä syysseminaa-
riksi kutsuttu tilaisuus on vakiintunut usei-
siin piireihin.

Piirikokouksessa käsitellään piirin virallisia 
asioita kuten edellisen toimintakauden ti-
linpäätös ja toimintakertomus. Jokaisen pii-
riin kuuluvan klubin velvollisuuksiin kuuluu 
osallistua piirikokoukseen ja lähettää sin-
ne valtakirjalla varustettuna vähintään yksi 
edustaja. Klubeilla on oikeus äänivaltaisiin 
edustajiin seuraavasti: 

Jäseniä klubissa 1.7. Edustajia / ääniä
 -37 1
38-62 2
63-87 3
88-112 4
113-137 5 jne.

Piirikokouksessa klubin äänet voivat olla 
edustettuina valtakirjalla. Saman klubin ää-
niä ei saa hajauttaa.

Piirineuvottelu

Piirineuvottelu pidetään yleensä helmi-
maaliskuussa, kun seuraavan rotaryvuoden 
kansainväliset teemat ovat tiedossa. Ko-
kouksessa hyväksytään tulevan piirikuver-
nöörin (DGE) esittelystä seuraavan rotary-

vuoden toiminnan perusteet, tavoitteet ja 
toimintasuunnitelma sekä talousarvio.

Piirineuvottelussa päätetään myös vuosit-
taisesta piirin jäsenmaksusta, joka muodos-
taa piirin toiminnan taloudellisen pohjan. 
Jäsenmaksu eritellään sen käyttötarkoitus-
ten mukaan.

Piirikonferenssi 

Rotarypiirin tärkein vuotuinen tapahtuma 
on piirikonferenssi. Se järjestetään Suomes-
sa tavallisesti huhti-toukokuussa. Se voi-
daan järjestää myös rotaryvuoden ensim-
mäisen puoliskon aikana. 

Piirikonferenssi 
on vuoden 

tärkein ja hauskin
tapahtuma 

piirissä.

Piirikonferenssin tarkoituksena on edistää 
Rotarya mielenkiintoisen ohjelman avulla. 
Puheiden, esitelmien ja keskustelujen lisäksi 
ohjelmassa varataan aikaa tuttavuussuhteita 
edistävään vapaaseen seurusteluun. 

Piirikonferenssiin kutsutaan piirin rotarit seu-
ralaisineen, Suomessa olevat ulkomaiset 
vaihto-oppilaat ja ammatilliset koulutusryh-
mät (VTT), Suomesta lähtevät ammatilliset 
koulutusryhmät ja ulkopuolisia esitelmien 
pitäjiä. Kuvernööri kutsuu erikseen arvosta-
miaan henkilöitä kunniavieraiksi. Usein kon-
ferenssiin tulee myös jonkun toisen suoma-
laisen piirin, jonkun pohjoismaisen piirin ja 
RI:n presidentin edustaja. 
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Muita piirien klubeille järjestämiä 
koulutustilaisuuksia

Piirit järjestävät klubeille vuosittain erilaisia 
koulutustapahtumia kuten nuorisovaihto-
koulutus, rotarysäätiöseminaarit, jäsenyysse-
minaarit ja syysseminaarit. 

Piirijohdon koulutustilaisuudet 

Piirien järjestämät piirijohdon seminaarit on 
tarkoitettu rotareille, jotka toimivat kuluvana 
ja seuraavana rotaryvuotena toimivat apulais-
kuvernööreinä tai piirikomiteoiden puheen-
johtajina. Seminaarit järjestetään yleensä yh-
den päivän tai illan tilaisuuksina, esimerkiksi 
piirineuvottelun yhteydessä.

Lisäksi piirien toimihenkilöille järjestetään 
valtakunnallisia, kaikille piireille yhteisiä, kou-
lutusseminaareja eri aihealueista kuten esi-
merkiksi rotarysäätiöseminaarit, jäsenyysse-
minaarit, nuorisovaihdon innostuspäivät ja 
julkisuuskuvaseminaarit.  

3.3  Presidenttien ja klubien toimihenkilöiden 
 koulutustilaisuudet 

PrePETS

Useissa piireissä on käytäntö, että piiri jär-
jestää alkuvuodesta tuleville klubipresiden-
teille ja sihteereille apulaiskuvernöörialueit-
taiset valmennustilaisuudet, niin kutsutut 
PrePETSit ennen varsinaista PETS-koulutus-
ta.

PETS

Klubien tulevat presidentit ja muut toimi-
henkilöt koulutetaan tehtäviinsä piirin kou-
lutustapahtumassa, joka pidetään yleensä 
piirineuvottelun yhteydessä maaliskuussa. 
Tilaisuudesta käytetään sen englanninkielis-
tä nimitystä PETS. Se on järjestettävä ennen 
uuden toimintavuoden alkua ja kansainvä-
lisen neuvottelun (International Assembly) 
eli tulevien kuvernöörien koulutustilaisuu-
den jälkeen.

Jokaisen tulevan presidentin edellytetään 
osallistuvan PETS:iin voidakseen toimia pre-
sidenttinä. Samassa yhteydessä järjestetään 
koulutusta myös muille klubin keskeisille 
toimihenkilöille, kuten sihteerit, rahaston-
hoitajat, rotarysäätiökomiteoiden puheen-
johtajat, nuorisovaihtoasiamiehet, IT-vas-
taavat jne.

RLI eli Rotary Leadership Institute

RLI on rotarypiirien vapaaehtoinen, kan-
sainvälinen yhteenliittymä, johon kaikki 
Suomen piirit ovat liittyneet, ja jossa jokai-
sella piirillä on oma vastuuhenkilö. RLI tuot-
taa ajantasaista ja aikuisopiskelijoille sovel-
tuvaa koulutusmateriaalia rotarytoiminnan 
perusteista. Tavoitteena on lisääntyvän ro-
tary-ymmärryksen kautta vahvistaa rotarien 
sitoutumista ja tukea klubien toimintaa. Val-
mennusohjelma soveltuu sekä uusien rota-
rien perehdytykseen että jo pitkään toimin-
nassa mukana olleiden jäsenten tietojen 
päivittämiseen. Siitä on erityisesti hyötyä 
niille rotareille, jotka tulevat toimimaan klu-
binsa johtotehtävissä.
RLI:n valmennusohjelman peruspaketti si-
sältää kolme päivän mittaista jaksoa, jotka 
järjestetään tyypillisesti muutaman viikon 
välein. 

Lisätietoa RLI:sta löytyy osoitteesta 
www.rotaryleadershipinstitute.org

Englannin ja suomenkieliset koulutusmate-
riaalit ovat ladattavissa osoitteesta 
www.rlifi les.com

https://www.rlifiles.com
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Piiriin 1385 kuuluvat seuraavat rotaryklubit:

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 klubia

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

DG Kari Nirha

Klubi: Lapua Kiviristi
Luokitus: Liikepankit ja rahoitus
Rotarytehtävät: RotarAct, presidentti, sihteeri, 
NVA vuosia, klubimestari 
Työtehtävät: Metsätalous
Koulutus: Fil. kand. Stockholms Uni, valtiot. maist. Turun 
yliopisto

Piirikuvernööri Kari Nirha.

Harrastukset: Kuumailmapallot, moottoripyöräily, 
metsästys, metsänhoito, slalom (C-lajivalmennus)
Perhe: puoliso ja 2 poikaa

Mikä minulle on tärkeää Rotaryssä?
Arvostan pyyteetöntä, aitoa kaveruutta, ystävyyttä ja avoimen rehellistä toimintaa; neljän ky-
symyksen koe on rotariuden selkäranka!
Liityin Turun Rotaract - klubiin syksyllä 1969 ja sillä tiellä jatkan. 

Mitä odotan tulevalta kuvernöörivuodeltani?
Paljon. Tapaamisia, innostunutta toimintaa ja halua järjestön kehittämiseen ajan hengessä 
tämän vuosituhannen ja -vuosikymmenen haasteisiin. 
Odotan saumatonta yhteistyötä niin piirin sisällä kuin myös rajojen yli koko maassa!

Mikä on palvelulupaukseni klubeille alkavana vuonna?
Toimintamme on olosuhteiden johdosta muuttunut radikaalisti kuluneena vuonna. Teen 
parhaani, että klubit löytävät tien navigoida eteenpäin niin,  että voimme edelleen jättää hy-
vän jälkemme tähän maailmaan. Pyrin osoittamaan, että Rotary on hieno asia, johon kaikki-
en on helppo samaistua. 

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  Piiri 1390
https://rotary.fi /d1390/

DG Eila Parviainen

Klubi: Lahti-Wesijärvi
Luokitus: Aikakauslehdet
Rotarytehtävät: Presidentti, AG, DMC,  RLI-kouluttaja
Koulutus: Yhteiskuntatieteiden yo.
Työtehtävät: Johtaja – viestintä, markkinointi ja julkaisut, 
Autoliitto ry; päätoimittaja, Moottori
Harrastukset: Kokkaus, ravustus, sienestys, vapaaehtoistoiminta
Perhe: Puoliso ja kaksi aikuista lasta

Rakkaus Rotaryyn syntyy minulle yhdessä tekemisestä. Yhdessä saamme aikaan paljon hy-
vää maailmassa ja lähialueilla. Yhdessä tuemme toisiamme, kehitymme ja iloitsemme - ta-
voittelemme parempaa tulevaisuutta.
Odotan pääseväni rohkaisemaan, kannustamaan ja innostamaan niin klubeja kuin yksittäi-
siäkin rotareita heidän aktiviteeteissaan. Haluan tehdä kaikkeni, jotta Rotary ja rotarit saa-
daan loistamaan.

Haluan myös auttaa paikalleen pysähtyneitä klubeja löytämään uuden tarkoituksen ja uu-
siutumaan tulevaisuuden elinvoimaisiksi klubeiksi. Emme vain etsi uusia aktiivisia jäseniä, 
vaan kysymme itseltämme: kuinka monta uutta klubia voimme perustaa, jotta saamme vas-
tattua ympäröivän yhteisön tarpeisiin rotareina? 

Tehtävää riittää, tartutaan toimeen - yhdessä!

Piirikuvernööri 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 klubia

Piiriin 1390 kuuluvat seuraavat rotaryklubit:

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

DG Mikko Lindeman

Klubi: Somero
Luokitus: Maatalous
Rotarytehtävät: 
Klubitehtävät: jäsen 2010, klubimestari, sihteeri, 
presidentti, nuorisovaihto- ja rotarysäätiövastaava
Piiritehtävät: Itämerikomitea/Itämeri-forum 
pj 2017-2020, AG 2018-2021, rotareiden yhteinen BASRAN 

Piirikuvernööri Mikko Lindeman.

(Baltic Sea Rotary Action Network) -toiminta
Koulutus: Ylioppilastutkinto, Poliisikoulu ja 
Tuorlan maatalousoppilaitos
Työura: Poliisiuraa 1986-1995, josta 6 kk Helsingissä ja loput Turun poliisilaitoksessa. Maata-
lousyrittäjä Tarvasjoella 1987 alkaen ja Somerolla 1995 alkaen, yrittäjä/hallituksen pj Hefami 
Oy 2019 alkaen
Harrastukset: Rotary, autot, traktorit ja tekniikka. 
Musiikin kuuntelu, elokuvat sekä matkailu
Perhe: Puoliso Helena ja kaksi aikuista lasta

Me rotarit teemme yhdessä hyvää kansainvälisesti ja paikallisesti. Me kaikki maailman rotarit 
allekirjoitamme Rotaryn perusarvot. Yhdessä toimien luomme pysyvää muutosta ja kuljem-
me kohti parempaa, oikeudenmukaisempaa sekä tasa-arvoisempaa maailmaa. Olemme toi-
minnan ihmisiä ja nyt on aika toimia, muuntaa sanat teoiksi!

Minulle rotary on tarjonnut hyvää mieltä, iloa ja toimintaa. Olen saanut kehittää itseäni ja 
olen saanut runsaasti uusia ystäviä. Uskon, että me kaikki rotarit voimme kokea nämä samat 
asiat. Piirimme kuvernöörinä haluan tarjota kaikille jäsenille mahdollisuuden antoisaan ja 
palkitsevaan rotarytoimintaan yhdessä muiden rotareiden ja yhteistyötahojen kanssa. 

Piirimme toiminnan keskiössä ovat jäsenyys, Itämeri, nuorisopalvelu ja rotarysäätiö. Lupaan 
välittää innostukseni, apuni ja tukeni kaikkeen rotary-toimintaan piirimme klubeille, jäsenis-
tölle ja yhteistyötahoille. Tehdään yhdessä maailmasta parempi paikka. Palvelu itsekkyyden 
edelle!

Piiriin 1410 kuuluvat seuraavat rotaryklubit:

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 klubia
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3.7  Piiri 1420
https://rotary.fi /d1420/

DG Raine Nikander 

Klubi: Vihti Nummela
Luokitus: Puuteollisuus
Rotarytehtävät: liittynyt 1998, presidentti, sihteeri, 
klubimestari, piirin jäsenyyskomitean pj., apulaiskuvernööri
Koulutus: puuteollisuusinsinööri
Työtehtäviä: tuotantopäällikkö, myyntipäällikkö, 
tj. Finnpuu Oy, Myyntipäälikkö Skaala Oy, tj. FP-kiinteistöt 
Harrastuksia: vapaaehtoinen maanpuolustus- ja veteraanityö,
yleisilmailu
Perhe: puoliso, kaksi aikuista lasta ja kolme lastenlasta

Mikä minulle on tärkeää Rotaryssä?
Rotaryssa minulla on tärkeintä ovat Rotaryn arvot: toveruus, rehellisyys, moninaisuus, palve-
lu ja johtajuus.
Neljän kysymyksen koe ja Singaporen julistus ovat yhä ajankohtaisia.
Arvot näkyvät monin eri tavoin kuvernöörivuoteni eri tilaisuuksissa.

Mitä odotan kuvernöörivuodeltani?
Odotan hyvää yhteishenkeä, palveluhalua ja hyvää tiedonkulkua rotarien kesken sekä piirin, 
että klubien välillä.

Mikä on palvelulupaukseni klubeille alkavana vuonna?
Jäsenyysasiat ovat kaudellani keskiössä.
Pyrin osoittamaan, että Rotarius on hieno asia, johon kaikkien on helppo samaistua.

Piiriin 1420 kuuluvat seuraavat rotaryklubit:

Klubit Suomessa 
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

Piirikuvernööri 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 klubia

Klubit Virossa 
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 klubia

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

DG Pekka Intke

Klubi: Mikkeli-Naisvuori
Luokitus: Puolustusvoimat
Rotarytehtävät: Klubimestari 2012-2013, Klubisihteeri 
2013-2015, Piirikonferenssi Mikkelissä 2015, 
Presidentti 2015-2016, Rotarysäätiöasiamies 2016-2021, 
Rotarypiiri 1430 apulaiskuvernööri Etelä-Savo 2016-2019, 
Rotarypiiri 1430 piirisihteeri 2019-2020, DGE 2020-2021
Koulutus: Upseeri (Kadettikoulu, Maanpuolustuskorkeakoulu)
Työtehtävät: Opetusupseeri, yksikön päällikkö Savon Prikaati 1983-1989, YKSV/UNDOF yk-
sikön varapäällikkö 1989-1990, Yksikön päällikkö 1990-1991, Opettajatehtävät Maanpuo-
lustusopisto 1991-1993, Kurssiosaston johtaja 1993-1996, osastoesiupseeri (koul) / Itäisen 
Maanpuolustusalueen Esikunta 1996-2006, Maavoimien Esikunta 2006 – 2010, erityistehtä-
vä/ Pääesikunta 2020 / 2022
Harrastukset: Liikunta, kaukalopallo, salibandy, jääkiekko, kalastus, sotahistoria ja kirjalli-
suus
Perhe: Vaimo Sirpa ja kolme aikuista lasta, neljä lapsenlasta

Rotaryn ydinsanoma, ”Palvelu itsekkyyden edelle”, on keskeinen lähtökohta minulle ja omal-
le toiminnalleni. Klubit ovat Rotarytoiminnan sydän ja ilman niiden aktiivista toimintaa, yh-
teisöllisyyttä ja jäsenistä huolehtimista sydän lakkaa pumppaamasta elinvoimaa toiminnan 
ylläpitämiselle. Keskeistä on jäsenistä huolehtiminen sekä uusien jäsenten hankinta kaikkiin 
klubeihin. Kannustan siis klubeja rakentamaan tulevan kauden toimintaa siten, että nykyis-
ten ja uusien jäsenten aktiivisuus osallistua klubikokouksiin, paikallisiin projekteihin, nuori-
sovaihtoon sekä piirin toimintaan säilyy ja edelleen kasvaa nykyisestä. 

Uusien jäsenten hankinta on klubien elinehto. Tekemällä hyvää paikallisesti sekä näky-
mällä ihmisten keskuudessa lisäävät ihmisten kiinnostusta osallistua järjestön toimintaan. 
Paikallinen näkyvyys ja kansainvälisen rotarytoiminnan aikaansaannoksista kertominen tuo 
uusia jäseniä. Olkaamme kaikki siis ylpeitä kuulumisestä hyväntekeväisyysjärjestöön ja sa-
malla hyödyntäkäämme jäsenistömme luokitteiden mukaista asiantuntemusta eri aloilla. 

Vuonna 2020 alkanut koko maailmaa koskettava COVID-19 -pandemia on tuonut haas-
teita klubitoimintaan. Tänä aikana korostuu yhteisöllisyys ja huolehtiminen toinen toisistam-
me. Lupaan kuvernöörinä tehdä työtä sen eteen, että jäsenistö viihtyisi, olisimme näkyvillä 
ja saisimme uusia jäseniä klubeihin.  

Piirikuvernööri Pekka Intke

Piiriin 1430 kuuluvat seuraavat rotaryklubit:

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 klubia

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

Suomen Rotarypalvelu ry:n jäseniä ovat Suomessa toimivat rekisteröidyt rotarypiirit. Se 
palvelee Suomen ja Viron rotaryklubeja ja piirejä niissä asioissa, jotka piirit vuosittain 
päättävät siltä tilata. Suomen Rotarypalvelu ry:n kuuluu pääsihteeri, hänen apunaan 
johtoryhmä, sekä piirien edustajista koostuvat hallitus ja toimikunnat. Suomen Rotarypalvelu 
ry pitää yllä Suomen Rotarytoimistoa, joka palvelut tuottaa. Suomen Rotarypalvelu ry ei 
virallisesti kuulu Rotary Internationalin organisaatioon.

Suomen Rotarypalvelu ry:n hallinto

Hallituksen valitseman Suomen Rotarypalve-
lun pääsihteerin tehtävänä on avustaa halli-
tusta, panna toimeen hallituksen päätöksiä 
sekä toimia Rotarytoimiston esimiehenä. Pää-
sihteerin toimikausi on kolme rotaryvuotta.

Tehtävien hoitamista varten yhdistys ylläpitää 
Helsingissä toimistoa, jossa työskentelee kaksi 
päätoimista henkilöä.
SRP:n hallintoelimet ovat yhdistyskokous, jol-
la on yhdistyksen ylin päätösvalta ja toimeen-
paneva hallitus. Yhdistyskokouksen edustajina 
ovat rotarypiirien valitsemat kokeneet rotarit, 
yksi rotarypiiriä kohden. 

Suomen Rotarypalvelu ry:n
 pääsihteerinä toimii 

PDG Pentti Aspila, Forssa.  

Hallitukseen kuuluu vähintään yksi jäsen 
kustakin rotarypiiristä. Yhdistyskokous va-
litsee hallituksen jäsenten keskuudesta pu-
heenjohtajan, jonka toimikausi on yksi toi-
mintavuosi.

Suomen Rotarypalvelun tehtävät

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää rotary-
toimintaa Suomessa toimimalla rekisteröity-
jen rotarypiirien palvelu- ja yhteistoiminta-
elimenä sekä niiden alaisten rotaryklubien 
-  edistämällä jäsenten välistä yhteistyötä 
 sekä kokemusten ja tietojen vaihtoa
-  tuottamalla ja julkaisemalla rotary-
 aiheista kirjallisuutta sekä koulutus-
 ja tiedotusaineistoa
-  järjestämällä jäsenten toimintaa tukevia 
 koulutus- ja seminaaritilaisuuksia
-  avustamalla jäseniä niiden yhteisten 
 hankkeiden suunnittelussa, 
 koordinoinnissa ja toteutuksessa sekä
-  hoitamalla jäsenten rahavaroja

Yhdistyksen jäsenpiirit päättävät vuosittain 
mitkä tehtävät ja palvelut annetaan yhdis-
tyksen hoidettaviksi. Yhdistys perii näistä 
palveluistaan vuosittain päätettävän palve-
lumaksun.

Suomen 
Rotarypalvelu ry:n

 hallituksen 
puheenjohtajana toimii 

PDG Kauko Salo, 
Joensuu Eteläinen.
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Yhdistyksen tarjoamat palvelut 

-  Suomen Rotarytoimiston hoito
-  Tulevien kuvernöörien kansallisen 
 koulutuksen järjestäminen 
 (DGE-infotilaisuus ja 
 DG selviytymisopas)
-  Nuorisovaihdon ja lääkäripankin 
 toiminta 
-  Suomen Rotarypalvelu ry:n, nuoriso-
 vaihdon, lääkäripankin ja rotarypiirien 
 maksuliikenne ja kirjanpito
-  Sähköisen rotarymatrikkelin 
 vuosittainen julkaiseminen 
-  Sovittujen RI:n tuottamien oppaiden
 ja muiden aineistojen käännöstyö 

 suomen ja viron kielelle  
-  Suomessa painettujen rotarytuotteiden 
 julkaiseminen ja jakelu
-  Rotary Norden -lehden tilaajarekisterin 
 ylläpito, lehden laskutus ja kirjanpito
- Suomen Rotaryn jäsentietojärjestelmän 
 hallinta
-  Suomen Rotaryn verkkosivujen ylläpito 
- Informaatio- ja tukipalvelut piireille, 
 klubeille ja rotareille
-  Kuvernöörien kuukausikirjeiden jakelu 
 niin sovittaessa
-  Suomen Rotaryn arkiston hoito
-  Rotaryn nimeen ja merkkiin liittyvien 
 oikeuksien valvonta Suomessa

Rotarypalvelun
hallituksen 

kokous 
verkossa.

Suomen Rotarypalvelu ry nimeää piirien 
yhteisten asioiden edistämiseksi ja hoitami-
seksi Suomen Rotarypalvelun pääsihteerin 
ja toimikuntia. Nämä toimivat vapaaehtoi-
suuden pohjalta.

ICC-toimikunta (Intercountry Committee),
jonka jäseninä ovat pääsääntöisesti piirien 
kansainvälisen palvelun vetäjät.
Intercountry-toimikunnan tehtävänä on 
edistää kahden tai useamman maan rotarei-
den ja klubien välisiä kontakteja. Klubeja tu-
etaan vahvistamaan eri maiden rotareiden 
ja klubien välisiä suhteita ja perustamaan 
kansainvälisiä verkostoja. ICC-toimikunta 
tukee klubeja etsimällä ja avaamalla klubeil-
le kansainvälisiä yhteyksiä.

IT-toimikunta, jonka jäseninä ovat pääsään-
töisesti piirien IT-vastaavat.
Toimikunta vastaa SRP:n tietojärjestelmien 
kehittämisestä, toimii piirien välisenä yh-
teistyöverkostona sekä tukee ja kouluttaa 
klubeja tietotekniikkaan ja Rotaryn tietojär-
jestelmiin liittyvissä asioissa.

Julkaisutoimikunta, jonka jäseninä ovat 
SRP:n hallituksen nimeämät henkilöt.
Toimikunta vastaa vuosittain julkaistavan 
rotarymatrikkelin toimittamisesta, paina-
tuksesta ja jakelusta, SR:n verkkosivujen jä-
senaineiston tuotannosta ja ylläpidosta se-
kä muusta sellaisesta julkaisutoiminnasta, 
joka ei ole käännös- tai viestintätoimikun-
nan vastuulla.

Koulutustoimikunta, jonka jäseninä ovat 
pääsääntöisesti piirikouluttajat (District Trai-
ner).
Piirikouluttajien yhteistyöverkoston tavoit-
teena on tuottaa, yhtenäistää ja jakaa piiri-
en koulutustoiminnassa tarvittavaa aineis-
toa sekä kehittää koulutusmenetelmiä.

Käännöstoimikunta, jonka jäseninä toimi-
vat SRP:n hallituksen nimeämät henkilöt.
Käännöstoimikunta kääntää ja taittaa sovi-
tut RI:n julkaisemat oppaat ja muut aineis-
tot suomeksi ja ruotsiksi. 

Rotarysäätiötoimikunta, jonka jäseninä 
ovat piirien rotarysäätiökomiteoiden pu-
heenjohtajat. 
Toimikunnan tavoitteena on edistää Rota-
rysäätiölle tehtävien lahjoitusten kerryttä-
mistä, kehittää säätiön toimintaan liittyvää 
koulutus- ja opastusaineistoa, mahdollis-
taa piirien yhteiset rotarysäätiöhankkeet se-
kä jakaa kokemuksia ja esimerkkejä piirien 
rotarysäätiöprojekteista. Vuosittain pyritään 
järjestämään valtakunnallinen rotarysäätiö-
seminaari.

Viestintätoimikunta, jonka jäseninä ovat 
pääsääntöisesti piirien Public Image- tai 
viestintäkomiteoiden vetäjät.
Toimikunnan tehtävänä on Rotaryn julki-
suuskuvan terävöittäminen ylläpitämällä 
viestintää suurelle yleisölle ja medialle se-
kä tehostamalla julkisen viestinnän koordi-
nointia. Toimikunta vastaa rotary.fi  -verkkosi-
vujen jäsenaineiston tuottamisesta yhdessä 
julkaisu- ja käännöstoimikuntien kanssa se-

4.2  Toimikunnat
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kä julkisen aineiston tuottamisesta muiden 
toimikuntien kanssa. Toimikunta antaa suo-
situksia piireille ja klubeille verkkosivuista ja 
sosiaalisen viestinnän keinoista.

Tulevaisuustoimikunta

Tulevaisuustoimikunnan tehtävä on visioi-
da suomalaista rotarytoimintaa normaalia 
toimintasuunnitelmasykliä pidemmälle ja 
tunnistaa tulevaisuuden mahdollisuuksia ja 
haasteita. ”Onko Rotarylla tilausta 2030-lu-
vun Suomessa, ja jos on, niin millä edelly-
tyksillä?”

Toimikunta on käynnistänyt Rotaryn tulevai-
suushankkeen. Se on kaikkien piirien tukema 
useampivuotinen yhteishanke, jonka tehtävä-
nä on tunnistaa rotaryklubien merkittävim-
mät haasteet ja suurimmat esteet toiminnan 

suunnan muuttamiseksi kohti Rotaryn visio-
ta ja tavoitteita positiiviselle jäsenkehityksel-
le. Toisaalta tehtävänä on tunnistaa yhdis-
tystoiminnan yleiset haasteet ja edellytykset 
2030-luvulla, sekä luoda saatujen selvitysten 
pohjalta ”edellytyksiä” onnistuneeseen pitkä-
jänteiseen jäsenyyteen vastaamalla kysymyk-
siin: Onko Rotaryllä tilausta 2030-luvun Suo-
messa, ja jos on, niin millä edellytyksillä?
Toimikunnan vetovastuu on kahden PDG:n 
puheenjohtajistolla. Jäseneksi pyydetään mu-
kaan kulloiseenkin osahankkeeseen sopivia 
henkilöitä / asiantuntijoita, joiden tulee olla 
innovatiivisia ja omata rohkeita näkökulmia 
käsiteltäviin asioihin. Rotaryn arvot ja pää-
määrät sekä palvelu itsekkyyden edelle tulee 
olla kuitenkin kirkkaana mukana toiminnas-
sa.
Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen 
ihannetta kaiken rehellisen yritteliäisyyden pe-

Rotaryssa 
koulutustarpeita 
on monia, tässä 

leirivaihdon 
isäntäperhekoulutusta 

piirissä 1430.

rustana, ja erityisesti rohkaista jokaista rotaria 
toteuttamaan palvelemisen ihannetta yksi-
tyiselämässään, ammatissaan ja yhteiskun-
nan jäsenenä. Rotaryn fi losofi a on palvelun 
fi losofi a - ”Palvelu itsekkyyden edelle” Hank-
keen tavoitteena on löytää ne keinot, joil-
la Rotaryn fi losofi a ”Löytää mahdollisuuksia 
palvelemiseen” tehdään näkyväksi, ymmärre-
tyksi ja saattaa ne käytäntöön klubeissa, jois-
sa palvelemisen ihanne on hämärtynyt ja/tai 
unohdettu jäsenistön ”päivittäminen”. Pääl-
limmäiseksi, usein ainoaksi, tavoitteeksi rota-
ryklubeissa on nostettu tavoite edistää tutta-
vuussuhteiden syntymistä, ja siten rakentaa 
toveruutta. 
Hankkeen tavoitteena on löytää palvelumal-
leja, jotka tukevat klubien toimintaa olivat-
pa ne olevia, vastaperustettuja tai vasta pe-
rustamisvaiheessa olevia klubeja.  Selvää on, 
ettei yksi malli sovi kaikille. Tavoitteena onkin 
löytää ne keinot, joilla innostamme rotareita 
1) kehittämään omaa klubitoimintaansa, 2) 

tutkimaan mahdollisuuksia yhdistyä johon-
kin toiseen klubiin, jos omat voimavarat eivät 
enää riitä ja 3) rotareita tai rotarystä kiinnos-
tuneita perustamaan uusia (Rotary / Satelliitti 
/ Rotaract jne.) klubeja.
Hankkeen tavoitteena on löytää toimivat, 
tunnistettavat, selkeästi määritellyt yhteistyö-
kuviot piirien ja Suomen Rotarypalvelun sekä 
klubien välillä, ja toisaalta piirien ja SRP:n vä-
lillä sekä taata suunnitelmallisuus eri toimijoi-
den välillä. Konkreettiset käytännön jäsenyys-
toimenpiteet / -kysymykset ovat aina klubien 
vastuulla.
Hanke on käynnistynyt klubiselvityksillä, jotta 
saadaan luotua yhteneväinen näkemys klubi-
en tilasta vuodenvaihteessa 2020/2021. Klubi-
selvitysten kanssa rinnan haetaan informaa-
tiota yhdistystoiminnan yleisistä haasteista ja 
edellytyksistä 2020/2030-luvulla.

Rotary katsoo
 tulevaisuuteen, 

tulevaisuus 
katsoo 

Rotaryyn.
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Ympäristötoimikunta

Ympäristötoimikunnan jäsenet valitaan mah-
dollisimman edustavasti Suomen viidestä 
Rotarypiiristä. Jäseniltä edellytetään kiinnos-
tusta elinympäristömme tilaan sekä halua 
edistää ympäristötietoisuutta ja innostaa Ro-
tareita ympäristön hyvinvointiin tähtääviin 
hankkeisiin omassa piirissään ja sen klubeis-
sa. Toimikunta pyrkii yhtenäistämään Rotary-
klubeissa ja -piireissä toteutettavia hankkeita 
valtakunnallisesti samansuuntaisiksi ja toi-
siaan tukeviksi. Toiminta on tässä vaiheessa 
päätetty rajata ympäristöhankkeisiin. Vesien-
suojeluhankkeet yleensä ja Itämerihankkeet 
erityisesti ovat keskeisiä toiminnan painopis-
tealueita.

Toimikunta seuraa tarkasti RI:n uuden, seit-
semännen fokusalueen ”Protecting the en-
vironment” kehitystä sekä pyrkii yhdessä Bal-
tic Sea Rotary Action Networking/BASRAN:in 
kanssa edistämään yhdeksän Itämeren ym-
pärysmaan Rotarien yhteisiä hankkeita Itä-
meren tilan parantamiseksi.  

Ympäristö-
toimikunnan 

tehtäväkenttä 
on kansain-

välinen.

Rotarien 
vuotuinen Itä-
meritempaus 

SILAKKASOUTU

4.3  Digitalisaatio ja Rotary verkossa 

My Rotary ja www.rotary.org - 
Rotary Internationalin verkkosivut

RI:n julkaisema My Rotary -sivusto osoittees-
sa my.rotary.org on kattava ja ajankohtainen 
tietopaketti, johon kaikkien tulisi tutustua. 
Samoin sivustolla on vain jäsenille tarkoitet-
tua tietoa, joka vaatii rekisteröitymisen. Alle 
puolet Suomen rotareista on rekisteröitynyt, 
joten rekisteröitykääpä.

Verkkosivut www.rotary.org muodostuvat 
julkisesta ja suojatusta osasta. Suojattuun 
My Rotary -osioon kirjaudutaan henkilökoh-
taisilla tunnuksilla, jotka kukin saa rekisteröi-

tyessään. Järjestelmän käyttö- ja päivitysoi-
keudet määräytyvät klubi- ja piiritehtävän 
mukaan. 

Piiritasolla kuvernööri ja piirin toimihenkilöt 
saavat automaattisesti toimikautensa ajaksi 
RI:n järjestelmään selailu- ja/tai rajatut päi-
vitysoikeudet piirinsä klubeja koskeviin ai-
neistoihin sekä piirinsä erilaisiin tilastoihin. 
Klubitasolla klubin toimihenkilöt saavat oi-
keudet klubitietojen päivittämiseen, mutta 
TÄTÄ MAHDOLLISUUTTA EI PIDÄ KÄYTTÄÄ, 
vaan päivitykset tehdään SR:n jäsentietojär-
jestelmään, mistä tiedot päivittyvät auto-
maattisesti My Rotaryyn.

My Rotary on 
kaikkien 

maailman rotarien 
yhteinen 

verkkosivu.
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Suomen Rotarypalvelun ja 
rotarypiirien verkkosivut

Suomen Rotarylla, rotarypiireillä ja lähes kai-
killa klubeilla on omat verkkosivut. Suomen 
Rotaryn verkkosivuilta on myös linkit kaikille 
tärkeille suomalaisille ja kansainvälisille rota-
rysivuille. 
Suomen Rotaryn verkkosivut www.rotary.fi 
muodostuvat kahdesta osasta, julkisesta 

osasta ja vain jäsenistölle tarkoitetusta suo-
jatusta osasta, nk. jäsensivuista.
Julkiset sivut sisältävät yleistietoa Rotarys-
ta ja ne toimivat järjestön ulkoisena käyn-
tikorttina ja näyteikkunana. Ne sisältävät 
myös edellisistä matrikkeleista tutut nk. sini-
set sivut. Julkisista sivuista vastaa viestintä-
toimikunta. 
Suojatut jäsensivut sisältävät rotareille tar-
koitetun Rotaryn tietopankin. Se sisältää Ro-

Suomen 
rotarien 

verkkosivun 
uusi ilme.

taryn toimintaan liittyviä ohjeita, lomak-
keita sekä koulutusaineistoja esimerkiksi 
piirien PETS- ja toimihenkilöiden koulu-
tustilaisuuksissa käytettäviksi. Jäsensivuil-
ta löytyy myös jäsentietorekisteri. Sen 
klubikohtaisilta suojatuilta sivuilta löytyy 
jäseniä koskevat tiedot. Sisäisistä sivuista 
vastaa julkaisutoimikunta. 

Suomen Rotaryn verkkosivuilla on lisäksi erik-
seen suojatut osiot Suomen Rotarypalvelu 
ry:n ja Lääkäripankin hallinnon ja talouden 
aineistoille. 

Suomen Rotaryn nuorisovaihdon sivut ovat 
osoitteessa www.rye.fi 
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Rotarit sosiaalisessa mediassa

Rotarit ja sosiaalisen median 
mahdollisuudet
Sosiaalinen media on tärkeä vuorovaikuttei-
nen viestinnän muoto yhteisölle, joka halu-
aa kertoa toiminnastaan omille jäsenilleen 
ja laajemmalle yleisölle. Sosiaalisen median 
kiinnostavuus pohjautuu paitsi tiedon jaka-
miseen, myös yhteiseen kokemukseen. Se 
tarjoaa näkyvyyttä ja parhaimmillaan mah-
dollisuuden julkisuuskuvan raikastamiseen. 
Sosiaalinen media tuo toimintanne lähem-
mäksi yleisöä. Oikeanlainen tieto toiminnas-
tanne ja sen merkityksestä voi tuoda teille 
uusia jäseniä, palveluprojekteista kiinnos-
tuneita ja myös lahjoittajia. Klubin harkittu 
sosiaalisen median strategia helpottaa vies-
tinnästä vastaavien tehtävää vuoden kier-
rossa. 

Jaettu ilo, yhteinen ilo 

Facebook (FB) on yhteisöpal-
velu, jonka välityksellä voit 
pitää yhteyttä ystäviin ja tut-
taviin. Vaihto-oppilaiden per-

heet usein arvostavat arkisia uutisia ja kuvia 
vaihtomaasta. Erittäin suosittuna maailman-
laajuisena palveluna Facebook on rotareille 
hyvä sosiaalisen median yleiskanava. 

Jos sinulla on Facebook-tili, voit perustaa ro-
taryklubillesi sisäistä viestintää varten ryh-
män tai ulkoiseen viestintään paremmin 
soveltuvan sivun. Sivulla voit markkinoida 
tapahtumia ja jakaa tietoa toiminnastanne. 

Hyväntuuliset ja toimintaa sisältävät kuvat 
ja videot huomataan helposti uutisvirras-
ta. Tiedon välittyminen tehostuu tykkäys-
ten, kommenttien ja päivityksen jakamisen 
avulla. Facebookista voi ostaa lisänäkyvyyt-
tä panostamalla kohdennettuun FB-markki-
nointiin. Seuraathan omaa valtakunnallista 
sivuamme? Liity myös Rotaryviestintä-Peop-
le of Action -ryhmään. Lisätietoa Faceboo-
kista, siellä toimimisesta sekä sivun ja ryh-
män eroista saat Rotaryn Tietopankista. 

Instagram on sosiaalisen me-
dian verkosto, jonka kasvava 
suosio perustuu kuvien ja vi-
deoiden jakamiseen ja niiden 

kommentointiin. Kuvia on helppo merkitä 
ja löytää sovituilla #hashtageilla, kuten #ro-
tarit #rotaryfi nland. Instagramin käyttäjäp-
rofi ili on joko julkinen tai yksityinen. Myös 
Rotary International jakaa kuvia Instassa. 

Twitter tarjoaa uutisia, ajankoh-
taista keskustelua ja seuratta-
vaa maailmanlaajuisesti. Kuka-
pa ei olisi kuullut Yhdysvaltain 

entisestä presidentistä, joka tviittasi mielipi-
teitään ja ajatuksiaan Twitterissä. 
Journalistit, julkkikset, poliitikot, tieteilijät, 
etenkin heitä löydät Twitteristä viestimäs-
sä enintään 280 merkin tviiteillä. Myös yri-
tykset ja yhteisöt kertovat toiminnastaan 
Twitterissä. Kuka tahansa voi nähdä toisen 
tviitin, ja jokainen Twitterin käyttäjä voi seu-
rata toista käyttäjää ilman erillistä kutsu- ja 
hyväksymismenettelyä. Twitterin slogan: 
”What’s happening?” kuvaa hyvin tätä virtu-

aaliyhteisöä. Vaikka Twitterin suosituimpia 
seurattavia ovat julkkikset, rotareita kiinnos-
tanee seurata Rotary Internationalia. 

LinkedIn on yhteisöpalvelu, jo-
ka tarjoaa etenkin ammatillista 
verkostoitumista. LinkedIn-pal-
velu on tärkeä HR-toiminnassa, 

koska monet käyttävät sitä digitaalisena an-
sioluettelona. LinkedIn on kuitenkin enem-
män kuin kanava uuden työtehtävän löytä-
miseen tai tarjoamiseen. Se sisältää myös 
monenlaista maksullista itseopiskeluma-
teriaalia. Muistathan, että rotareiden oma 
Learning Center tarjoaa jäsenmaksuumme 
kuuluvaa opiskelumateriaalia My Rotaryn 
kautta.  

YouTube sisältää 
paljon katsotta-
vaa ja kuunnel-

tavaa. Oman tai klubin YouTube-kanavan 
avulla voit julkaista videoita klubin jäsenille 
ei-julkisestikin tai jakaa niitä yleisölle verkko-
sivuillanne ja sosiaalisen median kanavillan-
ne. YouTubessa on lukuisia Rotaryn videoita 
avuksenne, kuten tämä satelliittiklubin pe-
rustamisesta kertova video tai palvelutyös-
tämme kertova Rotary Responds-video. 

Vimeo on kanava vi-
deoiden julkaisuun 

ja tuotantojen katsomiseen. Myös Vimeos-
ta löydät Rotary Internationalin, Rotarysää-
tiön ym. videoita hakusanalla (search) Rota-
ry. Tarkista kuitenkin, onko julkaisu Rotaryn 
tekemä vai jonkun muun. Käytä vain tuorei-

ta videoita, joissa tiedot ja mm. logot ovat 
ajantasaiset. 

WhatsApp on kätevä palvelu 
klubin sisäisessä pikaviestin-
nässä sekä klubin että hallituk-
sen ja toimikuntien jäsenten 

kesken. Voit valita saatko äänimerkin saapu-
neesta viestistä vai et. Kovin aktiivisen ryh-
män kohdalla voi olla parempi itse valita 
ajankohta, jolloin on aikaa tarkistaa viestit. 
Lisätietoa ja ohjeita sosiaalisen median 
mahdollisuuksista saat Suomen Rotarypal-
velun Viestintätoimikunnan jäseniltä.

Videokilpailu YouTubessa klubeille 
(piiri 1390)

Piiri 1390 järjesti klubeille v. 2020-2021 vi-
deokilpailun Rotaryn tunnettuuden paran-
tamiseksi ja jäsenhankintaa tukemaan. 
(Piirin 1390 DG Eila Parviainen 2021-2022):
”Ajattelimme ja ajattelemme edelleen, että 
meidän on kerrottava itse omista tekemisis-
tämme, jos haluamme uusien ihmisten löy-
tävän meidät. Tarinoita meillä riittää.” 

Kilpailuvideot osoittivat sen, että rotarytoi-
minta on todella monimuotoista. Se onkin 
juuri hienoa, että saadaan esiin erilaisten 
klubien erilaista toimintaa ja erilaisia ihmi-
siä.

Eila Parviainen on varma, että tätä ideaa 
kannattaa jatkaa - hyvin mielenkiintoista 
on nähdä, millaisia videoita saamme seu-
raavalla kerralla. Tulemme nimittäin aivan 
varmasti järjestämään kilpailun uudelleen 
ensi kaudella!

Linkki kilpailuvideoihin : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZF-
iRxCkVMxhAgkTAZXiM5awD6KxTVcf

https://www.whatsapp.com/
https://vimeo.com
https://vimeo.com/68859701
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Fa-0gdk8SbA
https://www.youtube.com/watch?v=vwca7gWp9vQ
https://www.youtube.com/channel/UCikzJG7RbnNZhKLqqaXRM6A
https://my.rotary.org/en/learning-reference
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/?lang=fi
https://twitter.com/Rotary
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/rotaryinternational/
https://rotary.fi/jasenille/
https://www.facebook.com/groups/238737400744147
https://www.facebook.com/rotaryfinland
https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZF-iRxCkVMxhAgkTAZXiM5awD6KxTVcf
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4.4  Suomen Rotaryn jäsentietojärjestelmä

Suomen Rotaryn jäsentietojärjestelmä on internetin kautta käytettävä rotareita palveleva 
ajantasajärjestelmä. Suomen Rotaryn ja Rotary Internationalin (RI) jäsentietokantojen 
välillä on automaattiliittymä. Järjestelmäliittymästä käytetään nimeä Finlands Multidistrict 
Access (FIMDA). Tämän ansiosta suomalaisten rotarien tiedot siirtyvät automaattisesti RI:n
jäsentietoihin, eikä suomalaisten rotareiden tarvitse (eikä pidä) päivittää tietojaan RI:n
jäsentietokantaan eikä My Rotaryyn. Tietoja mm. klubien projekteista tulee kuitenkin 
luonnollisesti päivittää My Rotaryyn.

Mistä löydät jäsentietojärjestelmän?

Jäsentietojärjestelmä löytyy verkko-osoit-
teesta www.rotary.fi  ➞ Jäsenille ➞ Jäsen-
tietojärjestelmä. Mikäli klubin tai piirijohdon 
tunnukset (käyttäjätunnus ja salasana) ovat 
hukassa, niin Rotarytoimistosta saa apua.

Myös jäsenrekisterin tarkempiin ominai-
suuksiin ja toimintaan (Rekisteriselostee-
seen) voi tutustua Suomen Rotaryn verkko-
sivuilla.

Rekisteri on luottamuksellinen, eikä SRP 
luovuta mitään tietoja ulkopuolisille. Rekis-
terin luvallinen käyttötarkoitus on rotarytoi-
minta. SRP, piirit, klubit tai yksittäiset rotarit 
eivät saa käyttää jäsentietoja kaupallisiin tai 
poliittisiin tarkoituksiin.

Rotary Club Locator

Mobiililaitteisiin on nykyään saatavissa so-
vellus Rotary Club Locator. Se kertoo si-
jaintipaikan lähimpien rotaryklubien ko-
koontumispaikan ja -ajan, kontaktitiedot ja 
verkkosivun osoitteen. Se on kätevä eng-
lanninkielinen apuväline haettaessa mah-
dollista vierailuklubia matkoilla. Saat apli-
kaation mobiililaitteesi sovelluskaupasta.

Klubit vastuussa jäsentietojärjestelmän 
tiedoista

Klubit ovat vastuussa jäsentietojärjestelmän 
tiedoista ja jokaisella klubilla on tietojensa 
jatkuva päivitysvelvollisuus. Klubilla on päi-
vittämiseen oikeuttavat editointitunnukset, 
yleensä niitä käyttää klubin sihteeri. Tämän 
lisäksi jokaisella klubilla on klubikohtainen 
jäsenille tarkoitettu selailutunnus, jolla jä-
sen voi tarkastella omia tietojaan ja klubin 
tietoja. Myös muiden klubien jäsentietoja 
voi selailla. Jos jäsen huomaa tiedoissaan 
puutteita tai vanhentunutta tietoa, hänen 
tulee pyytää klubin sihteeriltä tietojen kor-
jaamista. 

Matrikkeli ja muut raportit 
jäsentietokannasta

Vuosittain toimitettavan rotarymatrikkelin 
tiedot otetaan sellaisenaan jäsentietojärjes-
telmästä. SRP ei tarkasta eikä editoi tietoja 
missään vaiheessa. Tästä syystä on tärkeää, 
että klubien vastuulla olevat tiedot ovat jär-
jestelmässä ajan tasalla. 

Jokaisella rotarilla on tietosuoja-asetuksen 
mukaisesti mahdollisuus vaikuttaa siihen, 
mitä tietoja hänestä tulee mukaan matrik-
keliin. Jäsen voi suodattaa omista tiedois-
taan haluamansa osan. Vain nimitieto on 
pakollinen. Tietojen suodattaminenkin ta-
pahtuu vain klubin toimesta klubin editoin-
titunnuksilla. Jos siis haluat rajoittaa tieto-
jesi näkyvyyttä matrikkelissa, tee suodatus 
yhdessä klubisihteerin kanssa. Tästä mah-
dollisuudesta muistutetaan klubeja ennen 
tietojen ottamista matrikkeliin. 

On kuitenkin syytä muistaa, että matrik-
keli on hyödyllinen jäsentenvälinen kon-
taktiluettelo, joten tarpeeton tietojen 
poisjättäminen vaikeuttaa päivittäistä rota-
rytoimintaa. 

Jäsentietojärjestelmästä on saatavissa myös 
muita raportteja ja tilastoja klubien ja piiri-
en toiminnan tueksi. Kuvernööri ja piirijoh-
to voi omilla tunnuksillaan selailla piirinsä 
tietoja ja tulostaa piirinsä klubeja koskevia 
raportteja. Piirijohdon tunnuksilla ei ole kui-
tenkaan päivitysoikeuksia klubien tietoihin. 

JTJ-ryhmä 
(julkaisutieto-

järjestelmäryhmä) 
kokoontuu.

Club Locator-
sovelluksen
ikoni ja näyttökuva.
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4.5  Nuorisotoiminta ja Suomen Rotaryn nuorisovaihto

Suomen Rotaryn nuorisovaihtotoiminnasta vastaa nuorisovaihtotoimikunta. Siihen 
kuuluvat Rotaryn nuorisovaihto, Rotaract, Interact, RYLA, NGSE ja Rotex-toiminta. 
Nuorisotoiminnan tarkoituksena on tarjota nuorisolle mahdollisuuksia erilaisiin 
vaihtoihin ja koulutukseen sekä omaan klubitoimintaan. Tavoitteena on kasvattaa nuoria 
kansainvälisyyteen ja suvaitsevaisuuteen Rotaryaatteen mukaisesti. Tavoite on myös saada 
tulevaisuudessa uusia jäseniä rotaryklubeihin. 

Nuorisovaihto on koronapandemian vuoksi kokonaan keskeytyksissä 30.6.2022 saakka.

muuteen liittyvistä asioista. 
Klubin tiimin jäsenet toimivat yleensä usean 
vuoden ajan. Tiimi tiedottaa klubissa ja alu-
eellaan Rotaryn tarjoamista vaihtomahdolli-
suuksista ja pyrkii löytämään parhaat mah-
dolliset vaihtoehdokkaat ja isäntäperheet. 
Tiimi osallistuu piirin ja nuorisovaihtotoimi-
kunnan järjestämään koulutukseen siten, et-
tä vuosittain koulutetaan vähintään yksi tii-
min jäsen. Tämä on nuorisovaihtotoiminnan 
edellytys klubissa. 

Suomen Rotaryn nuorisovaihdon 
organisaatio ja piiriorganisaatiot

Jokaisessa rotarypiirissä toimii oma nuoriso-
vaihtokomitea. Näiden komiteoiden jäsenet 
(3-4 kustakin piiristä) muodostavat Suo-
men Rotaryn nuorisovaihtotoimikunnan, jo-
ka vastaa nuorisovaihdon valtakunnallisista 
tehtävistä. Näitä ovat vuosivaihdon, kesä-
aihdon ja leirivaihdon toteuttaminen, klubi-
en nuorisovaihtotiimien, vaihto-oppilaiden 
ja isäntäperheiden koulutus, sekä maassa 
(Suomi ja Viro) olevien vaihto-oppilaiden 
matkojen järjestäminen. Toimikunta vastaa 
myös nuorisovaihtotoiminnan kehittämi-
sestä. 

Vuosivaihto ja kesävaihto suuntautuvat Eu-
rooppaan, Aasiaan, Australiaan sekä Poh-
jois- ja Etelä-Amerikkaan. Leirivaihtoa toteu-
tetaan pääosin Euroopassa.

Vuosivaihto

Vuosivaihto on vuoden mittainen perhe- 
ja opiskelujakso. Hakuaika on elo-lokakuu, 
vaihtomaa ja kaupunki varmistuvat helmi-

Nuorisovaihto 

Nuorisovaihto on Suomessa toiminnoista 
tärkein ja ulospäin näkyvin. Se tarjoaa maa-
ilmanlaajuisesti vuosittain noin 8 000 nuo-
relle mahdollisuuden tutustua eri maiden 
kulttuureihin. Vaihto on tarkoitettu kaikille 
nuorille, myös rotaryperheiden lapsille. Vaih-
totoiminta ohjaa nuoria vastuuntuntoiseen 
kansainvälisyyteen ja luo edellytyksiä yhteis-
työkykyisen ja turvallisen maailman raken-
tamiselle. Tavoitteena on opettaa erilaisuu-
den ymmärtämistä ja suvaitsevaisuutta sekä 
kulttuurien moninaisuuden arvostamista. 

Sertifi ointi ja klubin nuorisovaihtotiimi

Rotary International on sitoutunut luomaan 
ja ylläpitämään kaikille nuorisovaihtoon 
osallistuville mahdollisimman turvallisen 
ympäristön. Rotareiden, heidän puolisoi-
densa, isäntäperheiden ja muiden vapaaeh-
toisten tehtävä on valvoa parhaan kykynsä 
mukaan niiden nuorten ja lasten hyvinvoin-
tia, joiden kanssa he ovat tekemisissä. Ai-
kuisten tulee estää kaikenlainen lasten ja 
nuorten fyysinen, seksuaalinen tai henkinen 
hyväksikäyttö.

Vaihto-oppilaiden turvallisuuden varmista-
miseksi RI edellyttää vaihtotoimintaa har-
joittavien piirien sertifi oitumista. Suomen 
kaikki piirit on hyväksytty ja sertifi oitu. Serti-
fi ointi edellyttää tarkkuutta nuorisovaihdos-
sa toimivien valinnassa ja mittavaa jatkuvaa 
koulutusta niin rotaryklubien nuorisovaih-
totiimeille, vaihto-oppilaille kuin isäntäper-
heillekin.

Rotaryklubin 3-jäsenisessä nuorisovaihtotii-
missä tulee olla (1) nuorisovaihtoasiamies, 
joka on tiimin vetäjä ja vaihtojen junailija, (2) 
kummi, joka on samaa sukupuolta klubissa 
olevan vaihto-oppilaan kanssa (tarvittaessa 
rotarin puoliso) sekä (3) turva-asiamies, joka 
vastaa sertifi oinnin mukaisista, oppilaan hy-
vinvointiin, turvallisuuteen ja koskematto-

huhtikuussa ja vaihto toteutuu seuraavan 
lukuvuoden aikana. Asukaslukuun suh-
teutettuna Suomi kuuluu vuosivaihdos-
sa rotarymaailman kärkimaihin. Vuosit-
tain meiltä lähtee vuosivaihtoon noin 143 
nuorta ja ulkomaisia vaihto-oppilaita saa-
puu Suomeen vastaava määrä. 

Suomalaisten suosituimpia vaihtomai-
ta ovat USA ja Australia. Muita vaihtomai-
ta ovat, Argentiina, Brasilia, Chile, Ecuador, 
Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Japani, Kanada, 
Kolumbia, Meksiko, Peru, Thaimaa, Taiwan, 
ja Euroopassa Alankomaat, Belgia, Espanja, 

Nuorisovaihto 
avaa 

maailmaa.
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Kroatia, Italia, Itävalta, Ranska, Saksa, Sveitsi, 
Tšekki ja Unkari. 

Vuosivaihdossa lähtevän oppilaan kustan-
nukset jakaantuvat vaihto-oppilaan, vas-
taanottavan klubin ja isäntäperheen kesken. 
Lähettävälle klubille koituu kustannuksia tu-
levasta oppilaasta. Vaihto-oppilaan omat 
kustannukset muodostuvat järjestelymak-
susta sekä matka- ja vakuutuskuluista. Kau-
emmaksi lähtevän oppilaan kustannukset 
ovat yleensä vähän enemmän kuin lähem-
mäksi matkustavilla. Yleensä ne ovat 2 500 
euron luokkaa. Vapaaehtoiset kohdemaassa 
järjestettävät oppilaiden yhteismatkat lisää-
vät kustannuksia.

Lähettävälle klubille kustannuksia aiheuttaa 
vastaan otettava vaihto-oppilas. Näitä ovat 
Suomessa järjestettävä orientoitumisleiri, 
kuukausirahat, kokouskustannukset, koulu-
kustannukset ja muut menot. Kustannukset 
ovat keskimäärin noin 2 500-3 000 euroa. 
Isäntäperheen kustannukset syntyvät siitä, 
että perhe saa yhden lisäjäsenen. Kun isän-
täperheitä on useita (keskimäärin 3-4 per-
hettä/oppilas), myös vuosikustannukset ja-
kaantuvat usealle perheelle.

Suomalaisilla vaihto-oppilailla on mahdolli-
suus anoa piirin nuorisovaihtotiimiltä pientä 
apurahaa vaihto-oppilasvuotta varten. Apu-
rahoista päättää nuorisovaihtotoimikunta. 
Niiden kokonaismäärä piireittäin on suhteu-
tettu piiristä lähtevien oppilaiden määrään.

Vuosivaihto on koronapandemian vuoksi 
kokonaan keskeytyksissä 30.6.2022 saak-
ka.

makseta. Kesävaihto ei myöskään muodos-
ta klubille kustannuksia. Rotarypiiri koulut-
taa oppilaan ja isäntäperheen.

Kesävaihto on koronapandemian vuoksi 
kokonaan keskeytyksissä 30.6.2022 saak-
ka.

Kansainväliset leirit

Kansainväliset leirit tarjoavat nuorille mah-
dollisuuden lyhytaikaiseen oleskeluun ul-
komailla jonkun teeman ympärillä. Leirit 
kestävät 2-3 viikkoa. Hakemukset tehdään 
lokakuusta alkaen ja leirille pääsy vahviste-
taan kevättalvella. Leirit järjestetään yleen-
sä heinä-elokuussa, mutta joitakin leirejä on 
myös muina aikoina. Talvella helmi-maalis-
kuussa on lasketteluleirejä.

Alueella, johon kuuluvat Euroopan ja Af-
rikan maiden lisäksi Turkki ja Israel, järjes-
tetään vuosittain 1-9 leiriä maata kohden. 
Ensimmäisen viikon leiriläiset asuvat eri ro-
tariperheissä, loppuajan yhteismajoitukses-
sa. Tämä tarkoittaa asumista nuorisohotel-

lin omaisessa majoituksessa, joskus harvoin 
maasto-olosuhteissa. 

Leireillä on yleensä jokin teema (purjehdus, 
maalaus, musiikki, luonto tms.), jolloin leiri-
ohjelman painotukset ovat teeman mukai-
sia. Myös ns. yleisleirejä pidetään. Leirejä on 
myös fyysisesti vammaisille, esimerkiksi lii-
kuntaelin- tai kuulovammaisille. 

Leireille osallistuminen ei edellytä oppi-
las-, perhe- tai klubikohtaista vastavuoroi-
suutta. Leirit on tarkoitettu niin rotareiden 
kuin muidenkin lapsille, iältään yleensä 15-
20 vuotta, mutta joitakin leirejä on myös 
25 vuoden ikäisiin saakka. Leirit ovat yleen-
sä maksullisia. Leiriläinen maksaa itse lisäksi 
matkansa, tarvittavan vakuutuksen ja järjes-
telymaksun. 

Nuorisovaihdon verkkosivuilta www.rye.fi  
löytyy ajankohtaista tietoa Suomen Rotaryn 
nuorisovaihdosta.
Kansainvälisten leirien järjestäminen on 
koronapandemian vuoksi keskeytyksissä 
30.6.2022 saakka.

Ulkomaiset 
vaihtarit piristävät 

suomalaista 
Rotarytoimintaa.

Kesävaihto

Kesävaihto-ohjelmassa rotaryjärjestö tarjo-
aa 15-18-vuotiaalle nuorelle hyvän mahdol-
lisuuden tutustua turvallisesti uuteen kult-
tuuriin ja elämänmenoon joko Euroopassa 
(Belgia, Espanja, Itävalta, Italia, Saksa, Sveitsi, 
Ranska, Turkki, Unkari), tai muissa maanosis-
sa (USA, Kanada, Etelä-Afrikka, Brasilia, Mek-
siko, Taiwan). 

Kesävaihdossa oppilas matkustaa ensin 
kuukaudeksi kohdemaahan yhteen perhee-
seen. Palatessaan hän tuo mukanaan isän-
täperheen nuoren toiseksi kuukaudeksi 
omaan perheeseensä. Näin oppilaat viettä-
vät yhdessä 1+1 kuukautta molempien per-
heissä.

Hakemukset tähän vaihtoon tehdään loka-
joulukuussa, vaihtopaikat varmistuvat ke-
vään aikana ja vaihto toteutuu kesäloman 
aikana. 

Kesävaihdon kustannukset muodostuvat 
järjestelymaksusta sekä matka- ja vakuu-
tuskuluista. Paikallinen isäntäperhe vastaa 
asumiseen, ruokaan ja puhtauteen liittyvis-
tä kuluista. Kuukausirahaa ei kesävaihdossa 
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Rotex-toiminta

Rotaryn entiset vaihto-oppilaat, rotexit, osal-
listuvat Rotaryn nuorisovaihtoon monin eri 
tavoin. Rotexit tutustuvat saapuviin vaihto-
oppilaisiin jo näiden ensimmäisen Suomen 
viikon perehdytysleirillä, ja vuoden mittaan 
he toimivat rotareiden apuna vaihto-oppi-
laiden kotimaan ja ulkomaan leireillä ja mat-
koilla.

Rotexit järjestävät Suomessa asuville ulko-
maisille vaihto-oppilaille monenlaisia tapah-
tumia ja aktiviteetteja vaihtovuoden aikana. 
Rotexit toimivat vaihto-oppilaiden tutoreina 
ja tarvittaessa myös vertaistukena nykyisille 
ja entisille vaihto-oppilaille.

Rotex-toiminta on Suomessa hyvin aktiivis-
ta, ja se on tärkeä osa nuorisovaihdon ko-
konaisuutta. Suomessa on yli 50 aktiivisesti 
toimivaa rotexia. Suomen rotexit tekevät yh-
teistyötä myös kansainvälisesti muiden mai-
den rotexien kanssa.

Rotex Finland toimii Suomen Rotaryn nuo-
risovaihdon monipiiriorganisaation alaisuu-
dessa ja noudattaa nuorisovaihdon ja rota-
ryjärjestön sääntöjä.

Rotaract 

Rotaractklubit ovat nuorten aikuisten rotary-
henkisiä klubeja. Toiminta perustuu tahtoon 
tehdä hyvää käytännöllisten vapaaehtois-

- Oulu
- Parkano
- Rovaniemi (aluilla)
- Tampere
- Turku
- Turun seutu (aluilla)
- Vaasa

Rotaryvuonna 2020-2021 on ollut aluillaan 
kolme Rotaractklubia, joiden virallistamisen 
eteen tehdään töitä. Kaikki klubit kovasti ar-
vostavat vinkkejä paikallisista nuorista aikui-
sista, jotka saattaisivat olla kiinnostuneita 
toiminnasta. 

Huom. Rotaract on tapa esim. Rotexeille, RY-
LAan osallistuneille ja entisille Rotareiden 

vaihto-oppilaille jatkaa Rotary perheen si-
sällä oloa ja ennen pitkää päätyä Rotary klu-
biin.  

Jos/kun haluatte ottaa paikalliseen Rota-
ractiinne yhteyttä, saattaa paikallinen presi-
dentti olla teille jo tuttu, mutta jos näin ei 
ole niin voitte laittaa viestiä matrikkelin säh-
köpostiosoitteiden kautta ja/tai sosiaalisen 
median välityksellä. Melkein kaikilla klubeil-
la on Facebook ja Instagram käytössä. 

Näiden klubien lisäksi on Suomen Rotaract, 
joka tukee sekä yhdistää klubeja, jakaa tie-
toa ja edustaa suomalaista Rotaract toimin-

projektien kautta, verkostoitua yhteisöllises-
ti ja haluun oppia toisiltansa, rotareilta sekä 
tekemisen kautta. 
Useat Rotaractklubit pitävät vuorotellen vi-
rallisia sekä epävirallisia tapaamisia. Esimerk-
ki epävirallisesta tapaamisesta voi olla mak-
karoiden grillaaminen, kalastamaan lähtö tai 
etäyhteyden kautta pelaaminen. 

Ensimmäinen suomalainen Rotaractklubi 
perustettiin Jyväskylään 1969, ja tällä hetkel-
lä Suomessa toimii klubeja seuraavilla paik-
kakunnilla:
- Espoo
- Helsinki
- Hämeenlinna
- Lahti
- Lappeenranta

Rotaractklubit saivat 
Rotaryn virallisen 

statuksen 2019 
ja nyt klubeja syntyy 
kuin sieniä sateella.

Rotaractorit 
ja rotarit 

yhteistyössä.
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taa RI:lle ja eurooppalaisessa Rotaract yh-
teistyössä (ERIC). Suomen Rotaract pitää 
vuosittaisen kokouksen joka kevät tammi-
maaliskuun välillä. Kyseiseen kokoukseen 
kannustetaan kaikkia Rotaractklubeja osal-
listumaan pienemmällä tai suuremmalla 
joukolla, koska siellä on mahdollista oppia 
paljon, rakentaa yhteistyöprojektien perus-
tamista ja kytkeytyä suomalaisten Rotarac-
torien yhteisöön. Lisäksi kokouksessa vali-
taan seuraavan vuoden hallitus. 

Osa Rotaractklubeista pyytää jäseniltään 
nominaalista jäsenyysmaksua. Klubien toi-
minnassa on minimoidut kustannukset, kos-
ka jäsenet ovat suurimmaksi osaksi opiskeli-
joita ja vastavalmistuneita. Rotaractklubien 
kustannukset muodostuvat esim. pieni-
muotoisesta markkinoinnista, uusien jäsen-
ten tutustumistapaamisen naposteltavasta, 
Suomen Rotaractin jäsenmaksusta (10e/Ro-
taractori tai vähintään 50e/klubi) sekä mah-
dollisista kustannuksista projektitarpeisiin ja 
vuosikokoukseen osallistumisesta. Monet 
Rotarykummiklubit ja/tai Rotarypiirit tuke-
vat osaa Rotaractklubien kustannuksista. 
Jokaisen klubin toiminta on näköistänsä ja 
riippuen klubin jäsenistä kommunikointi on 
joko suomeksi tai englanniksi. Riippumat-
ta Rotaractklubin mahdollisuudesta mak-
saa Suomen Rotaractin jäsenyysmaksua, 
on Suomen Rotaract ottanut kannan jakaa 
tietoa ja tukea kaikkia klubeja mahdollisim-
man tasavertaisesti. 

RI on uudistanut Rotaract ohjeistustaan 
vahvasti vuosina 2019 ja 2020, jonka perus-
teella on otettu käyttöön ja/tai on tulossa 
voimaan esim. seuraavia päivityksiä: 

- Rotaractin ”kattoikä” on aikaisemmin ollut 
30 vuotta, mutta RI on poistanut sen, eikä 
sille ole asetettu uutta kattoikää. Keskiarvi-
olta Rotaractorit Suomessa ovat 22-32v. 
- Rotaractklubia perustettaessa ei enää 
välttämättä tarvita kummiklubia Rotarys-
ta, mutta tähän mennessä Suomessa ei ole 
klubeja, jotka olisivat tällä lailla perustettu. 
Rotarykummiklubit ovat olleet arvostettuja 
yhteistyökumppaneita. Tämän uudistuksen 
myötä myös Rotaractklubit voisivat sponso-
roida aloittavia Rotaractklubeja. 
- Rotaractin jäsenille on tulossa vuosijäsen-
maksu RI:lle alkaen 01.07.2022. Jäsenmaksun 
suuruus tulee olemaan yliopistoliitännäisil-
le klubeille 5$/vuosi vai yhteisöklubeille 8$/
vuosi. 

Lisätietoja RI:n uusista Rotaract ohjeistuk-
sesta löytyy osoitteesta: 
https://my.rotary.org/en/recent-rotaract-
policy-updates

Tässä muutama esimerkki Rotaractklubien 
projekteista vuosien varrella:
- Itämeren tilanteeseen liittyvän webinaarin 
järjestäminen
- Buy One More-kampanjat ja partnerointi 
esim. HOPE ry:n kanssa
- ShelterBox yhteistyö
- Mielenterveyden some-kampanja
- Bingon pitäminen hoitokodissa
- Linnunpönttöjen rakentaminen ja vuosit-
tainen puhdistaminen
- Ravintolapäivään osallistuminen ja rahoi-
tuksen kerääminen valittuun hyväntekeväi-
syyteen

Interact 

Interact-toiminta käynnistettiin Yhdysval-
loissa 1962 ja ensimmäiset klubit USA:n ul-
kopuolella rekisteröitiin seuraavana vuonna. 
Suomi oli mukana edelläkävijöiden joukos-
sa. Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen 
interactklubi perustettiin syksyllä 1963 So-
merolla. 

Suomessa toimii tällä hetkellä yksi inter-
actklubi, joka perustettiin marraskuussa 
2013 Ouluun. Oulun interactklubi on osa 
Rotary-perhettä, jonka jäsenet haluavat vai-
kuttaa asioihin ja yhteisöönsä paikallisesti 
sekä maailmanlaajuisesti. Klubi järjestää ai-
nakin kaksi projektia joka vuosi, joista toi-
nen auttaa tai kehittää paikallista yhteisöä. 
Toinen projekti tukee kansainvälistä yhteis-
työtä. Näiden lisäksi järjestetään erilaisia ta-
pahtumia ja klubi osallistuu pienempiin yh-
teistyöprojekteihin muiden klubien kanssa.

Kummiklubina toimii Oulu City Rotaryklubi, 
mutta interact-klubilaiset johtavat toimin-
taansa itsenäisesti. Klubi etsii jatkuvasti toi-
minnasta kiinnostuneita jäseniä sekä uusia 
yhteistyökumppaneita ympäri maailmaa.

Lisätietoa Interact-toiminnasta löytyy klubin 
Instagram-tililtä ja Facebook-ryhmästä.

RYLA

Inspiroivia puheenvuoroja, kokemusasian-
tuntijuutta, henkilökohtaisen kasvun tuke-
mista, sosiaalista toimintaa, kaikkea tätä tai 
paljon muuta voi sisältyä rotareiden RYLA - 
Rotary Youth Leadership Awards - koulutuk-
seen.
Koulutus on tarkoitettu 14-30 -vuotiaille ak-
tiivisille nuorille, jotka haluavat tutustua joh-
tajuuteen: kehittää päätöksentekokykyään, 
aloitteellisuuttaan, vuorovaikutuskykyään 
sekä taitoa esittää oma näkökantansa sel-
keästi ja vakuuttavasti. RYLA-seminaareissa 
eri alojen edustajat kertovat nuorille johta-
juuteen liittyvistä kokemuksistaan ja ajatuk-
sistaan. RYLA-koulutuksen tarkoituksena on 
rohkaista nuoria johtajuuteen ja kasvattaa 
heitä aktiiviseen kansalaisuuteen ja eetti-
seen toimintatapaan.
RYLA-johtajuuskoulutuksia järjestävät yksit-
täiset klubit tai useat klubit yhteistyössä, jär-
jestäjänä voi olla myös rotarypiiri. RYLAn yh-
teistyötahona voi olla koulu tai muu yhteisö. 
Osallistujat valitaan hakemusten perusteella 
tai yhdessä yhteistyökumppanin kanssa.
Ota rohkeasti yhteyttä alueesi rotaryklubei-
hin ja kysy lisätietoa alueellasi järjestettävis-
tä RYLA-koulutuksista.
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New Generation Service Exchange NGSE - 
Nuorisopalvelu

RI esitteli Nuorisopalvelun vuonna 2013. Se 
muistuttaa osittain aikaisempaa GSE-vaih-
toa, mutta on rahoituksen osalta erilainen.

Osallistujien tulee olla iältään 18-30-vuoti-
aita. Vaihto voi kestää muutamasta päiväs-
tä kuuteen kuukauteen. Vaihto voi tapahtua 

4.6  Lääkäripankki   

Suomen Rotarypalvelu ry / Lääkäripankki, Rotary Doctor Bank Finland (RDBF) on 
v. 2021-2022 uudelleenjärjestelyn kohteena.

joko yksilöllisesti tai ryhmävaihtona. Vaih-
don toteuttavat klubit keskenään.

NGSE-vaihto on vahvasti sidoksissa huma-
nitaariseen toimintaan ja sillä on myös am-
matillisen kehittymisen ja tietojenvaihdon 
aspekti.

Rahoitus tapahtuu paikallisesti klubien ja 
piirin sponsoroinnin kautta tai siten, että 
oppilas maksaa itse matkat ja vakuutuksen 
ja vaihtava klubi järjestää oppilaalle majoi-
tuksen ja tutustumiskohteen. Vapaaehtois-
työ eri maissa on usein käytetty vaihtokoh-
de.

hallitus, jonka kokoonpano on kiertävä. Jo-
kaisella maalla on nimetty toimittaja, joista 
yksi toimii vuorollaan päätoimittajana, kaksi 
vuotta kerrallaan. 

Rotary Norden Suomen toimittajat 
1936 Yrjö Soini
1937 A.J. Gadolin
1938 Onni O. Ojala
1940-41 Ruotsi toimitti yksin lehteä 
 sotavuosien aikana, vuodesta 
 1946 lehti ilmestyi jälleen 
 yhteispohjoismaisena
1940-51 Jon P. H. Hartman
1951 Johannes Sundwall
1951-54 Paavo G. Waris

4.7  Rotary Norden

Jokaiselle rotarille tulee virallinen rotaryleh-
ti, jonka tilausmaksu sisältyy vuosittaiseen 
jäsenmaksuun.  Viiden pohjoismaan yhtei-
nen lehti Rotary Norden on ilmestynyt vuo-
desta 1936 ja se on levikiltään maailman 
suurimpia ja vanhimpia. Rotary Internatio-
nal antaa alueellisille lehdille toimiluvan vii-
deksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen levikki 
on noin 51 000 lehteä, joista 45 % luetaan 
lehden mobiiliaplikaationa. Aplikaatio on 
kaikkien vapaasti ladattavissa omille verk-
kolaitteille. Vain Saksan ja Itävallan yhteinen 

lehti on n. 65 000 painoksellaan Rotary Nor-
denia suurempi. 

Lehden toimintaa valvoo edustajisto, jo-
hon jokainen pohjoismaa valitsee yhden 
edustajan. Suomen Rotarypalvelu valitsee 
Suomen edustajan kolmeksi vuodeksi. Sa-
malla tavalla SRP valitsee administraatto-
rin, joka hoitaa lehteen liittyvän maakohtai-
sen talouden. Tilinpäätökset laaditaan sekä 
maakohtaisesti, että yhteispohjoismaisesti.  
Lehdellä on viiden henkilön muodostama 

Rotary Norden 
on pohjoismaalaisten 

rotarien yhteinen 
äänenkannattaja.

1955-59  Eero K. Neuvonen
1960-61 Carl-Gustaf Palmgren 
 (päätoimittaja 60-61)
1960-67 Rolf Grönlund
1968-71 Carl-Gustaf Palmgren 
 (päätoimittaja 68-69)
1972-77 Björn Kontiopää 
 (päätoimittaja 76-77)
1976-78 Walter Erko
1979-80 Carl Frey
1981-92 Kai Brunila 
 (päätoimittaja 84-85 ja 92)
1992-2011 Håkan Nordqvist 
 (päätoimittaja 93 ja 2000-02)
2011- Rolf Gabrielsson 
 (päätoimittaja 2016-17)

RI:n virallinen lehti Rotary korvaa 
alueellisen lehden, ellei sellaista 
ole, ja se on myös kaikkien rota-
reiden erikseen tilattavissa.



4.8  Yhteistyökumppanit

Rotary Internationalin yhteistyökumppanit

Polion hävittäminen 
Rotary International on jäsen Global Polio 
Eradication Initiativessa.  Jäsenet, joihin li-
säksi kuuluvat World Health Organization, 
US Center for Disease Control and Preventi-
on, UNICEF, Bill & Melinda Gates Foundation 
ja Gavi (Vaccine Alliance) vastaavat maail-
manlaajuisesti polion hävittämiseen tähtää-
västä toiminnasta.

Vesi ja sanitaatio
U.S. Agency for International Development

Luku- ja kirjoitustaito
Global Partners for Education 
 
Rauha ja konfl iktien ratkaisu 
Rotary Peace Centers, seitsemässä yliopis-
tossa rauhan koulutusohjelmat
- Duke University and University of North 
Carolina at Chapel Hill, Yhdysvallat
- International Christian University, Japani
- University of Bradford, Englanti
- University of Queensland, Australia
- Uppsala University, Ruotsi
- Makerere University, Kampala, Uganda
- Chulalongkorn University, Thaimaa
Institute for Economics and Peace

Mediators Beyond Borders International
US Peace Corps

Katastrofi apu

ShelterBox-järjestö tarjoaa hätämajoituksia 
ja elintärkeitä varustetoimituksia katastro-
feissa ja humanitaarisissa kriiseissä tukeak-
seen yhteisöjä ja perheitä ympäri maailman. 
ShelterBox toimittaa hätämajoitteen ja va-
rustuksen apua tarvitseville perheille ja aut-
taa näitä rakentamaan elämänsä uudelleen. 
ShelterBox Trust on rekisteröity hyvänteke-
väisyysjärjestö ja osakeyhtiö Englannissa ja 
Walesissa. Rotary International ja Rotarysää-
tiö suosittelevat ShelterBox-hyväntekeväi-
syysjärjestöä. Suomessa järjestöä edustaa 
ShelterBox Tuki ry.
 

Bill & Melinda 
Gates-säätiön 
haasteet ovat 

lisänneet tuntuvasti 
rotarien panosta 

polion torjunnassa.

Muut

Habitat for Humanity
Toastmasters International

Edustajat

RI:llä on edustajat Yhdistyneissä kansakun-
nissa ja Euroopan komissiossa sekä monissa 
muissa maailman eri organisaatioissa.

ShelterBox tarjoaa 
konkreettisen tavan 

lievittää hätää 
maailman 

katastrofi alueilla.
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4.9  Inner Wheel Suomi-Finland

Inner Wheel on kansainvälinen naisten vapaaehtoinen ystävyys- ja palvelujärjestö.  Se on 
poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton sekä muihin järjestöihin sitoutumaton järjestö, 
joka tekee yhteistyötä rotareiden kanssa. 
Inner Wheel -toiminta sai alkunsa Englannista v. 1924 Margaret Goldingin perustamana. 
Kansainvälinen International Inner Wheel luotiin vuonna 1967 yhdistämään kaikkia 
maailman Inner Wheel -sisaria.

avustuskohteensa itsenäisesti. Inner Wheel 
on tullut tunnetuksi huumekoirakampan-
jastaan. Järjestö on lahjoittanut Suomen 
tullille noin 80 koiraa. Yksi koira koulutuk-
sineen maksaa n. 6 000 €. Suomen Inner 
Wheel kerää jäsenistönsä avulla varoja myös 
katastrofi en uhrien auttamiseen eri puolilla 
maailmaa. Invalidiliiton avustuskoirat ja Wi-
se Nose/hajuerottelukoirat ovat myös olleet 
avustuksen kohteena. Joulukorttikampanja 
2020 tuotti n. 8 000 € ja tuotto lahjoitettiin 
Wise Nose koronakoirille.

Koulutus Elämään Säätiö toteuttaa 3-13-
vuotiaille lapsille ja nuorille suunnattua laa-
ja-alaista terveyskasvatusohjelmaa, jonka 
keskeisiä osa-alueita ovat terveelliset elä-
mäntavat ja ehkäisevä päihdetyö. 
Viime vuosina Suomen Inner Wheelissä on 
kiinnitetty huomiota viestintään ja järjes-
tön verkkosivujen kehittämiseen. Sivuilla 
www.innerwheel.fi  julkaistaan klubien ja pii-
rien toimintasuunnitelmat ja kerrotaan ku-
vin ja sanoin yhteisistä tapahtumista ja ko-
kemuksista. Myös Suomen Inner Wheelin 
edustajien raportit kansainvälisistä tilaisuuk-
sista löytyvät verkkosivuilta.

Inner Wheel -järjestö haluaa pysyä ajassa 
mukana, kehittyä, kasvaa ja kartuttaa jäse-
nistöään.

www.innerwheel.fi  

Järjestön toimintaan ovat tervetulleita nai-
set, jotka haluavat auttaa tuntemaan aitoa 
ystävyyttä, edistää palvelualttiutta ja kes-
tävää muutosta sekä lujittaa kansainvälistä 
yhteisymmärrystä.
Tällä hetkellä Inner Wheel järjestö toimii 104 
maassa ja jäseniä on yli 108 000. Klubeja on 
lähes 4 000 ja klubit muodostavat 175 pii-
riä. Järjestö on maailman suurimpia naisten 
palvelujärjestöjä. Suomeen perustettiin en-
simmäinen Inner Wheel -klubi vuonna 1958 
Järvenpäähän. Suomessa on neljä piiriä, 
joissa on 32 klubia. Kaksi niistä toimii Viros-
sa. Jäseniä on yhteensä noin 860.

International Inner Wheel pitää kansainväli-
sen maailmankokouksen joka kolmas vuo-
si. Edellinen oli 17.-18.4.2021 ja ensimmäis-
tä kertaa etäkokouksena.

International Inner Wheel on toiminut vuo-
desta 1972 yhteistyössä YK:n kanssa. Järjes-
tön edustajilla on akreditoitu tarkkailijas-
tatus UNICEFIN ja ECOSOCIN kokouksissa 
Genevessä, Wienissä ja New Yorkissa. Kau-
den 2021–2022 Inner Wheel Presidentti on 
Ebe Martines, Italia.
Suomen Rally, jonka tavoitteena on koota 
järjestön jäsenet yhteen tutustumaan, ver-
kostoitumaan ja keskustelemaan valtakun-
nallisesti, järjestetään joka kolmas vuosi. 
Seuraava Rally järjestetään keväällä 2022 Jy-
väskylässä.

Kotimainen palvelutoiminta kohdistuu pää-
asiassa lasten ja nuorten, naisten sekä van-
husten hyvinvoinnin tukemiseen. Immate-
riaaliset avustukset eri palvelulaitoksiin ovat 
myös lisääntyneet. Klubit ja piirit valitsevat 
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Rotary Internationalin tehtävänä on johtaa, tukea ja ohjata rotaryklubeja ja rotareita 
Rotaryn tavoitteiden toteuttamisessa. Rotaryklubit ovat kuitenkin hyvin itsenäisiä 
toimijoita. RI:n toimintaa ohjaa sen säännöstö, joka uusitaan kolmen vuoden välein, ja 
joka julkaistaan verkossa englanninkielisenä (Manual of Procedure -kirjana MOP). 

5.1  RI:n Hallinto (Organisaatio)

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

RI:n toimeenpaneva elin on sen hallitus (Bo-
ard). Se valvoo RI:n asioiden hoitoa ja varo-
jen käyttöä. Hallitukseen kuuluvat RI:n presi-
dentti puheenjohtajana, tuleva presidentti 
ja eri vyöhykkeiltä valitut 17 jäsentä (Direct-
ors, RID). Hallitukseen valitaan vuorovuosi-
na puolet jäsenistä eri vyöhykkeiden klu-
bien esittämistä ehdokkaista 2-vuotisek-
si toimikaudeksi. Vyöhykkeet vuorottelevat 
ehdokasvalinnassa RI:n määräämän kierto-
käytännön mukaan. 

Tehtävää varten asetettu nimeämiskomi-
tea nimeää ehdokkaan hallituksen jäseneksi 
vaalivyöhykkeen klubien esittämistä ehdok-
kaista. Päätökset tekee RI:n vuosikokous.

Säännöstön mukaan RI:n keskeisiä elimiä 
ovat 
-  vuosikokous, kongressi (Convention)
-  sääntövaltuuskunta (COL), joka 
 kokoontuu joka kolmas vuosi
-  RI:n hallitus (Board)
-  RI:n presidentti
-  RI:n sihteeristö

Rotary Internationalin pääsihteeri 

Rotary Internationalin ja Rotarysäätiön hal-
linnon operatiivisena avustajana ja toi-
meenpanijana sekä RI:n keskushallinnon 
henkilökunnan esimiehenä toimii RI:n pää-
sihteeri.
Pääsihteerin tehtävää kuluvana vuonna hoi-
taa John Hewko Yhdysvalloista.

Rotary 
Internationalin 

pääkonttori 
Chicagon 

Evanstonissa.

Virpi Honkala, 
Rotary 

Internationalin 
hallituksen

 jäsen 
2020-2022.

John Hewko,
Rotary 

Internationalin
pääsihteeri.
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5.2  RI:n kokoukset 

Convention - Kongressi eli vuosikokous 

Rotaryn ylin päättävä elin on vuosittain ko-
koontuva vuosikokous, josta luonteensa 
vuoksi yleisimmin käytetään nimitystä kong-
ressi ja englanniksi Convention. Se järjeste-
tään huhti-kesäkuussa. Jokaisella klubilla on 
oikeus lähettää kongressiin yksi äänioikeu-
tettu edustaja. Klubia voi edustaa valtakirjal-
la myös asiamies. Virallisten edustajien lisäk-
si kaikilla rotareilla seuralaisineen on oikeus 
osallistua kongressiin. Se on monipuolinen 
koko järjestöä esittelevä tapahtuma ja yhteis-
tä asiaamme edistävä rotareiden näyttävä yh-
teisesiintyminen. Kongresseihin osallistuu 
yleensä 20 000 – 30 000 henkilöä eri puolilta 
maailmaa.

Assembly - 
Kuvernöörien koulutustapahtuma  

Assembly eli tulevien kuvernöörien koulutus-
tapahtuma pidetään vuosittain kevättalvel-
la Orlandossa, Floridassa. RI maksaa tulevien 
kuvernöörien ja heidän puolisoidensa mat-
kat sekä useita päiviä kestävän koulutuksen, 
ja heillä on tilaisuus myös vierailla noin viikon 
ajan yhdysvaltalaisessa rotaryperheessä. Hel-
mikuussa 2021 Assembly järjestettiin koro-
natilanteen takia ensimmäistä kertaa verkko-
koulutuksena.

Sääntövaltuuskunta (COL)
Sääntövaltuuskunta on Rotary Internationalin 
säännöstöstä päättävä elin, johon kuuluu jo-
kaisesta piiristä yksi piirikokouksen valitsema 
edustaja. Sääntövaltuuskunta kokoontuu joka 

Rotarykongressi eli 
vuosikokous kokoaa

 vuosittain kymmeniä-
tuhansia rotareita 

yhteen, tässä kongressi 
Hampurissa v. 2019.

Kongressissa 
monet kulttuurit 

kohtaavat.
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kolmas vuosi. Piirien edustajia on kokouk-
sessa noin 530 ja lisäksi RI:n henkilökuntaa 
hoitamassa kokouksen järjestelyjä. Viimei-
sin kokous oli huhtikuussa 2019 Chicagossa. 
Kokouksen kustannukset ovat suuruusluo-
kaltaan kolmisen miljoonaa euroa.
Jokaisella klubilla ja piirillä on oikeus tehdä 
sääntövaltuuskunnalle kahdenlaisia esityk-
siä: 
-  muutosehdotuksia 
 (Proposed Enactments)
(Sääntövaltuuskunnan hyväksymänä se 
muuttaa RI:n järjestysmuotoa, sääntöjä tai 
Rotaryklubin järjestysmuotoa. Hyväksytyt 
ehdotukset astuvat voimaan 1.7. sääntöval-
tuuskunnan kokousvuonna) 
-  ponsiehdotuksia 
 (Proposed Resolutions)

5.3  RI:n alueet (Region) ja vyöhykkeet (Zone) 

Rotaryn 
sääntövaltuuskunta 
kokoontuu kolmen 

vuoden välein Chicagoon 
uudistamaan Rotaryn 

säännöt, jokaisella 
piirillä on yksi ääni-
valtainen edustaja.

Pohjois-Euroopan 
Rotaryvyöhykkeet 

ja -piirit 
1.7.2021.

Rotary International jakaa suunnittelu- ja toimeenpanovastuuta vastaamaan alueellisiin 
tarpeisiin. Tehtäviä varten on muodostettu Region- ja Zone -alueet. RI on toiminnan 
strateginen taso ja Regionit ja Zonet muodostavat operatiivisen tason. Region on kahden 
tai useamman Zonen muodostama kokonaisuus. 

RI:n hallituksen jäsenten valitsemista varten Rotary on jaettu 34 vyöhykkeeseen (Zone). 
Suomi kuuluu vyöhykkeeseen 17 B, johon kuuluvat myös Viro ja Venäjä. Vyöhykkeittäin 
järjestetään joka vuosi Rotaryinstituutti sekä erilaisia koulutustilaisuuksia ja seminaareja 
kuten tulevien kuvernöörien koulutusseminaari (GETS = Governors-elect Training Seminar) 
sekä COL-edustajien koulutusta.

(Sääntövaltuuskunnan hyväksymänä se ei 
muuta RI:n säännöstöä eikä ole ristiriidas-
sa sen kanssa, vaan suosittelee RI:n halli-
tukselle tiettyä menettelytapaa)
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Koordinaattorit

Vyöhykkeiden organisaatioon kuuluu eri 
rotarytoimintojen koordinaattoreita. Rota-
rykoordinaattori (RC) vastaa jäsenyyden ja 
klubitoiminnan kehityksestä, Rotary Foun-
dation Coordinator säätiöasioista ja Rotary 

Public Image Coordinator julkisuuskuvasta 
ja viestinnästä. Apunaan koordinaattoreilla 
on maakohtaiset apulaiskoordinaattorit (As-
sistant Coordinators). Vyöhykkeet suunnit-
televat ja toimeenpanevat tehtäväkohtaisia 
kehitys- ja koulutushankkeita RI:n antaman 
strategisen kehyksen ja budjetin puitteissa. 

5.4  RI:n palvelut (Evanston ja Zürich)

Rotary Internationalin pääkonttori sijaitsee 
Evanstonissa Illinoisissa, lähellä Chicagoa 
Yhdysvalloissa. Pääkonttorissa työskentelee
noin 530 henkilöä. Keskeisin virkailija on 
RI:n pääsihteeri, joka valitaan enintään vii-
deksi vuodeksi kerrallaan. Virkakausia voi 
olla useampia. Pääsihteeri edustaa jatku-
vuutta järjestön hallinnossa luottamushen-
kilöiden vaihtuessa. RI:n pääsihteerinä toimii 
tällä hetkellä John Hewko Yhdysvalloista.

Eri puolilla maailmaa on seitsemän RI:n sih-
teeristöön kuuluvaa kansainvälistä aluetoi-
mistoa.

Zürichissä oleva Euroopan ja Afrikan toi-
misto (EAO) palvelee suomalaisia rotarei-
ta. Suomen kielellä sieltä saa palvelua Sari 
Miettiseltä, jonka pääasiallinen tehtäväalue 
on klubi- ja piirituki. Hän tuntee myös satel-
liitti- eli sivuklubiasiat.

Sari Miettinen 
palvelee 

suomalaisia 
rotareita 

aluetoimistossa 
Zürichissä.

Zonen 17B 
Rotaryinstituutti 

syksyllä 2020 
Oulussa – ja 

verkossa.

Instituutin 
small talk 
käynnissä 

tauolla.
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Rotary Internationalin presidentti Arch Klumph ehdotti vuonna 1917 Rotaryn 
lahjarahaston perustamista ja nykyään sen seuraaja Rotarysäätiö on maailman suurimpia 
hyväntekeväisyyteen keskittyviä säätiöitä. Rotarysäätiön tavoite on mahdollistaa 
rotarien kansainvälisten mittavien yhteistyöprojektien taloudellinen toteuttaminen. 
Säätiö kohdentaa avustustyötä tietyille painopistealueille, mm. terveyden parantamiseen, 
koulutuksen tukemiseen sekä köyhyyden lievittämiseen. Merkittävin yksittäinen projekti 
säätiön historiassa on käynnissä oleva polion hävittäminen maailmasta (PolioPlus). 
Rotarysäätiön varat kertyvät yksittäisten rotarien, klubien ja piirien sekä Rotarya 
kannattavien yksilöiden ja yhteisöjen lahjoituksista. Vuosittaiset lahjoitukset ylittävät 200 
M US$ ja säätiön nettovarat ovat noin 1000 M US$.

6.1  Rotarysäätiön toiminta

6 RotarysäätiöRotarysäätiö
The Rotary Foundation, TRF

Rotarysäätiön tavoitteena on kohdentaa 
rahoitusta ja kehittää ohjelmia ja niiden ha-
ku- ja raportointiprosesseja siten, että
- projektien tuloksena on aikaisempaa 
enemmän sekä maailmanlaajuista että pai-
kallista vaikuttavuutta
- piirit ja klubit kokevat palveluprojektit 
omikseen 
- projektien vaikuttavuus, mitattavuus ja lä-
pinäkyvyys paranevat
- Rotaryn näkyvyys paranee.

6.2  Rahastot ja niiden hallinta

Rotarysäätiötä johtaa 15-jäseninen hallitus, 
jonka jäsenet (trustees) RI:n presidentti ni-
mittää neljäksi vuodeksi. Hallituksen päätös-
ten toimeenpanijana toimii RI:n pääsihtee-
ri. Rotarysäätiöön kuuluu useita lahjoitus-
rahastoja, joista tärkeimmät ovat vuosira-
hasto (Annual Fund), lahjarahasto (Endow-
ment Fund), rauhankoulutuksen rahasto ja 
PolioPlus-rahasto.

Vuosirahastoon kunkin rotaryvuoden ai-
kana lahjoitetut varat sijoitetaan kolmek-
si vuodeksi, minkä jälkeen tästä pääomas-
ta puolet siirretään Maailmanrahastoon 
(World Fund) ja puolet palautetaan ao. rota-
rypiirin projektien käyttöön ns. DDF (District 
Designated Fund) -varoiksi. Vuosirahaston 

sijoitustuotoilla katetaan pääosa säätiön 
hallinnollisista kuluista. 
Lahjarahasto varmistaa Rotarysäätiön va-
kauden muodostamalla koskemattomana 
säilytettävän pääoman.
Rauhankoulutuksen rahaston tuotoilla kus-
tannetaan Rotaryn rauhanstipendit (Rotary 
Peace Fellowships).
PolioPlus-rahasto on ns. läpilaskutusrahas-
to, jonka varat käytetään polion hävittämi-
seen.

Rotarysäätiön 
puheenjohtaja 

2021-22 John F. Germ, 
Club of Chattanooga 

Tennessee, USA.

Rotarysäätiö on 
vuodesta toiseen 

maailman 
tehokkaimpia

hyväntekeväisyys-
järjestöjä.
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6.3  PolioPlus-ohjelma 

Rotaryn kaikkien aikojen suurin avustusoh-
jelma PolioPlus käynnistyi Rotaryn aloittees-
ta v. 1985. Vuodesta 1988 lähtien Rotary In-
ternational on tehnyt yhteistyötä Maailman 
terveysjärjestön (WHO), Yhdistyneiden kan-
sakuntien lastenavun rahaston (UNICEF) ja 
USA:n terveysviraston (CDC) sekä useiden 
muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa 
tavoitteenaan poistaa lopullisesti polio maa-
ilmasta. Ohjelma on vuoteen 2020 mennes-
sä onnistunut poistamaan 99,9 % maailman 
poliotapauksista. Työ jatkuu vielä muuta-
man vuoden, kunnes maailmassa on ollut 
kolme peräkkäistä poliovapaata vuotta. 

Polion hävittäminen on julistettu WHO:n
ykkösprioriteetiksi, ja mukana on kasvava
joukko valtioita. Yksittäisistä lahjoittajista 
suurin on Bill ja Melinda Gatesin säätiö, joka 
on useita kertoja haastanut rotareita uusiin 
lahjoituksiin. Vuoden 2017-2023 haastees-
saan säätiö kolminkertaistaa rotarien vuo-
tuiset lahjoitukset enimmillään yhteensä 50 
miljoonaan US$:iin asti.

PolioPlus-ohjelman kautta rotarit rahoitta-
vat rokotteiden hankintaa, niiden asianmu-
kaista kuljetusta ja käytön opastusta sekä vi-
ruksen esiintymistä kartoittavaa seurantaa. 
Useat rotarit osallistuvat myös itse kansalli-
siin rokotustapahtumiin. 

Suomalaiset rotarit ovat Suomen Rotaryn 
kautta ja Suomen ulkoministeriön vahval-
la tuella rahoittaneet WHO:n Afganistanissa 
toteuttamaa poliorokotuskampanjaa. Neli-
vuotisen hankkeen päätyttyä vuonna 2013 

tämän hankkeen kokonaisrahoitus oli noin 
1,5 miljoonaa US$. Tämän jälkeenkin polion 
hävittäminen on säilynyt suomalaisten rota-
rien tärkeänä avustuskohteena.

Rotaryn 
käynnistämä 

maailmanlaajuinen 
polion vastainen 

kampanja on 
ollut menestys.

Miljoonia ja 
miljoonia lapsia 

on rokotettu 
maailman köyhimmillä 

alueilla; tarvitaan 
vielä muutama 

vuosi.



49

6.4  Rotaryn rauhanstipendit 

Rotarysäätiöllä on yhteistyötä seitsemän yliopiston kanssa. Niistä viidessä (Duke University 
of North Carolina, Chapel Hill, Yhdysvallat, International Christian University, Tokyo, Japani, 
University of Bradford, Englanti, University of Queensland, Brisbane, Australia ja Uppsala 
University, Ruotsi) opiskelija voi suorittaa 16-24 kuukauden maisteriohjelman ja kahdessa 
muussa (Chulalongkorn University, Bangkok, Thaimaa ja Makerere University, Kampala, 
Uganda) kahdentoista kuukauden ammatillisen täydennyskoulutusohjelman.

Maisterintutkintoon sisältyy opintoja mm. 
aseellisten konfl iktien syistä, kansainvälisten 
konfl iktien ratkaisusta, turvallisuusuhista ja 
johtajuudesta riitojen ratkaisussa sekä oma 

6.5  Rotarysäätiön apurahat

Rotarysäätiön apurahoilla tuetaan rotareiden ponnistuksia parantaa ihmisten elämää 
ja palvella yhteiskuntaa. 

Piiriapurahat (District Grants) 

Piiriapurahat on niputettu yhteen kokonais-
apurahaksi. Sen avulla klubit ja piirit voivat 
vastata välittömiin tarpeisiin paikkakunnil-
laan ja ulkomailla. Piiri voi vuosittain anoa 
yhtä apurahaa, jonka suuruus on enintään 
50 % käytettävissä olevista piirirahastova-
roista (District Designated Fund, DDF). Piirit 
hallinnoivat ja jakavat näitä varoja piirien ja 
klubien avustushankkeisiin edellyttäen, et-
tä nämä ovat linjassa Säätiön tavoitteiden 

Vuotuisissa piirien 
säätiöseminaareissa 

koulutetaan 
klubien 

säätiöasimiehiä.

Korona ei 
ole este kou-

lutukselle.

lopputyö. Täydennyskoulutusohjelma tukee 
jo pitempään rauhantehtävissä toimineiden 
kehittymistä työssään. Molempiin ohjelmiin 
valitaan vuosittain enintään 50 opiskelijaa. 
Maisteriohjelmaan hakijalla tulee olla vähin-
tään hyvin suoritettu alempi korkeakoulu-
tutkinto, ainakin kolmen vuoden soveltuva 
työkokemus sekä vahva omakohtainen si-
toutuminen rauhan edistämiseen ja konfl ik-
tien ratkaisuun. Täydennyskoulutusohjelman 
(Bangkokin Chulalongkornin yliopisto ja Ma-
kerere University) vaatimukset ovat samat, 
mutta työkokemusta on oltava vähintään vii-
si vuotta. Hakemukset näihin ohjelmiin toi-
mitetaan Rotarysäätiölle rotarypiirien kautta 
edellisen vuoden heinäkuun alkuun men-
nessä. Suomalaisille on myönnetty vuoteen 
2019 mennessä yhteensä 9 rauhanstipendiä. 
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kanssa. Varoja voidaan myöntää esim. am-
mattikoulutustiimille, stipendiksi, humani-
taariseen palveluprojektiin tai kulttuurivaih-
toon. 

Maailmanlaajuiset apurahat (Global Grants)

Maailmanlaajuisilla apurahoilla rahoitetaan 
mittavia kansainvälisiä humanitaarisia pro-
jekteja, ammattikoulutustiimejä (Vocational 
Training Teams) ja opiskelustipendejä, joil-
la kaikilla on oltava kestäviä ja mitattavissa 
olevia vaikutuksia yhdellä tai usealla Rota-
ryn keskittämisalueella. Tällaisiin projektei-
hin tulee varoja Rotarysäätiöltä, piirien DDF-
varoista sekä osallistuvilta klubeilta.

Globaalit apurahat antavat klubeille ja pii-
reille mahdollisuuden osallistua strategises-
ti suunnattuihin ja tehokkaisiin aktiviteet-
teihin. Aktiviteetit voivat olla yksilöllisiä tai 

yhdistettyjä. Sama apuraha voi tukea esim. 
ammattikoulutustiimiä ja siihen liittyvää hu-
manitaarista projektia. 

Globaalin apurahaprojektin kokonaisbudje-
tin tulee olla vähintään 30 000 US$. Tähän 
summaan sisältyy Maailmanrahastosta saa-
tava apuraha, joka on 100 % kaksinkertais-
tettavasta piirirahasto-osuudesta tai 50 %
käteislahjoituksesta. Jokaisen globaalin apu-
rahan sponsorina tulee olla kaksi klubia tai 
piiriä: isäntäpartneri siitä maasta, jossa akti-
viteetti tapahtuu, ja kansainvälinen partneri 
tämän maan ulkopuolelta. 

Kun globaalia apurahaprojektia suunnitel-
laan, sponsoreiden tulisi tehdä perusteelli-
nen tarvekartoitus, jossa selvitetään projek-
tipaikkakunnan kiireellisimmät tarpeet sekä 
käytettävissä olevat klubin ja ympäröivän 
yhteiskunnan resurssit.

6.6  Keskittämisalueet 

Kaikkien globaalilla apurahalla rahoitettavien projektien, stipendien ja ammattikoulutus-
tiimien tavoitteet liittyvät yhteen tai useampaan seuraavista keskittämisalueista: 

1.  Rauhan rakentaminen ja 
 konfl iktien ehkäisy
-  antaa koulutusta johtajille, mm. nuorille 
 potentiaalisille johtajille, konfl iktien 
 ehkäisystä ja sovittelusta 
-  tukee rauhan rakentamista paikka-
 kunnilla ja alueilla, joissa on ollut 
 konfl ikteja 
-  tukee sellaisten henkilöiden opintoja, 
 joita kiinnostaa luoda ura rauhan ja
 konfl iktien ehkäisyssä. 

2.  Sairauksien ehkäisy ja hoito
-  parantaa paikallisen sairaanhoito-
 henkilökunnan tehokkuutta ja 
 osaamista 
-  tukee ehkäiseviä sairaanhoito-ohjelmia 
 rajoittaakseen tarttuvien tautien 
 leviämistä ja vähentääkseen muiden 
 tautien esiintyvyyttä ja niihin liittyviä 
 komplikaatioita
-  parantaa sairaanhoidon paikallista 
 infrastruktuuria 
-  kouluttaa ihmisiä ja auttaa ehkäisemään 

 tärkeimpien sairauksien leviämistä 
-  ehkäisee sairauksista ja tapaturmista 
 johtuvaa fyysistä vammautumista 
-  tukee sellaisten henkilöiden opintoja, 
 joita kiinnostaa jokin terveyden-
 huoltoon liittyvä ammatti. 

3.  Vesi, sanitaatio ja hygienia
-  edistää puhtaan veden saatavuutta ja 
 parantaa jätehuoltoa ja hygieniaa 
-  auttaa yhdyskuntia kehittämään, 
 rahoittamaan ja ylläpitämään kestäviä 
 vesi- ja jätehuoltojärjestelmiä 
-  tukee ohjelmia, jotka lisäävät 
 yhdyskuntien tietoisuutta puhtaan
 veden, jätehuollon ja hygienian eduista
-  tukee sellaisten henkilöiden opintoja, 
 joita kiinnostaa vesihuoltoon tai 
 sanitaatioon liittyvä ammatti. 

4.  Äidin ja lapsen terveys
-  vähentää alle viisivuotiaiden lasten
 kuolleisuutta ja sairastavuutta
-  vähentää äitien kuolleisuutta ja 
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 sairastavuutta 
- lisää äideille ja lapsille tärkeiden sairaan-
 hoitopalveluiden ja koulutetun 
 terveydenhuoltohenkilöstön 
 saatavuutta paikallisilla vastaanotoilla
 ja sairaaloissa 
-  tukee sellaisten henkilöiden opintoja,
 joita kiinnostaa äidin ja lapsen
 terveydenhuoltoon liittyvä ammatti. 

5.  Peruskoulutus sekä luku- ja kirjoitustaito
-  tukee ohjelmia, jotka vahvistavat 
 yhdyskuntien kykyä antaa kaikille 
 kansalaisille peruskoulutusta sekä 
 luku- ja kirjoitustaito 
-  lisää aikuisten luku- ja kirjoitustaitoa 
- vähentää koulutukseen liittyvää 
 sukupuolten välistä eriarvoisuutta 
-  tukee sellaisten henkilöiden opintoja, 
 joita kiinnostaa peruskoulutuksen tai 
 luku- ja kirjoitustaidon edistämiseen 
 liittyvä ammatti.

6.  Yhteisön taloudellinen kehittäminen
-  kehittää yrittäjien, päättäjien, 
 paikallisjärjestöjen ja yhdyskuntaver-
 kostojen kykyä tukea taloudellista 
 kehitystä köyhissä maissa
-  parantaa mahdollisuuksia tehdä 
 tuottavaa työtä 
-  vähentää köyhyyttä puutteessa olevissa 
 maissa 
-  tukee sellaisten henkilöiden opintoja, 
 joita kiinnostaa taloudelliseen ja 
 yhteiskunnalliseen kehittämiseen
 liittyvä ammatti.

7.  Ympäristö 
-  suojella ja ennallistaa maaperää, 
 merialueita ja puhtaan veden resursseja
-  edistää ja auttaa viranomaisia ja 
 yhteisöjä luonnonvarojen kestävässä 
 hoidossa
-  edistää ekologisesti kestävää 
 maataloutta, kalastusta ja muita 
 elinkeinoja sekä vesihuoltoa ja 
 maankäyttöä
- keskittää huomio ilmastonmuutokseen 
 ja vähentää kasvihuonepäästöjä ja 
 ilmastonmuutoksesta aiheutuvia 
 häiriöitä
-  vahvistaa ekosysteemin kestokykyä ja 
 auttaa yhdyskuntia, jotka kärsivät 
 ilmastonmuutoksen seurauksista
-  tukea koulutusta, joka edistää 
 tietoisuutta ympäristönsuojelusta ja
 ilmastonmuutoksen seurauksista
-  edistää kestävää tuotantoa ja kehittää 
 rersurssitehokkaampaa taloutta
-  kehittää kansainvälistä ympäristö-
 oikeutta ja edistää ympäristön kannalta 
 terveellisiä elintapoja.

6.7  Ammattikoulutustiimit 
 (VTT - Vocational Training Teams)

Ammattikoulutustiimejä voidaan tukea pii-
riapurahoilla ja globaaleilla apurahoilla. Pii-
riapurahoilla tuetuilla tiimeillä ei ole rajoit-
teita osallistujien iän ja vaihdon keston tai 
tarkoituksen suhteen.

Globaaleja apurahoja myönnetään humani-
taarisiin tarpeisiin: niillä tuetaan ulkomaille 
matkustavia ryhmiä, jotka antavat tai saavat 
korkeatasoista koulutusta yhdellä tai use-
ammalla Rotaryn keskittämisalueella. Tii-
missä on oltava vähintään yksi tiiminvetä-
jä (mielellään rotari) ja kaksi jäsentä. Tiimin 
koon tai osallistujien iän suhteen ei ole ra-
joituksia, mutta jokaisella tiimin jäsenellä tu-

lee olla asianmukainen ammattitaito ja -ko-
kemus. 
Tiimit, joita tuetaan globaaleilla apurahoil-
la, voivat antaa tai saada koulutusta useis-
sa paikoissa, esim. yliopistoissa, sairaalois-
sa ja yrityksissä, ja asua eri paikoissa, kuten 
rotareiden kodeissa, opiskelija-asunnoissa 
ja hotelleissa. Koulutuksen keston voi valita 
vapaasti, ja samalla apurahalla voi matkus-
taa useampi kuin yksi tiimi. Koulutustiimin 
kokonaiskulujen tulee yltää vähintään glo-
baalien apurahojen minimitasolle eli 30 000 
US$:iin mukaan lukien tiimin jäsenten kulut 
ja muut apuraha-aktiviteetit.

VTT tarjoaa 
mahdollisuuden 

hyväntekeväisyyteen
ja ammatilliseen 

verkostoitumiseen 
maailman-
laajuisesti.
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6.8  Lahjoitukset Rotarysäätiölle ja lahjoittajien tunnustukset

Rotarysäätiön varat kertyvät siis yksittäisten 
rotarien, klubien ja piirien sekä Rotarya kan-
nattavien henkilöiden ja yhteisöjen lahjoi-
tuksista ja niiden sijoitustuotoista. Vain Vuo-
sirahastoon tehdyt lahjoitukset kartuttavat 
piirien DDF-varoja.

Rotarysäätiö kannustaa nk. EREY-kampan-
jassaan (Every Rotary Every Year) jokais-
ta rotaria lahjoittamaan vuosittain säätiölle 
haluamansa summan. Rotari, joka lahjoit-
taa vähintään 100 US$ vuodessa tulee Ro-
tarysäätiön kannatusjäseneksi (Sustaining 
Member). 

Yksityishenkilön, rotaryklubin tai piirin lah-
joittaessa vähintään 1 000 US$ säätiö myön-
tää lahjoituksesta nk. PHF-tunnustuksen 
(Paul Harris Fellow-tunnustus). Klubi tai piiri 
voi osoittaa tämän tunnustuksen haluamal-
leen henkilölle (rotarille tai ei-rotarille). Paul 
Harris Fellow saa kunniakirjan ja rintamerkin; 
tunnuksen saanut voi kantaa merkkiä myös 
kaulassa pidettävänä PHF-mitalina, jollainen 
on lunastettava erikseen Rotary-tuotteita 
myyvistä liikkeistä. 

Jokainen 1 000 US$:n lisälahjoitus oikeuttaa 
uuteen PHF-rintamerkkiin, johon on kiinni-
tetty yksi tai useampi safi iri (1-5) ja seitse-
männestä lähtien rubiini (1-3). Jos rotari ni-
meää PHF:n saajaksi jonkun toisen henkilön, 
esim. perheenjäsenensä, saa sekä lahjoittaja 
että saaja uuden PHF-rintamerkin.

Vasemmalla 
Paul Harris Fellow 
(PHF)-rintamerkki

ja oikealla 
Paul Harris Societyn 

rintamerkki.

Yhteensä vähintään 10 000 US$:n suuruinen 
henkilö- tai perhekohtainen lahjoitus oi-
keuttaa Major Donor -huomionosoitukseen, 
jonka merkkinä on kultainen Paul Harris -
profi ili tummansinisellä vinoneliöllä, jonka 
kulmassa on yksi timantti. Vähintään 25 000 
US$:n kokonaislahjoitus oikeuttaa kahteen, 
50 000 US$ kolmeen ja 100 000 US$ neljään 
timanttiin.

Rotarypiireihin on perustettu myös Paul 
Harris Society -yhdistyksiä, joiden jäseni-
nä olevat rotarit sitoutuvat vähintään 1 000 
US$:n vuosittaiseen lahjoitukseen. Jäsenillä 
on oma tunnuksensa. Lisätietoja tästä seu-
rasta saa rotarypiirin rotarysäätiökomitean 
puheenjohtajalta.

Lahjoittaminen

Rotarysäätiölle voi tehdä lahjoituksen luot-
tokortilla (My Rotary), pankkisiirrolla tai rota-
ryklubin välityksellä. 
Osoitteessa www.rotary.org/give yksityis-
henkilöt ja klubit voivat tehdä kertalahjoi-
tuksia tai jatkuvia lahjoituksia. Verkkosivuilla 
on myös tietoa lahjoituksista, joihin sisältyy 
osakkeita, obligaatioita tai osakerahastoja.

Yksityishenkilöt ja klubit voivat käyttää lo-
maketta The Rotary Foundation Contributi-
on Form (123-EN), joka löytyy SRP:n verkko-
sivuilta. Lahjoitusta tehtäessä tulee käyttää 
omaa jäsennumeroa, jolla varmistaa että 
tunnustukset ja PHF-pisteet ohjautuvat oi-
kein.



7.1  Service Above Self

Rotary Internationalin tunnuslause
Rotary on epäpoliittinen ja uskontoihin sitoutumaton järjestö. Se on arvopohjainen 
kansainvälinen palvelu- ja hyväntekeväisyysjärjestö, joka toimii kaikilla mantereilla 
ja lähes kaikissa kulttuureissa. Eri kulttuureja yhdistävänä sillä on yksi aatteellinen 
ydinarvo – palvelu – jota se pyrkii toteuttamaan kaikessa toiminnassaan. Asia ilmaistaan 
tunnuslauseellamme ”Palvelu itsekkyyden edelle” (Service Above Self). Periaatteen mukaan 
”suurin hyötyjä on se, joka palvelee parhaiten” (One Profi ts Most Who Serves Best).

7 RotaryaateRotaryaate

7.2  Rotaryn arvot, tehtävät ja tavoitteet

Rotaryn ydinarvot

Rotary Internationalin ydinarvot ovat:
 Toveruus
 Rehellisyys
 Moninaisuus
 Palvelu
 Johtajuus

Arvot ovat yhteisiä koko kansainvälisessä 
rotarymaailmassa, ja toimivat rotarina ole-
misen perustana. Rotary International hy-

väksyi ydinarvot vuonna 2007 osana stra-
tegiasuunnitelmaansa, ja ne ovat saaneet 
koko jäsenistön vahvan tuen.

Rotary Internationalin tehtävä

Tehtävämme on palvella muita, edistää re-
hellisyyttä, lisätä kansainvälistä yhteisym-
märrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa liikemaa-
ilman, ammattiryhmien ja yhteiskunnan 
vaikuttajien aktiivisella verkostoitumisella.

Rotaryn tavoite

Rotaryn tavoitteena on edistää palvelun pe-
riaatetta ammatissaan ja yksityiselämässään 
mm. seuraavasti:

1)  Edistää ystävyysverkoston syntymistä 
 ja löytää mahdollisuuksia 
 palvelemiseen;
2)  Toimia tehokkaana hyväntekeväisyys-
 järjestönä;

3)  Pitää yllä liike- ja ammattimoraalia, 
 lisätä kaiken työn arvostusta ja 
 kunnioittaa jokaisen rotarin ammattia;
4)  Kannustaa jokaista rotaria palvelun 
 periaatteeseen yksityiselämässä, 
 ammatissa ja yhteiskunnallisessa
 toiminnassa;
5)  Edistää kansainvälistä yhteis-
 ymmärrystä, suvaitsevaisuutta ja 
 hyvää tahtoa rotarien yhteistyön 
 toiminnan kautta.
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Kansainvälisyys 
on Rotaryn 

vahva voima.
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7.3  Neljän kysymyksen koe − The Four-Way Test

Rotary on palvelujärjestö. Käytännön toi-
mintaa ohjaavat Rotaryn eettiset periaatteet, 
joista Neljän kysymyksen koe on keskeinen. 
Tällä kokeella rotarit pyrkivät edistämään 
hyviä toimintatapoja yhteiskunnallises-
sa toiminnassaan, keskinäisessä kanssakäy-
misessään ja ajamissaan palveluhankkeissa 
punnitsemalla toimintaansa seuraavasti:

1)  Onko tämä TOTTA?
 Is it the TRUTH?

2)  Onko tämä OIKEUDENMUKAISTA 
 kaikkia asianosaisia kohtaan?
 Is it FAIR to all concerned?

3)  Luoko tämä HYVÄÄ TAHTOA ja PARAN-
 TAAKO TÄMÄ YSTÄVYYSSUHTEITA?
 Will it build GOODWILL and 
 BETTER FRIENDSHIPS?

4)  Onko tämä kaikkien osapuolten 
 EDUN MUKAISTA?
 Will it be BENEFICIAL to all concerned?

7.4  Singaporen julistus

Liike- ja ammattialoilla toimivien 
rotarien eettinen julistus

Liike- ja ammattialoilla toimiville rotareille 
määriteltiin kahdeksan kohdan eettinen ju-
listus vuonna 1989 Singaporessa pidetyssä 
sääntövaltuuskunnan kokouksessa. Chica-
gossa 30-luvulla syntyneen Neljän kysymyk-
sen kokeen ja Singaporen julistuksen väliin 
mahtuu lähes 60 vuoden kehityskaari.

Singaporen julistus

Liike- ja ammattialalla toimivana rotarina 
minun velvollisuuteni on
1) suhtautua omaan ammattiini tilaisuute-
na palvella
2) noudattaa uskollisesti oman ammattini 
eettisten ohjeiden kirjainta ja henkeä, oman 
maani lakeja ja oman yhteisöni moraalisään-
töjä
3) tehdä kaikkeni kohottaakseni ammattini 
arvostusta ja edistääkseni korkeimpia eetti-
siä arvoja omassa ammatissani
4) olla rehellinen ja tasapuolinen työnanta-

jaani, työntekijöitäni, yhtiökumppaneitani, 
kilpailijoitani, asiakkaitani ja yleisöä kohtaan 
sekä kaikkia niitä kohtaan, joihin olen liike- 
tai ammattisuhteessa
5) kunnioittaa ja arvostaa kaikkia yhteiskun-
nalle hyödyllisiä ammatteja
6) tarjota ammattitaitoni avuksi yritettäes-
sä löytää työmahdollisuuksia nuorille, pyrit-
täessä auttamaan erityisongelmista kärsiviä 
ihmisiä ja kehitettäessä paikkakuntani asuk-
kaiden elämänlaatua
7) olla rehellinen markkinoinnissani ja edus-
taessani liike- tai ammattialaani yleisön 
edessä
8) olla pyytämättä muilta rotareilta ja ol-
la suomatta heille sellaista etuoikeutta tai 
etua, jota en tavallisesti soisi muille liike- tai 
ammattikumppaneilleni.

7.5  Viisi toimintamuotoa

Rotarytoiminta kanavoituu käytännössä viideksi eri toimintamuodoksi 
(Avenues of Service).

Ja usein on 
hauskaakin!

Klubitoiminta

Rotaryklubit ovat koko toiminnan keskiös-
sä, Rotary toimii klubiensa kautta. Aktiivinen 
klubitoiminta sisältää säännölliset kokouk-
set, joiden tiheyden klubi voi päättää. Ko-
koontumisia tulee olla kuitenkin vähintään 
kahdesti kuukaudessa. Kokoukset sisältävät 
Suomessa yleensä ruokailun ja jonkin ajan-
kohtaisen esitelmän. Kokous voi olla myös 

vierailu, jossa tutustutaan jonkin yrityksen 
tai yhteisön toimintaan. Toiminta voi sisältää 
matkoja ja paikallisia projekteja, joilla aute-
taan tai kehitetään omaa yhteisöä. Varainke-
ruukampanjat ovat myös osa toimintaa. Yh-
teiskokoukset tai yhteiset projektit muiden 
klubien kanssa kuuluvat asiaan. Klubiorga-
nisaatiossa periaatteena on, että eri tehtä-
vät kiertävät vuosittain. Näin jokainen jäsen 
tutustuu klubitoiminnan eri puoliin.
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Ammatillinen toiminta

Kukin rotari edustaa klubissa omaa ammat-
tiaan, hänellä on nk. ammattiluokitus. Näin 
klubi saattaa rotarytoiminnan alkuperäisen 
idean mukaan yhteen eri ammattien edus-
tajia lisäämään ammattien välistä yhteisym-
märrystä. Ammatinharjoittamisen ja liike-
toiminnan yhteiset eettiset periaatteet ovat 
keskeisiä arvoja. Jotkin klubit palkitsevat 
oman paikkakuntansa ansioituneita työn-
tekijöitä (esim. Vuoden Ratas -palkinnolla) ja 
saavat samalla itsekin myönteistä julkisuut-
ta.

Yhteiskunnallinen toiminta

Yhteiskunnallisella toiminnalla tarkoitetaan 
klubiprojekteja, joiden avulla parannamme 
yhteisömme elämänlaatua. Yhteistyössä 
paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa 
pyrimme saamaan aikaan pysyviä paran-
nuksia. Projektit voivat olla myös keino ke-
rätä rahaa lahjoituksiin.

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen toiminta tarkoittaa yhteisiä 
usean klubin projekteja, joita rahoitetaan 
pääasiallisesti Rotarysäätiön kautta. Näissä 
projekteissa toteutamme humanitaarista ja 
sivistyksellistä toimintaa maailmanlaajuises-
ti. Rotary tarjoaa jäsenilleen myös kansain-
välisen verkoston harrastus- ja ystävyystoi-
mintaan.

Nuorisotoiminta 

Rotaryn nuorisolle tarjoamat mahdolli-
suudet ovat monipuolisia. Nuorisovaih-
don, interactklubien ja rotaractklubien sekä 
nuorten johtajuusseminaarien (RYLA-semi-
naarit) avulla autamme nuorten kasvamista 
kansainvälisyyteen, keskinäiseen suvaitse-
vuuteen sekä itsenäisiksi yhteiskunnan jä-
seniksi. Näillä toiminnoilla myös tuetaan ja 
vahvistetaan Rotaryn tulevaisuutta.

8.1  Rotaryn kansainvälinen historia

8 HistoriaHistoria

Ensimmäinen rotaryklubi perustettiin Chica-
gossa Yhdysvalloissa 23. helmikuuta 1905. 

Perustajina olivat asianajaja Paul P. Harris ja 
hänen kolme ystäväänsä, hiilikauppias Sil-
vester Schiele, kaivosinsinööri Gustavus E. 
Loeher ja vaatturiliikkeen harjoittaja Hiram 
E. Shorey. Heidän ensimmäisenä tavoittee-
naan oli oman kotikaupungin liikemoraalin 
parantaminen. Tavoitteeseen päästäisiin pe-
rustajien mielestä parhaiten tutustuttamal-
la kaupungin liikemiehet toisiinsa. Toiminta-
ajatus laajeni pian liike-elämästä koskemaan 
myös ympäröivän yhteiskunnan kehittämis-
tä. Rotarylle näytti olevan sosiaalinen tilaus.

Ensimmäinen klubien yhteinen konventio 
pidettiin Chicagossa vuonna 1910. Klubeja 
oli 16 ja niiden yhteenlaskettu jäsenmäärä n. 
1 500. Laajeneminen oli nopeaa, ja vuonna 
1911 Rotary laajeni yli Atlantin, kun Lontoo-
seen perustettiin rotaryklubi. 

Rotaryn perustaja 
Paul Harris 

(1868-1947)
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Osanottajia 
Los Angelesin 
kongressissa 

vuonna 1922.

Rotaryn
 ensimmäinen

 palveluprojekti 
oli julkinen käymälä 

Chicagon 
keskustaan.

Rotaryklubien kansainvälinen yhdistys pe-
rustettiin vuonna 1912. Rotary International 
oli syntynyt. Euroopan mantereen ensim-
mäinen klubi perustettiin 1920 Madridiin ja 
Rotary Internationalin toimisto perustettiin 
1925 Zürichiin.

Rotaryn perustaja Paul P. Harris kuoli 
Chicagossa 27.1.1947.

Tänään rotareita on maailmassa noin 1,2 mil-
joonaa, noin 35 000 klubissa ja yli 220 maas-
sa tai maantieteellisellä alueella. 

Järjestönä Rotary on tullut tunnetuksi ensi-
sijaisesti tekojensa ansiosta. Rotary kanavoi 
varoja hyväntekeväisyyteen Rotarysäätiön 
kautta. Rotary Internationalin Rotarysäätiö 
sai alkunsa vuonna 1917 perustetusta lahja-
rahastosta. Vuonna 1928 sille annettiin nimi 
The Rotary Foundation. Vuonna 1931 siitä 
muodostettiin säätiö. Rotarysäätiön toimin-
ta-ajatuksena on hyvien asioiden edistämi-
nen maailmanlaajuisesti (Doing Good in the 
World). 

Järjestön tunnuslauseena on ”Palvelu it-
sekkyyden edelle”. Ohjelmista merkittävim-
piä ovat erityisesti nuorisovaihto, stipendit 
ja maailmanlaajuiset humanitaariset hank-
keet, kuten PolioPlus.

Rotary International oli alkuun panevana 
voimana Maailman terveysjärjestön vuon-
na 1985 aloittamassa hankkeessa hävittää 
polio maailmasta. Tähän toimintaan Rotary 
on kanavoinut yli 2 miljardia US$:a sekä run-
saasti jäsentensä vapaaehtoista työtä. 
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8.2  Rotary International synnyttämässä 
 Yhdistyneitä kansakuntia

Rotary International suuntautui jo toimin-
tansa alkutaipaleella vahvasti kansainväli-
seen rauhantyöhön ja vuoden 1921 Edin-
burghin kongressissa rauhan edistäminen 
sisällytettiinkin RI:n sääntöihin ja ohjelmiin. 
Seuraava askel otettiin 30-luvulla, kun pe-
rustettiin RI:n Inter Country Committees -
ohjelma edistämään kansainvälistä yhteis-
työtä ja rauhaa.

Vuoden 1940 Havannan kongressissa - so-
dan jo alettua Euroopassa - hyväksyttiin yh-
teinen julkilausuma, jonka tavoitteena on 
maailma, missä vallitsee vapaus, oikeuden-
mukaisuus, totuus ja toisen loukkaamatto-
muus. Näistä tuli aikoinaan YK:n ihmisoi-
keusjulistuksen periaatteita.

Brittiläiset rotarit järjestivät 21 maan edusta-
jille Lontoossa v. 1943 korkean tason yhteis-
kokouksen, jonka tavoitteena oli aikaansaa-
da maailmanlaajuinen rauhansuunnitelma. 
Kokoukseen osallistui ministereitä ja tark-
kailijoita eri puolilta maailmaa ja se johti 
UNESCO:n perustamiseen vuonna 1946.

YK:n varsinainen peruskirja valmistui San 
Franciscossa keväällä 1945. Sen valmiste-
luun osallistui 800 edustajaa 29 eri toimi-
kunnassa. Edustajista 49 oli rotareita. Perus-
kirja ratifi oitiin 24 lokakuuta 1945 ja YK sai 
alkunsa.

Nykyisin Rotarylla on kiinteät suhteet YK:n 
eri toimijoihin ja sillä on korkein hallitusten 
ulkopuolisten yhteistyöelinten status YK:
ssa. YK:n pääsihteerit ovat olleet pääesiinty-
jinä useissa RI:n kongresseissa.

YK tekee myös vahvaa yhteistyötä rotarien 
kanssa polion ehkäisyssä ja useilla Rotary-
säätiön eri keskittämisalueilla kuten kulttuu-
rivaihdon ja lukutaidon edistämisessä sekä 
maailman terveystilanteen parantamisessa.

8.3  Rotaryn historia Suomessa ja Virossa

YK:n pääsihteeri 
Dag Hammarskjöld 

päättämässä RI:n viidettä-
kymmenettä kongressia 

Madison Square 
Gardenissa 

New Yorkissa 
12.6.1959.

Suomen ensimmäinen rotaryklubi oli 
Helsingin Rotaryklubi. Perustamispäivä 
oli 1.12.1926 ja charter-kirjansa klubi sai 
26.1.1927. Suomi oli tuolloin rotarymaail-
man 34. maa. Samana vuonna 1926–1927 
liittyivät Rotaryyn myös Costa Rica, El Salva-
dor ja Kolumbia.

Turku sai ensimmäisen klubinsa 1929, Viipuri 
1931, Tampere 1933, Oulu 1934, Vaasa 1935, 
Pori 1938 ja Hämeenlinna 1939. Ennen talvi-
sotaa klubeja oli kahdeksan ja niissä jäseniä 
kaikkiaan noin 270.

Suomessa ensimmäiset naiset liittyivät ro-
taryyn vuonna 1989, kun Harjavallan Rk otti 
kolme naisjäsentä.

Viroon Rotary laajeni 2.8.1930 kun Tallinnan 
Rotaryklubi hyväksyttiin Rotary Internatio-
nalin jäseneksi. Rotarytoiminta lakkautettiin 
Virossa toisen maailmansodan jälkeen.

Vuonna 1992 toiminta alkoi uudelleen ja Vi-
ron Rotary on toiminut vuodesta 2000 lähti-
en osana Suomen rotaryorganisaatiota pii-
rissä 1420. 
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Rotaryn ulkoiset tunnukset

Rotaryn tärkeimmät ulkoiset symbolit ovat 
nimi, merkit, mitalit, käädyt, liput ja standaa-
rit. Rotary Internationalin (RI) hallitus valvoo 
Rotaryn merkkien – immateriaalioikeuksien 
– käyttöä ja on pidättänyt itselleen kaikkien 
näiden oikeuksien maailmanlaajuisen käy-
tön.

Rotaryn nimi

Nimi Rotary juontuu järjestön alkuaikojen 
jäsenten tavasta järjestää kokoukset vuoro-
tellen työpaikoillaan. Rotary Club oli tuol-
loin ”kiertävän kokoontumisen” klubi. Nykyi-
nen ”kiertäminen – roteeraaminen” viittaa  
siihen, että klubin jäsenet vuorottelevat eri 
luottamustehtävissä.
Rotari sanana (Rotarian) tarkoittaa aina rota-
ryklubin jäsentä. Sana kirjoitetaan tekstissä 
pienellä alkukirjaimella.

9 RotarytunnuksetRotarytunnukset

24 hammasta. Suomessa yleisesti käytössä 
olevan merkin halkaisija on 11 millimetriä. 

Rintamerkki toimii rotaryjärjestöön kuulu-
misen tunnuksena. Rintamerkkiä käytetään 
takin kauluskäänteessä. Naispuolisilla rota-
reilla merkin kiinnitystapa riippuu asusta.

Merkkiä ei yleensä käytetä villapaidassa, pai-
dan kauluksessa tai päällysvaatteissa. Nii-
hin voidaan kiinnittää muita rotaryaiheisia 
merkkejä kuten vuoden teema ja End Polio 
Now -merkki, joita voidaan pitää myös takin 
oikeassa kauluskäänteessä.

Rintamerkki palautetaan jäsenyyden mah-
dollisesti päättyessä. Suomen Rotaryn verk-
kosivustolla on täydentäviä ohjeita rotary-
merkkien käytöstä.

Paul Harris Fellow -rintamerkki ja -mitali

Paul Harris Fellow -tunnustus käsittää kun-
niakirjan ja rintamerkin. Rintamerkkiä pide-
tään tavallista arvokkaammissa rotarytilai-
suuksissa. Se kiinnitetään takin vasempaan 
kauluskäänteeseen rotarymerkin alapuolel-

Merkki ja logo

Rotarymerkkiä käytetään Rotaryn paino-
tuotteissa, lipuissa, standaareissa ja opas-
teissa. Tarkemmat tiedot rotarymerkistä löy-
tyvät RI:n oppaasta Voice and Visual Identity 
Guidelines (547Aen). IRotaryn merkin ja tun-
nuksen voi ladata eri muodoissa My Rota-
ry -sivustolta. Sivuston Brand Centerissä on 
mahdollista tehdä klubille oma logo.

Rintamerkki

Rotarymerkki on hammasratas, jonka värit 
ovat koboltinsininen ja kulta. Rattaassa on 
kuusi ulospäin lievästi kapenevaa puolaa ja 

le. Sitä voi käyttää vain rotarymerkin kanssa 
- ei yksistään. PHF-rintamerkki ei siis korvaa 
rotarymerkkiä.

Rintamerkkiä ei kanneta kaulanauhassa kan-
nettavan PHF-mitalin kanssa, jota kannetaan 
huomattavimmissa rotarytilaisuuksissa, jois-
sa esiinnytään tummassa puvussa, smokissa 
tai frakissa. Kaulanauhassa kannettava PHF-
mitali on hankittavissa erikseen.

Käädyt

Klubin presidentti, kuvernööri ja Suomen 
Rotarypalvelu ry:n hallituksen puheenjohta-
ja käyttävät tarkoitukseen suunniteltuja kää-
tyjä. Joissakin piireissä myös apulaiskuver-
nööreille on hankittu käädyt. Niihin kuuluu 
kaulaketjussa tai nauhassa riippuva rotary-
merkki. Ketjuihin tai nauhoihin kiinnitetään 
erilliset laatat, joihin on kaiverrettu käätyjen 
aikaisempien kantajien nimet ja toimikau-
det. Käätyjä käytetään klubikokouksissa ja 
Rotaryn juhlatilaisuuksissa.

Lippu

Virallisessa rotarylipussa on valkoisen ken-
tän keskellä suurikokoinen rotarymerkki. Jos 
klubi käyttää tätä lippua klubilippunaan, se 
saa lisätä rotarymerkin yläpuolelle sinisillä 
kirjaimilla sanan Rotaryklubi ja merkin alle 
klubin kotipaikkakunnan ja maan nimen.

Standaari (pöytäviiri)

Standaari on lippuun tai vaakunaan verrat-
tava symboli. Standaari voidaan luovuttaa 
huomionosoituksena, lahjana tai muistoesi-Rotaryn rintamerkki. Paul Harris Fellow -mitali.
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neenä vain rotaryklubin nimissä toiselle ro-
taryklubille, järjestölle tai yksityishenkilölle. 
Standaari luovutetaan aina henkilökohtai-
sesti, eikä sitä esimerkiksi toimiteta postin 
välityksellä. Standaarin luovutus ja vastaan-
otto on juhlallinen toimitus, jota läsnäolijat 
kunnioittavat nousemalla seisomaan.

Piirit ja klubit päättävät itse standaariensa 
muodoista ja väreistä sekä standaarin luo-
vuttamisperiaatteista. Rotarymerkistä annet-
tuja RI:n ohjeita on kuitenkin noudatettava. 
Standaareihin on yleensä pyritty sisällyttä-
mään myös jokin piiriin tai klubiin läheisesti 
liittyvä symboli.

Suomen Rotaryn ansiomerkki

Suomen Rotary – Finlands Rotary ry on Ro-
tary Internationalin luvalla vuonna 2005 pe-
rustanut Suomen Rotaryn ansiomerkin. An-
siomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka 
on tehnyt pitkäjänteistä ja merkittävää kan-
sallista tai kansainvälistä työtä Rotaryn hy-
väksi.

Ansiomerkkejä on kaksi luokkaa, Suomen 
Rotaryn 1. luokan ansiomerkki ja Suomen 
Rotaryn ansiomerkki. Päätökset merkkien 
antamisesta tekee Suomen Rotarypalve-
lun hallitus. Merkkejä myönnetään vuosit-
tain enintään kolme kummassakin luokassa 
ja niiden saajat julkistetaan Rotaryn perusta-
mispäivänä 23. helmikuuta. Kuvernöörit toi-
mittavat määrämuotoiset hakemukset Suo-
men Rotarypalvelun hallitukselle vuosittain 
31. joulukuuta mennessä, joka tekee pää-
tökset ansiomerkkien saajista.

10 LyhenteitäLyhenteitä
SUOMI SVENSKA ENGLISH

AG Apulaiskuvernööri Assisterande guvernör Assistant Governor

Am SR-FR Ansiomerkki SR-FR Förtjänsttecken Rotary Finland Distinguished 
Service Decoration

AmI SR-FR 1. luokan Ansiomerkki SR-FR Förtjänsttecken av 1. klass Rotary Finland Distinguished 
Service Decoration 1 st class

ARRFC Rotarysäätiön alueellinen 
apulaiskoordinaattori

Assisterande regional Rotary 
Foundation –samordnare

Assistant Regional Rotary 
Foundation Coordinator

Bfr Hyväntekijä Välgörare Benefactor

Chart. Perustajajäsen Chartermedlem Charter member

CMS Ansiokkaan palvelun tunnustus Erkännande för utomordentlig 
serviceinsats

Citation for Meritorious Service

COL Sääntövaltuuskunta Lagråd Council on Legislation

D Piiri Distrikt District

DDF Piirirahasto DDF-medel District Designated Fund

DG Kuvernööri Guvernör District Governor

DGE Tuleva kuvernööri Tillträdande guvernör District Governor-elect

DGN Kuvernööriehdokas Nominerad guvernör District Governor-nominee

DICO Piirin IT-vastaava Distrikts IT-samordnare District IT Responsible Offi  cer

DT Piirikouluttaja Distriktsinstruktör District Trainer

DYECC Piirin nuorisovaihtokomitean pj. Ordförande i distrikts-kommittén 
för ungdomsutbyte

District Youth Exchange 
Committee Chairperson

Suomen Rotaryn ansiomerkit.



60

EPNZC Alueellinen End Polio Now
-koordinaattori

Regional End Polio Now 
-samordnare

End Polio Now zone coordinator

GETS Tulevien kuvernöörien 
koulutusseminaari

Utbildningsseminariet för 
tillträdande guvernörer

Governors-elect Training Seminar

HON Kunniajäsen Hedersmedlem Honorary member 

ICC Intercountry-toimikunta Intercountrykommitté Intercountry Committee

IPDG Edellinen kuvernööri Närmast förutvarande guvernör Immediate Past District Governor

IPP Edellinen presidentti Närmast förutvarande president Immediate Past President

IW Inner Wheel Inner Wheel Inner Wheel

MD Suurlahjoittaja Major Donor Major Donor

MDYEC Nuorisovaihdon toimikunnan pj. Ordförande i ungdomsutbytets 
kommitté 

Multidistrict Youth 
Exchange Chairperson

MDYEO Nuorisovaihdon 
toimikunnan jäsen

Medlem av ungdomsutbytets 
kommitté 

Multidistrict Youth 
Exchange Offi  cer

MOP Rotaryn käsikirja Procedurhandboken Manual of Procedure

NV Nuorisovaihto Ungdomsutbyte Youth Exchange

NVA Nuorisovaihtoasiamies Kontaktperson för 
ungdomsutbyte

Youth Exchange Offi  cer

OD Offi  cial Directory Offi  cial Directory Offi  cial Directory

P Presidentti President President

PAG Entinen apulaiskuvernööri Förutvarande assisterande 
guvernör

Past Assistant Governor

PDG Entinen kuvernööri Förutvarande guvernör Past District Governor

PE Tuleva presidentti Tillträdande president President Elect

PETS Tulevien presidenttien 
koulutustilaisuus

Utbildningsseminarium för 
tillträdande klubbpresidenter

Presidents-elect Training Seminar

PHF Paul Harris Fellow Paul Harris Fellow Paul Harris Fellow

PP Entinen presidentti Förutvarande president Past President

PRID RI:n hallituksen entinen jäsen Förutvarande RI-styrelseledamot Past Rotary International Director

RC Rotarykoordinaattori Rotarysamordnare Rotary Coordinator

RCB Rotaryklubin mallisäännöt Rekommenderade stadgar 
för rotaryklubbar

Recommended Rotary 
Club Bylaws

RCC Rotaryn kansalais-toimintaryhmät Rotarys samhällskårer Rotary Community Corps

RCP Rotaryn menettelytapaohjeet Rotarys policysamling Rotary Code of Policies

RFE Rotaryn ystävyysvaihto Rotarys vänskapsutbyte Rotary Friendship Exchange

RI Rotary International Rotary International Rotary International

RIB Rotary Internationalin säännöt Stadgar för Rotary International Bylaws of Rotary International

RIBI Rotary International Isossa-
Britanniassa ja Irlannissa

Rotary International i 
Storbritannien och Irland

Rotary International in 
Great Britain and Ireland

RID RI:n hallituksen jäsen RI-styrelseledamot Rotary International Director

RIDE RI:n hallituksen tuleva jäsen Tillträdande RI-styrelseledamot Rotary International 
Director-elect

RIP RI:n presidentti RI-president RI President

RFSM Rotarysäätiön kannatusjäsen Rotary Foundation 
understödsmedlem

Rotary Foundation 
Sustaining Member

RPIC Rotaryn julkisuuskuva-
koordinaattori

Rotarysamordnare 
för Public Image

Rotary Public Image Coordinator

RRFC Alueellinen rotarysäätiö-
koordinaattori

Regional Rotary Foundation 
samordnare

Regional Rotary Foundation 
Coordinator

Rtn rotari rotarian Rotarian

RYE Rotaryn nuorisovaihto Rotarys ungdomsutbyte Rotary Youth Exchange

RYLA Johtamiskoulutus nuorille Utbildningsprogram 
för unga ledare

Rotary Youth Leadership Awards

SAR Puolivuotisraportti RI:lle Halvårsrapport till RI RI semiannual report

SR-FR Suomen Rotary Finlands Rotary Rotary Finland Multidistrict 
Administrative Group

SRCC Rotaryklubin mallisäännöt Rotaryklubbens modellstadgar Standard Rotary Club 
Constitution

SRP-FRS Suomen Rotarypalvelu ry Finlands Rotaryservice ry Rotary Finland Service

TRF Rotarysäätiö Rotary Foundation The Rotary Foundation

VDG Varakuvernööri Viceguvernör Vice-Governor

VTT Ammattikoulutustiimit Yrkesutbildningsteam Vocational Training Teams

WCS Kansainvälinen 
yhteiskuntapalvelu

Världssamhällstjänst World Community Service

YECC Nuorisovaihtokomitean 
puheenjohtaja

Ordförande i kommittén 
för ungdomsutbyte  

Youth Exchange 
Committee Chair

YEO Nuorisovaihtoasiamies Kontaktperson för 
ungdomsutbyte

Youth Exchange Offi  cer
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