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Rotary perustuu yhteydenpitoon. Kun Paul Harris tuli nuorena lakimiehenä Chicagoon, hän perusti 
Rotaryn yhdestä tärkeästä syystä: se auttoi häntä saamaan yhteyden toisiin ihmisiin uudessa 
kaupungissa. Yli sata vuotta sen jälkeen meillä on käytössämme lukemattomia tapoja solmia 
ystävyyssuhteita ja verkostoitua, tapoja, joita Paul Harris ei edes osannut kuvitella.  Ja kuitenkin 
Rotaryn kyky yhdistää meidät on edelleen ainutlaatuinen - ja vertaansa vailla.

Tehtävänsä ja rakenteensa ansiosta Rotary International tarjoaa tavan yhdistää paikkakuntia, 
verkostoitua eri ammattien puitteissa ja solmia vahvoja ja kestäviä ystävyyssuhteita. Meidän 
jäsenyytemme yhdistää meidät maailmalaajuiseen yhteisöön lukemattomien projektien ja ohjelmien 
avulla, meidän johtavalla roolilla polion hävittämistyössä ja sillä että teemme yhteistyötä YK:n kanssa 
ja YK:ssa muiden kanssa. Meidän palvelutoimintamme yhdistää meidät ihmisiin, joilla on samat arvot 
kuin meillä ja jotka haluavat toimia paremman maailman puolesta; se yhdistää meidät ihmisiin, joita 
emme koskaan muutoin tapaisi ja jotka ovat enemmän meidän kaltaisiamme, kuin olisimme voineet 
kuvitellakaan; ja se yhdistää meidät niihin ihmisiin, jotka tarvitsevat apuamme ja antavat näin meille 
mahdollisuuden muuttaa elämää paikkakunnilla ympäri maailmaa.

Nyt kun vuosikymmen vaihtuu me olemme muokkaamassa Rotaryn tulevaisuutta. Vuonna 2019-
2020 Rotary ottaa käyttöön uuden strategiasuunnitelmansa ja toteuttaa näin Sääntövaltuuskunnan 
uudistusajatusta ja toimii uutta puhtia saaneilla keskittämisalueilla. Mutta varsinainen Rotaryn 
tulevaisuuden muokkaustyö tehdään klubeissa, joissa organisaatiomme täytyy tehdä kaikkensa, jotta 
sopeudumme tämän päivän muuttuvaan todellisuuteen.

Vaikka klubi on edelleenkin Rotary toiminnan ydin, niin me olemme nyt paljon luovempia 
ja joustavampia määritellessämme, mikä klubi voi itse asiassa olla, miten se voi järjestää 
kokoontumisensa ja jopa mitä voidaan pitää rotarykokouksena. Meidän tulee olla järjestelmällisiä, 
strategisesti ajattelevia ja innovatiivisia siinä, miten me käsitämme jäsenyyden muotoillessamme 
laajempia ja syvempiä yhteyksiä paikkakuntiimme ja muotoillessamme uusia klubityyppejä, jotta 
houkuttelisimme ja sitouttaisimme lisää - ja heterogeenisempaa - jäsenistöä. 

Rotary on todellakin perhe. Kuitenkin liian usein jäsenistön rakenne ja johtajuuden vaatimukset 
vievät Rotaryn nykypäivän nuorten ammatti-ihmisten ulottumattomiin.   Rotary voi ja sen täytyy olla 
kokemus, joka täydentää meidän perheitämme sen sijaan että se kilpailisi perheittemme kanssa. Silloin 
kun rotaryklubimme ovat lämpimiä ja tulijat tervetulleiksi toivottavia paikkoja, joissa palvelutoiminta 
ja perheet kulkevat käsi kädessä, me annamme perhekeskeisille nuorille ammatti-ihmisille 
mahdollisuuden innostua Rotaryn palvelutoiminnasta ja suunnitella positiivista kansalaistoimintaa. 
Ja kun me teemme rotaryvirkoja kohtaan tunnetuista odotuksista realistisia ja mahdollisia kiireisille 
ammatti-ihmisille, me kehitämme uuden sukupolven rotareiden taitoja ja verkostoja ja näistä nuorista 
tulee sitten rotaryjohtajia.

Vuonna 2019-2020 meidän haasteenamme on vahvistaa niitä tapoja, joilla Rotary yhdistää maailman 
solmimalla yhteyksiä, joiden avulla lahjakkaat, ymmärtäväiset ja  epäitsekkäät ihmiset lyöttäytyvät 
yhteen ja tekevät merkityksellisiä asioita Rotaryn palvelutoiminnan avulla.
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ROTARYN VISIO: 
Yhdessä me näemme maailman, jossa ihmiset 
kokoavat voimansa ja toimivat yhdessä saadakseen 
aikaan pysyviä muutoksia - ympäri maapallon, 
paikkakunnillamme ja meissä itsessämme.
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