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UUSI MATRIKKELI
Hyvä rotari. Käytössäsi on sähköinen Rotarymatrikkeli. Ensimmäinen painettu matrikkeli ilmestyi
vuonna 1939 ja on julkaistu aina vuosittain toimintavuoteemme 2020–2021 saakka.
Suurin syy sähköiseen matrikkeliin on vuonna 2019 voimaan tulleen henkilötietojen käsittelyä
koskeva tietosuojalaki, jolla on täydennetty EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Euroopan Unionin
tietosuoja-asetus säätelee verkkotiedon määrää ja sisältöä.
Kolme erillistä osiota
Sähköinen matrikkeli jakaantuu kolmeen osioon.
ENSIMMÄINEN OSIO on tämä “Perustietoa Rotarysta 2022–2023". Se vastaa edellisvuosien
matrikkelien “sinisiä sivuja”. Osio kattaa koko toimintamme ajantasaistetun esittelyn, eikä se sisällä
muita jäsentietoja kuin kuvernöörien ja Rotary Internationalin ja Suomen ja Viron Rotarypalvelun
johdon henkilöiden nimiä. Osio löytyy verkkosivuiltamme ja on kenen tahansa luettavissa ja
tallennettavissa.
TOINEN OSIO eli “Matrikkelihakemisto” on luettelo organisaatioissamme toimivista henkilöistä.
Osion tietojen julkaisemiseen on saatu jokaisen mukana olevan henkilön lupa. Luettelo löytyy
salasanalla suojattuna rotary.fi -verkkosivulta. Luettelo on tallennettavissa ja tulostettavissa.
KOLMANNEN OSAN korvaa jäsentietojärjestelmä.
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1 AJANKOHTAISTA
Rotarykaudella 2022–2023 klubien toiminta on käynnistymässä uudella innolla ja vauhdilla.
Nuorisovaihto on jälleen aloittanut toimintansa. Pitkään jatkunut jäsenmäärän lasku on saatu osittain
taittumaan. Vuoden teema “Imagine Rotary”, saa meidät kaikki käyttämään mielikuvitustamme.
1.7.2022 alkaen Rotaractin jäsenet ovat täysivaltaisia RI:n jäseniä. Rotarybrändin kirkastaminen
vahvistaa uusien jäsenten rekrytointia. Monimuotoisuus, oikeudenmukaisuus ja osallisuus (DEI) on
nostettu Rotaryn keskeisiksi arvoiksi. Lue lisää tästä Sari Miettisen, RI:n klubien ja piirien
tukihenkilön, piirikonferenssin esityksestä: "Monimuotoinen Rotary".
Polion hävittäminen maailmasta on loppusuoralla. Viruksen esiintyminen on saatu rajattua
Afganistanin ja Pakistanin raja-alueelle. Rotary vie tämän projektin loppuun asti.
Rotarien painopistealueita käytetään projektien kohteina kansainvälisesti ja kansallisesti. Näitä
alueita ovat rauhantyö, sairauksien torjuminen, puhdas vesi ja sanitaatio, äitien ja lapsien
pelastaminen, koulutus, paikallisen talouden vahvistaminen ja ympäristö. Kaikkien säätiön
avustamien projektien tulee kohdistua näihin painopistealueisiin.
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Vuoden Rotary Internationalin presidentti (RIP) ja teema
Rotary Internationalin presidentti
RI:n presidentti on Rotaryn keulahahmo. Hän johtaa RI:n hallitusta ja edistää henkilökohtaisella
panoksellaan Rotaryn toimintaa kaikkialla maailmassa. Ehdokkaan RI:n presidentiksi nimeää RI:n
hallituksen entisistä jäsenistä valittu 34-jäseninen nimeämiskomitea. Lopullisen valinnan tekee RI:n
vuosikokous.

RI:n presidentti 2022–2023 on Jennifer E. Jones, Rotary Club of Windsor-Roseland, Ontario, Kanada

Rotary Internationalin kaudelle 2022–23 valittu presidentti Jennifer Jones kuvittelee Rotaryn, jossa
jäsenet toimivat tehdäkseen unelmistaan totta ja he saavat kaiken irti klubikokemuksistaan. Hän
kehottaa jäseniä olemaan enemmän tekemisissä toistensa kanssa ja käyttämään näitä yhteyksiä
kumppanuuksien rakentamiseen, jotka muuttavat maailmaa. RI:n presidentin teema 2022–2023 on
Imagine Rotary.

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.
3

Rotaryn toiminta
Rotary on eettisellä pohjalla toimiva kansainvälinen palvelujärjestö, joka toimii yli 200 maassa jäseniä sillä on yli 1,4 miljoonaa. Suomessa ja Virossa on miltei 300 rotaryklubia ja rotareita niissä on
yhteensä noin 9 000.
Rotarytoiminnan perustana ovat paikalliset rotaryklubit, jotka kokoavat yhteen vaikuttajia tekemään
hyvää maailmassa ja omalla paikkakunnallaan. Klubit kutsuvat jäsenikseen aktiivisia Rotaryn arvot
jakavia ihmisiä eri aloilta.
Klubit kuuluvat Rotary Internationalin (RI) alaisiin rotarypiireihin, joita Suomessa on viisi. Rotary
Internationalia johtavat presidentti ja hallitus (board). Piirejä johtavat kuvernöörit. 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 kansainvälistä toimistoa. Euroopan ja Afrikan toimistossa Zürichissä
hoidetaan meidän asioitamme.
Rotaryn korkein päättävä elin sääntövaltuuskunta (COL) kokoontuu kolmen vuoden välein. Vuoden
2022 päätöksistä voit lukea täältä Lainsäädäntöneuvoston sivuilta.
Humanitaarinen palvelu
Rotarysäätiö (TRF), yksi maailman suurimpia hyväntekeväisyyssäätiöitä, koordinoi rotarien
maailmanlaajuista palvelutoimintaa. Säätiön työ perustuu vapaaehtoisiin lahjoituksiin sekä pääoman
tuottoon, jotka kanavoidaan koulutusprojekteihin ja humanitaariseen avustustyöhön. Yhtenä
kannustimena on Paul Harris Fellow -tunnustuksen myöntäminen jokaista tuhannen dollarin
lahjoitusta kohti. Rotaryn perustajan Paul Harrisin nimeä kantavia PHF-tunnustuksia on myönnetty
maailmanlaajuisesti yli miljoona.
Paul Harris perusti muutaman ystävänsä kanssa Rotaryn vuonna 1905 Chicagossa. Suomessa
rotarytoiminta alkoi vuonna 1926. Rotarysäätiö perustettiin vuonna 1917 Lahjarahaston nimellä.
Vuodesta 1985 alkaen rotarit ovat keränneet rahaa polion eli lapsihalvauksen hävittämiseksi
maapallolta. Tavoitteeksi on asetettu hävittää polio maailmasta kokonaan lähivuosina, mihin
kerätään varoja End Polio Now -kampanjalla. Rotarit ovat keränneet runsaassa 30 vuodessa yli 1,3
miljardia dollaria polion hävittämiseksi - yli 1 000 dollaria rotaria kohden. Maailman terveysjärjestö
WHO:n johtamassa poliokampanjassa Rotary sekä Bill ja Melinda Gatesin säätiö ovat suurimmat
yksityiset lahjoittajat, ja Rotary on satsannut polion hävittämiseen vapaaehtoistyönä. Toiminnan
seurauksena Poliotapaukset ovat vähentyneet maailmassa yli 350 000 tapauksesta lähes nollaan.
Lisätietoa Rotarysta on osoitteessa 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 21 toimii Virossa.

2.1 Jäsenyys rotaryklubissa
Klubi muodostuu rotareista. Klubin perustamisvaiheessa on oltava vähintään 20 jäsentä. Muita
määräyksiä klubin jäsenmäärän suhteen ei ole.
Rotaryklubissa on aktiivijäseniä (Active members) ja sillä voi olla kunniajäseniä (Honorary members)
tai muita jäseniä. Tärkeimpänä menestystekijänä klubin olemassaolon oikeutukselle on sen aktiivinen
toiminta.
Aktiivijäsenyys
Äänivaltainen ja Suomen Rotaryn jäsentietojärjestelmään merkitty aktiivijäsen on klubiin valittu
jäsen, joka maksaa klubin jäsenmaksun. Aktiivijäsen valitaan klubiin määräämättömäksi ajaksi.
Kunniajäsenyys
Kunniajäseneksi voidaan valita rotari tai rotaryjärjestöön kuulumaton henkilö, joka on erityisen
ansiokkaasti edistänyt Rotaryn tavoitteita. Kunniajäsenen ei tarvitse maksaa klubin liittymis- eikä
jäsenmaksua. Hänellä ei ole äänivaltaa klubissa, eikä hän voi toimia Rotaryn tai klubin virallisissa
tehtävissä. Kunniajäsenyys useammassa kuin yhdessä rotaryklubissa on mahdollista, mutta rotari ei
voi olla samassa klubissa sekä aktiivijäsen että kunniajäsen. Mikäli kunniajäsen on aktiivijäsenenä
toisessa klubissa, voi hän toimia tässä klubissa rotarytehtävässä. Kunniajäsen on oikeutettu
vierailemaan kaikissa rotaryklubeissa.
Muita jäsenyysmuotoja
Klubissa voi olla myös yritys- tai yhteisöjäseniä tai perhejäseniä klubin sääntöjen mukaisesti.
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Luokitusjärjestelmä
Rotaryklubiin pyritään kutsumaan jäseniä paikkakunnan eri toimintasektoreilta. Se mahdollistaa
klubitoiminnan monipuolisuuden ja laaja-alaisuuden. Rotaryn peruspyrkimys on tutustuttaa eri
alojen ihmisiä toisiinsa. Osaamisalueeseen perustuvaa järjestelmää kutsutaan luokitukseksi.
Jokaisella aktiivijäsenellä tulee olla luokitus, joka vastaa hänen lähinnä koulutukseen, työpaikkaan tai
harrastukseen liittyvää osaamistaan. Klubi muodostaa itse luokitusnimikkeensä.
Klubin tulisi ylläpitää kaikista klubin toiminta-alueella esiintyvistä liike- ja ammattialoista sekä
yhteiskunnallisen palvelun lajeista luokituskarttaa (luokitusluetteloa), jonka klubi tarkistaa ja
täydentää vuosittain. Luokituskartasta ilmenevät jäsenten luokitukset ja ne luokitukset, joihin
pyritään saamaan uusia jäseniä.
Jäsen säilyttää luokituksensa, vaikka hän olisi siirtynyt eläkkeelle tai on muulla tavoin siirtynyt pois
aktiivityöelämästä. Jäsenen vaihtaessa ammattia hänelle määritetään uusi luokitus.
Jäsenrekrytointi
Uusien jäsenten hankinta on jokaisen jäsenen oikeus ja velvollisuus. Aktiivijäsen tekee esityksen
uudesta jäsenestä klubin hallitukselle. Sääntövaltuuskunta (COL) on hyväksynyt sen, että
jäsenehdokkuutta voi esittää mille tahansa klubille. Paikkakuntasidonnaisuutta ei enää ole. Rotarin ei
tarvitse asua samalla paikkakunnalla, minne klubi on rekisteröity.
Monimuotoinen Rotary, DEI
Rotary International on vahvistanut neljä strategista tavoitetta, joilla on ohjaava vaikutus
toimintaamme: Lisää vaikutusta (Increase Impact), Tavoita useampi (Expand our reach), Edistä
osallistujien sitoutumista (Enhance participant engagement) ja Vahvista kykyä sopeutua (Increase our
ability to adapt). Ohjaava vaikutus on näkynyt siten, että toimintamme on muuttumassa enenevässä
määrin kohti monimuotoisempaa (Diversity), oikeudenmukaisempaa (Equity) ja osallistavampaa
(Inclusion) toimintakulttuuria. Näin mahdollistetaan jokaiselle tasavertaiset mahdollisuudet
osallistumiseen niin jäseninä kuin johtajina. Lue lisää Rotaryen sitoutumisesta näihin arvoihin tästä
Rotary's Commitment to Diversity, Equity, and Inclusion.
Jäseneksi ottaminen
Jäsenrekrytoinnissaan klubi toimii sääntöjensä mukaisesti.
-

Päätös tiedotetaan jäsenehdokkaalle.
Uusi jäsen vastaanotetaan klubiin esittelemällä hänet klubikokouksessa ja luovuttamalla
hänelle rotarymerkki.
Klubi merkitsee uuden jäsenen luokitteineen jäsentietojärjestelmään.
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Toisesta klubista siirtyvää tai toisen klubin entistä jäsentä voi ehdottaa aktiivijäseneksi hänen
aikaisempi klubinsa. Siirtyvän jäsenen jäseneksi ottaminen noudattaa samoja menettelyjä kuin
muidenkin jäsenten. Rotari ei voi olla samanaikaisesti aktiivijäsenenä kahdessa klubissa. Aktiivijäsen
voi kuitenkin olla kunniajäsenenä muissa klubeissa.
Uusien jäsenten perehdyttäminen ja kouluttaminen
Klubin jäseniä perehdytetään ja koulutetaan Rotaryn toimintaan eri yhteyksissä.
Jokaisella klubin jäsenellä on nimetty kummi, jonka tehtävänä on perehdyttää uusi jäsen klubin
jäseniin ja toimintatapoihin sekä kannustaa uutta jäsentä osallistumaan aktiivisesti klubin toimintaan.
Uuden jäsenen kummina toimii useimmiten uuden jäsenen esittäjä. Kummina voi olla joku muukin
klubin jäsen.
Useissa klubeissa on nimettynä klubikouluttaja, jonka tehtävänä on syventää klubin jäsenten
rotarytietoutta.
Miksi olen rotari – jäsenyyden edut ja mahdollisuudet
Liittyessäsi Rotaryklubiin mahdollisuutesi vaikuttaa maailmassa kasvaa. Tämän mahdollistaa yli 1,2
miljoonan aktiivisen ihmisen verkosto – ympäri maailman. Meillä on yhteinen tavoite, parantaa
elämän laatua vapaaehtoistyöllä.
Jäsenyys klubissa tarjoaa mahdollisuuden saada yhteyden toisiin ammattilaisiin, jotka eivät pelkää
johtaa ja ovat omistautuneet vaikuttamiselle. Osallistuessa projektiin, klubin kokoontumiseen,
vaihtaessa ajatuksia ja ideoita luot samalla ystävyyssuhteita, rotari kasvaa ihmisenä ja kehittää
itselleen uusia taitoja. Klubin avulla hän voi parantaa paikallisyhteisönsä tarpeita.
Rotarit saavat aikaan merkittäviä muutoksia maailmanlaajuisesti. Jäsenyys suo rotarille pääsyn
kansainväliseen verkostoon.
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
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E-klubi ja satelliittiklubi
Klubitoiminnan erityisiä muotoja ovat e-klubi ja satelliittiklubi. Rotaryklubin toiminta-alue on
paikkakunnallinen paitsi e-klubi, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kaikilla klubeilla on mahdollisuus
pitää kokouksiaan verkossa.
Rotaryn satelliittiklubi toimii kuten klubi toisen sisällä. Satelliittiklubin jäsenet ovat myös isäntäklubin
jäseniä. Heillä on erilliset kokoukset, ja satelliitti raportoi hallinto- ja muusta toiminnastaan
isäntäklubille.
Satelliittiklubin perustamiseen tarvitaan vähintään 8 jäsentä, mutta toiminnan voi aloittaa
pienemmälläkin jäsenmäärällä. Ohjeita saa mm. Sari Miettiseltä (Rotaryn kansainvälinen toimisto
Zürichissä). Tarkempaa tietoa on Suomen Rotaryn verkkosivuilla www.rotary.fi.
Läsnäolo ja osallistuminen
Rotaryn ja rotaryklubin toiminnan keskeinen periaate on ystävyys, mikä kannustaa jäseniä läsnäoloon
klubikokouksissa ja osallistumaan rotarytapahtumiin. Yhteisiä asioita voi parhaiten edistää
osallistumalla klubin järjestämiin tilaisuuksiin, joita tulee olla vähintään kahdesti kuukaudessa.
Osallistua voi myös:
- minkä tahansa toisen klubin kokoukseen maailmassa
- RI:n, Suomen Rotaryn tai rotarypiirin tapahtumiin
- muihin palvelutapahtumiin tai projekteihin
Klubin hallitus voi myöntää jäsenelle tilapäisen läsnäolovapautuksen perustelluista syistä, vaikka
varsinaista osallistumisvelvollisuutta ei enää olekaan. Osallistumiseksi voidaan hyväksyä myös
sähköinen osallistuminen tai vaikkapa osallistuminen projektin toteuttamiseen.
Jäsen voi hakea myös pysyvää läsnäolovapautusta, jos hänen oman ikänsä ja rotaryvuosiensa 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
- Osallistumisen pitkäkestoinen laiminlyönti
- Muut hallituksen erikseen toteamat klubin sääntöihin perustuvat syyt
Rotarin jäsenyys voi päättyä koska tahansa myös hänen omasta pyynnöstään. Hänen tulee kuitenkin
maksaa alkaneen rotaryvuoden jäsenmaksu kokonaisuudessaan. Jäsenyyden päättyessä rotarin on
palautettava rotarymerkkinsä klubille.
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2.2 Klubin toiminta
Vaikka rotaryklubin toiminnan aikajänne ja virkailijoiden toimikausi on useimmiten yksi vuosi, on
klubin toiminnan oltava suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Klubin toiminnan pitkän aikavälin
suuntaviivoista ja painopisteistä suositellaan tehtäväksi suunnitelma noin kolmeksi vuodeksi
eteenpäin. Klubin toimintamallit klubi kuvaa RI:n suosittamassa klubijohtosuunnitelmassa (CLP, Club
Leadership Plan).
Klubitoiminnan vuosisuunnitelmat laaditaan RI:n verkkosivun My Rotary -järjestelmän Club Central osioon ennen kunkin rotaryvuoden alkua. Suunnitelman toteutumat raportoidaan rotaryvuoden
aikana. Kuvernöörit ja apulaiskuvernöörit seuraavat tätä kautta piirinsä klubien tavoitteita sekä
niiden toteutumista.
Klubit tekevät rotaryvuodelle myös yksityiskohtaisemman vuosi-/toimintasuunnitelman
(klubikokoukset, klubin muu toiminta, osallistuminen piirin, SRP:n ja RI:n tilaisuuksiin) vähintään
puoleksi vuodeksi eteenpäin.
Klubin komiteat
Klubi perustaa toimintansa kannalta tarpeellisen määrän komiteoita. Klubijohtosuunnitelman
mukaisesti klubin pysyviä komiteoita ovat:
- Hallinto
- Jäsenyys
- Julkisuuskuva
- Palveluprojektit
- Rotarysäätiö
Mikäli klubi harjoittaa nuorisovaihtotoimintaa, täytyy siihen perustaa vähintään kolmihenkinen
nuorisovaihtotiimi. Tästä kerrotaan tarkemmin nuorisovaihdon yhteydessä luvussa 4.5
Klubi voi nimetä toimihenkilöitä tai muitakin komiteoita tärkeinä pitämiään asioita varten. Tällaisia
ovat esimerkiksi tiedotus- ja suhdetoimintavastaava, IT-vastaava sekä klubikouluttaja.
Jonkin yksittäisen projektin toteuttamiseen voidaan nimetä myös oma projektiorganisaatio. Viime
vuosina klubiprojektien määrä on kasvanut. Usein niiden tuotoilla myös rahoitetaan klubin
hyväntekeväisyyttä, esimerkiksi nuorisovaihtoa tai Rotarysäätiötä.
Klubin talous ja jäsenmaksu
Klubin aktiivijäsenet suorittavat klubilleen vuotuisen jäsenmaksun. Jäsenmaksun suuruus
vahvistetaan klubin vuosikokouksessa. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Projektitoiminnasta saadut tuotot on käytettävä paikalliseen tai kansainväliseen
hyväntekeväisyyteen.
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Rotarykokoukset
Klubikokoukset
Rotaryn keskeisin toimintamuoto on säännöllinen klubikokous. Klubikokouksia tai muita kokouksia
pidetään vähintään kahdesti kuukaudessa. Klubien ohjelmassa on paljon myös kokouspaikan
ulkopuolella olevia tilaisuuksia.
Klubikokouksen kesto vaihtelee, mutta normaalisti se on 1–1,5 tunnin pituinen. Kokouksen
yhteydessä osallistujat nauttivat tavallisesti aterian.
Normaalin kokouksen ohjelmaan pyritään sijoittamaan joko oman jäsenen tai vierailevan henkilön
pitämä alustus tai esitelmä. Klubin jäsenet pitävät kukin vuorollaan luokitusesitelmiä, joissa esitellään
jäsenen ammatillista tai muuta erikoisalaa. Ohjelman tulisi sisältää säännöllisin välein ajankohtaisia
rotaryaiheita.
Klubikokouksiin voivat klubin jäsenten lisäksi osallistua toisten klubien rotarit ja jäsenten puolisot.
Rotari voi kutsua klubinsa klubikokouksiin vieraaksi muitakin henkilöitä, jotka eivät ole rotareita.
Vieraillessaan muussa kuin omassa klubissaan jäsen voi tuoda mukanaan yhden ei-rotary-vieraan.
Kokoukseen voi osallistua henkilökohtaisesti läsnä olemalla, verkkokokouksessa tai verkkoyhteyttä
käyttäen tai vuorovaikutteisena verkkotapahtumana.
Muut tilaisuudet
Klubikokouksia täydentämään klubit järjestävät toiminnan kehittämiseen liittyviä erikoistapaamisia.
Esimerkiksi takkaillat ovat erityisen sopivia tilaisuuksia ideointiin ja uusien jäsenten
perehdyttämiseen. Retkeilyt, työpaikkakäynnit ja yritysvierailut monipuolistavat klubin ohjelmaa.
Klubineuvottelu
Klubineuvottelussa keskustellaan klubin ohjelmista ja toiminnasta sekä koulutetaan uusia jäseniä.
Klubineuvotteluja tulisi pitää välittömästi piirineuvottelun, piirikonferenssin, piirikokouksen ja PETS:n
jälkeen, jotta jäsenet saisivat tietoja muun muassa piirin ohjelmista, suunnitelmista ja aktiviteeteista.
Klubineuvotteluja pidetään myös kuvernöörin tai apulaiskuvernöörin vierailujen yhteydessä.
Vuosijuhla
Klubeilla on tapana juhlistaa perustamistaan vuosijuhlatapahtumalla. Järjestelyt ovat silloin
tavanomaista juhlavammat. Vuosijuhlaan voidaan kutsua myös ulkopuolisia vieraita. Vuosipäivää
voidaan viettää jäsenten kesken myös vapaamuotoisena tapaamisena.
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Intercity-kokous
Intercity-kokouksella tarkoitetaan usean klubin yhteistä tilaisuutta. Tällaisella tilaisuudella on usein
jokin erityinen teema. Se saattaa ajoittua myös jonkin yhteisen merkkitapahtuman ympärille.
Klubin sääntömääräiset kokoukset
Klubin sääntömääräiset kokoukset pidetään klubien sääntöjen mukaisesti. Klubeja suositellaan
käyttämään Suomen ja Viron Rotarypalvelun laatimia rotaryklubin mallisääntöjä.
Klubiprojektit
Kokousten ohella klubitoimintaan kuuluvat oleellisina klubiprojektit. Projekteilla tarkoitetaan kaikkea
sitä konkreettista toimintaa, jota klubit harjoittavat normaalin kokoustoiminnan ulkopuolella.
Projektit ovat olennainen osa klubitoimintaa:
- hyvät projektit aktivoivat klubeja
- niillä toteutetaan konkreettisia palvelukohteita omassa lähiympäristössä
- samalla niillä voidaan kerätä varoja Rotarysäätiön palveluprojekteihin tai klubin omaan
toimintaan

2.3 Hallinto ja toimihenkilöt
Rotaryklubin asioita hoitaa hallitus. Rotarytoiminnassa omaksutun kiertävän vastuun mukaan
tehtävistä ei kieltäydytä ilman todella painavaa estettä.
Klubin hallituksessa tulisi olla ainakin:
- presidentti
- tuleva presidentti
- past presidentti
- sihteeri
- rahastonhoitaja
Klubin hallituksessa voi olla myös muita jäseniä. Klubin hallituksen rakenne ja valitsemistapa
määritellään klubin säännöissä. Mikäli klubilla on satelliittiklubi, sillä on oma hallitus.
Rotaryklubin hallitus kokoontuu presidentin kutsusta. Hallituksella on laajat toimintavaltuudet.
Hallitus päättää muun muassa uusien jäsenien ottamisesta ja jäsenyyden lopettamisesta. Hallituksen
päätöksistä voidaan vedota klubiin, joka voi kumota tai muuttaa hallituksen päätöksen 2/3:n
määräenemmistöllä.
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Presidentti
Rotaryklubin presidentti johtaa klubin koko toimintaa ja on klubin ensisijainen edustaja. Presidentti
on myös klubin hallituksen puheenjohtaja. Avainsanoja presidentin toimintaan:
Valmistele
Kuuntele
Jaa
Rohkaise ja kiitä
Kehitä
Toteuta
Tuleva presidentti
Tuleva presidentti tulisi valita mieluiten kaksi vuotta ennen presidenttikautensa alkua. Tällä tavoin
hänelle varataan riittävästi aikaa valmistautua tehtäväänsä.
Rotarypiiri järjestää vuosittain koulutustilaisuuden rotaryklubien tuleville presidenteille, 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 presidentin 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 tiedottamisessa ja muissa
klubihallinnon tehtävissä. Sihteereille nimetään omat vastuualueet tai he voivat sopia tarkemmasta
työnjaosta keskenään.
Sihteerit vastaavat Rotary Internationalille ja Suomen ja Viron Rotarypalvelu ry:lle toimitettavista
tiedoista ja raporteista annettuihin määräaikoihin mennessä. Klubin 1. sihteeri on sekä RI:n että
Rotarypalvelun postitusten pääasiallinen vastaanottaja.
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Rahastonhoitaja
Rahastonhoitaja huolehtii rotaryklubin raha-asioista. Tehtävään kuuluvat talousarvioiden laadinta
yhdessä presidentin kanssa ja sen seuranta sekä klubin jäsenmaksuista ja maksuliikenteestä
huolehtiminen. Maksujen asianmukaisesti hoitamiseksi rahastonhoitajan ja sihteerin tulee toimia
tiiviissä yhteistyössä.
Klubimestari
Klubimestarin keskeinen tehtävä on klubin tilaisuuksien käytännön järjestelyt.
Nuorisovaihtoasiamies
Klubin presidentti vastaa nuorisovaihdosta, jota toteuttaa nuorisovaihtoasiamies ja
nuorisovaihtotiimi. RI:n nuorisovaihtosertifiointi edellyttää klubilta vähintään 3-henkistä
nuorisovaihtotiimiä ja jatkuvaa koulutusta. Tiimiin täytyy sisältyä kummankin sukupuolen edustus.
Kaikkien jäsenten ei tarvitse olla rotareita. Nuorisovaihtotiimin jäsenistä vähintään yhden rotarin on
osallistuttava vuosittain piirin järjestämään nuorisovaihdon koulutustilaisuuteen.
Rotarysäätiökomitean puheenjohtaja
Jokaisessa klubissa tulee olla henkilö, joka vastaa säätiöasioista ja toimii mahdollisen säätiökomitean
puheenjohtajana. Hänen tehtävänsä on aktivoida ja tukea klubin humanitaarisia projekteja sekä
tehdä tunnetuksi Rotarysäätiön toimintaa ja kannustaa jäseniä tekemään lahjoituksia Rotarysäätiölle.
Rotarysäätiökomitean puheenjohtaja on myös klubin yhdyshenkilö piirin säätiökomiteaan
Rotarysäätiötä koskevissa asioissa kuten PHF-tunnustusten hankintamenettelyssä tai klubin
lahjoitustilanteen seurannassa.
Lisätietoa klubin toimihenkilöiden tehtävistä tästä linkistä.
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2.4 Muistilista presidenteille, sihteereille ja rahastonhoitajille
Toimintasuunnitelmat ja talousarviot kertovat toiminnan suunnasta ja laajuudesta, läsnäolo
toiminnan aktiivisuudesta ja jäsenten osallistumisesta. Raportoinneissa hyödynnetään Suomen
Rotaryn ja Rotary Internationalin tietojärjestelmiä sekä sähköistä viestintää. Näitä tietoja päivitetään
väliajoin.
Klubi- ja jäsentiedot
Klubin sihteeri tai muu valtuutettu toimihenkilö vastaa klubin ajan tasalla olevista tiedoista
Rotarypalvelun jäsentietojärjestelmässä. Klubin, jäsenten ja klubin toimihenkilöiden tiedot
päivitetään vain kotimaan järjestelmäämme, josta ne automaattisesti siirtyvät RI:n järjestelmään.
Suomen ja Viron Rotarypalvelun ja Rotary Internationalin tiedotteiden ja muun materiaalin toimitus
klubeille perustuu jäsentietojärjestelmän yhteystietoihin. Viime kädessä kukin jäsen vastaa oman
tietonsa ajantasaisuudesta.
Suositeltavaa olisi, että klubeilla olisi oma erillinen sähköpostiosoite. Tähän sähköpostiosoitteeseen
voidaan ohjata yleinen klubeille osoitettu tiedotus.
Kuukausittain raportoitavat
Jäsenillä ei ole varsinaista läsnäolovelvollisuutta klubikokouksissa. Klubi voi kuitenkin halutessaan
seurata läsnäoloa ja raportoida siitä jäsentietojärjestelmään piirikuvernöörin käyttöön.
Heinäkuussa ja tammikuussa
Rotary International (RI) lähettää jäsenmäärään perustuvat jäsenmaksulaskut klubeille sähköpostitse
klubien presidenteille ja rahastonhoitajille heinä- ja tammikuun lopulla. Laskut perustuvat 1.7. ja 1.1.
jäsenrekisteriin kirjattuihin jäsenmääriin. Ne löytyvät myös My Rotaryssä Manage/Club
Administration/Club Finances-kohdasta. Pääset sinne myös tästä linkistä.
RI:n sääntövaltuuskunnan (COL) kokousten rahoittamiseksi peritään vuosittain 1,50 US$.
Rotary -lehden vuosimaksu on 24 US$ printtiversiossa ja 12 US$ elektronisessa versiossa.
RI:n jäsenmaksut tulevina vuosina ovat:
2022–2023 US$ 71,00 vuodessa / aktiivijäsen
2023–2024 US$ 75,00 vuodessa / aktiivijäsen
2024–2025 US$ 78,50 vuodessa / aktiivijäsen
2025–2026 US$ 82,00 vuodessa / aktiivijäsen
Lokakuussa ja maaliskuussa
Piirin ja Suomen ja Viron Rotarypalvelu ry:n jäsenmaksu.
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Rotarypiirin laskut / loka- ja maaliskuussa
Rotarytoimisto lähettää jäsenmäärään perustuvat piirin jäsenmaksulaskut klubeille sähköpostitse
klubien 1. sihteereille ja rahastonhoitajille kahdessa erässä rotaryvuoden aikana (loka- ja
maaliskuussa). Nämä maksut perustuvat 1.7. ja 1.1. jäsenrekisteriin kirjattuihin jäsenmääriin.
Piirille maksettavat laskut sisältävät sekä piirin oman että piirin Suomen ja Viron Rotarypalvelulle
suorittaman jäsenmaksun. Piirin maksuosuus vahvistetaan vuosittain kevään piirineuvottelussa.
Suomen ja Viron Rotarypalvelu ry:n maksuosuus vahvistetaan yhdistyksen kevätkokouksessa. Rotary
Norden -lehden tilausmaksu 8 € laskutetaan jäsenmaksun yhteydessä.
Klubin toimihenkilöpäivitys joulukuussa
Tulevan rotaryvuoden tärkeimmät toimihenkilöt ovat presidentti, tuleva presidentti, varapresidentti,
1.sihteeri, rahastonhoitaja, nuorisovaihtoasiamies, rotarysäätiökomitean puheenjohtaja ja
jäsenyyskomitean puheenjohtaja. Nämä toimihenkilöiden yhteystiedot on päivitettävä
jäsentietojärjestelmään vuosittain 15.12. mennessä.
Milloin tahansa rotaryvuoden aikana
Kaikki klubi- ja jäsentiedot tulee päivittää jäsentietojärjestelmään reaaliajassa ts. mahdollisimman
pian muutoksen tultua klubin tietoon. Päivitysvastuu on rotaryklubilla.
Lahjoitukset Rotarysäätiölle / pankkiyhteystiedot
Rotary Foundation
Deutsche Bank AG, Königsallee 45–47, 40212 Düsseldorf, Germany
IBAN: DE51 3007 0010 0255 0200 00
BIC/SWIFT: DEUTDEDDXXX
Lahjoitusten maksaminen onnistuu luottokortilla RI:n My Rotary -palvelussa.
Rotaryn teemakuukaudet
Heinäkuu
Uusien virkailijoiden aikakausi
Elokuu
Jäsenistön ja laajennustyön kuukausi
Syyskuu
Peruskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon kuukausi
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Lokakuu
Talouskehityksen ja yhteiskunnallisen kehittämisen kuukausi
Marraskuu
Rotarysäätiön kuukausi
Joulukuu
Sairauksien ehkäisyn ja hoidon kuukausi
Tammikuu
Ammattipalvelun kuukausi
Helmikuu
Rauhantutkimuksen ja konfliktien 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

2.5 Suomen rotaryklubien uudet mallisäännöt 2020–2022
Suomen Rotarypalvelu (SRP) hyväksytti rotaryklubien uusitut mallisäännöt Patentti- ja
rekisterihallituksessa (PRH) 13.10.2020. Hyväksyntä on voimassa 2 vuotta hyväksymispäivämäärästä
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 kokouskäytännöistä, verkkokokouksissa sekä
mahdollisuudesta satelliittiklubin perustamiseen.
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Suomen ja Viron Rotarypalvelu on suositellut klubin sääntöjen uudistamista, koska mainitut Rotary
Internationalin klubeja sitova järjestysmuoto ja mallisääntösuositus olivat muuttuneet Rotary
Internationalin Sääntövaltuuskunnassa (COL 2016 ja COL 2019). Sääntöjä uudistettaessa kannattaa
aina käyttää uusia mallisääntöjä. Jos klubin uudet muutetut säännöt ovat 1/1 mallisääntöjen
mukaiset, PRH:n hyväksyntä on nopeampaa.
Viron klubit eivät ole Suomen yhdistyslainsäädännön alaisia eivätkä ne tarvitse säännöilleen PRH:n
hyväksyntää. Virolaisten klubien sääntöjen tulee kuitenkin noudattaa em. Rotary Internationalin
Rotaryklubien järjestysmuotoa ja Rotary Internationalin suosituksia Rotaryklubin mallisäännöiksi.
Uudet mallisäännöt ja hakuohjeet hyväksynnälle löytyvät Suomen ja Viron Rotarypalvelun
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 englanninkielinen. Klubi voi olla myös kaksikielinen.
2. Klubin tarkoitus ja toiminnan laatu
Klubin tarkoitus on vaalia lähimmäisen palvelemisen ihannetta ja innostaa jäseniään sekä
yksityiselämässään, ammatissaan, yhteiskunnallisessa toiminnassaan että kansainvälisissä 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 tilaisuuksia sekä pitää yhteyttä Suomen Rotarypalvelu ry Finlands Rotaryservice rf -nimiseen yhdistykseen, rotarypiiriin, muihin rotaryklubeihin kaikkialla
maailmassa sekä Rotary International -nimiseen keskusjärjestöönsä ja sen alueellisiin
organisaatioihin.
Klubi osallistuu humanitaarisiin avustusprojekteihin sekä kotimaassa että kansainvälisesti
yhteistyössä rotaryjärjestön, -piirin ja/tai toisen rotaryklubin kanssa tai yksin.
Klubi voi osallistua kansainväliseen nuorisovaihtotoimintaan lähettämällä ja vastaanottamalla vaihtooppilaita, järjestämällä kesäleirejä nuorisolle sekä jakamalla koulutusstipendejä ja matka-avustuksia.
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Rotaryklubi toimii yleishyödyllisyyden pohjalta. Klubi voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja
sekä järjestää asianomaisella luvalla rahankeräystä, arpajaisia, juhlia, harjoittaa julkaisutoimintaa ja
muuta vastaavaa toimintaa, joka välittömästi tukee näissä säännöissä määrättyjä tarkoituksia.
Klubi voi omistaa tarkoituksensa toteuttamisen 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 perusteilla 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 Internationalin
Rotaryklubin järjestysmuotoa ja Rotary Internationalin suositusta Rotaryklubin mallisäännöiksi sekä
muita ohjeita ja määräyksiä, 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, joka alkaa 1.7. ja päättyy 30.6. Klubilla on yksi valittu
toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
Tilinpäätös ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään
kuukautta ennen yhdistyksen sääntömääräistä syyskokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen sääntömääräistä
syyskokousta.
6. Klubin jäsenyys
Klubi kutsuu aktiivijäsenikseen jäsenien esittämiä täysi-ikäisiä, hyvämaineisia eri ammattialoja
edustavia henkilöitä. Aktiivijäsenen on maksettava klubille liittyessään liittymismaksu ja vuosittain
jäsenmaksu.
Klubi voi kutsua kunniajäseniä, joilla ei ole klubin kokouksissa äänioikeutta eikä velvollisuutta maksaa
jäsenmaksuja. Kunniajäseneksi voidaan kutsua joku klubin jäsen tai klubin ulkopuolinen henkilö. Jos
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klubin aktiivijäsen kutsutaan oman klubinsa kunniajäseneksi, niin hän hyväksyessään kutsun luopuu
samalla oman klubinsa aktiivijäsenyydestä ja äänioikeudestaan klubin kokouksessa.
Jäsenyyden valintamenettely on määriteltynä Rotary Internationalin säännöissä. Klubin hallitus
hyväksyy jäsenet.
Jäsenen tulisi osallistua klubin säännöllisiin kokouksiin.
Aktiivijäsen voidaan erottaa klubista hallituksen päätöksellä, jos siihen on painavat syyt. Painavia
syitä ovat muun muassa jäsenmaksujen jatkuva maksamisen laiminlyöminen, jatkuvat poissaolot
klubin kokouksista tai jos jäsen ei enää täytä hyvämaineisuuden edellytyksiä. Asianomaiselle jäsenelle
on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Jäsenellä on oikeus kuukauden sisällä
hallituksen päätöksestä saattaa erottaminen klubin kokouksen ratkaistavaksi paitsi, milloin
erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
7. Klubin hallitus
Klubin asioita hoitaa klubin syyskokouksen toimintavuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, jonka
toimintakausi alkaa seuraavan vuoden 1.7. ja päättyy sitä seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivänä.
Hallitus kokoontuu kuukausittain.
Hallitukseen kuuluvat:
- puheenjohtaja, jota kutsutaan presidentiksi
- tuleva presidentti
- edellinen presidentti
- sihteeri
- rahastonhoitaja
Klubin hallituksessa voi olla myös muita jäseniä kuten varapresidentti, tulevaa presidentin seuraajaksi
nimetty valittu jäsen, klubimestari tai muita virkailijoita. Hallitukseen voidaan valita kuitenkin
enintään viisi (5) muuta jäsentä.
Hallituskokouksiin voidaan lisäksi kutsua käsiteltävien asioiden asiantuntijoita. Hallitus on
päätösvaltainen, kun enemmistö sen jäsenistä 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 kuuluvat satelliittiklubin virkailijat sekä 4–6 muuta sääntöjen
mukaista jäsentä. Tärkein satelliittiklubin virkailija on puheenjohtaja, muut virkailijat ovat edellinen
puheenjohtaja, tuleva puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Satelliittiklubin hallitus vastaa
satelliittiklubin jokapäiväisen toiminnan ja aktiviteettien organisoinnista ja ohjaamisesta Rotaryn
sääntöjen, vaatimusten, menettelytapojen ja tavoitteiden mukaisesti emoklubin ohjauksessa.
Satelliittiklubin hallituksella ei ole oikeutta puuttua rotaryklubin päätöksentekoon.
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8. Klubin sääntömääräiset kokoukset
Klubin sääntömääräisiä kokouksia ovat syyskokous (vuosikokous), joka on pidettävä lokakuun
loppuun mennessä ja kevätkokous (klubineuvottelu), joka on pidettävä toukokuun loppuun
mennessä.
Kokoukset ovat perinteisiä kokouksia, joihin voidaan lisäksi osallistua myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tästä on mainittava kokouskutsussa ja
myös tällöin osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on selvitettävä tavallisessa
yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Jäsen voi myös
verkkokokouksessa valtuuttaa valtakirjalla toisen jäsenen käyttämään äänioikeuttaan. Tällöin
valtakirja on toimitettava postitse tai sähköpostilla hallitukselle ennen kokousta.
Klubin hallitus voi kutsua koolle ylimääräisiä kokouksia yhdistyslain mukaisesti.
Kokouksissa jokaisella aktiivijäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.
Henkilövalintaäänestyksissä käytetään kulloinkin päätettävää äänestystapaa, avoin äänestys tai
suljettu lippuäänestys. Verkkokokouksessa voi olla käytössä vain avoin äänestys.
Syyskokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:
- Edellisen toimintakauden toimintakertomus
- Edellisen toimintakauden tilinpäätöksen esittäminen
- Edellisen toimintakauden toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen
- Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen
- Vahvistetaan, että toimessa olevasta hallituksesta tuleva presidentti toimii presidenttinä ja klubin
hallituksen puheenjohtajana. Ja nykyinen presidentti toimii entisenä presidenttinä seuraavan
toimintakauden hallituksessa.
- Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut
sääntöjen kohdassa 7. mainitut hallituksen jäsenet
- Yhden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan valinta tulevalle toimintakaudelle
- Muut kokouskutsussa mainitut asiat
Kevätkokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:
- Toimintasuunnitelman esittäminen tulevalle toimintakaudelle
- Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrääminen tulevalle toimintakaudelle
- Talousarvion hyväksyminen
- Nimetään tulevalle toimintakaudelle tarpeelliset komiteat sekä niiden puheenjohtajat. Kunkin
komitean puheenjohtaja nimeää erikseen komiteansa jäsenet, jotka hallitus vahvistaa ennen tulevan
toimintakauden alkua
- Muut kokouskutsussa mainitut asiat
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Satelliittiklubin tulee toimittaa vuosittain rotaryklubin presidentille ja hallitukselle raportti, joka
kattaa klubin jäsenistön, aktiviteetit ja ohjelmat. Mukaan tulee liittää tilinpäätös ja tarkastettu
kirjanpito. Nämä kaikki liitetään rotaryklubin vuosikokoukselle toimitettaviin asiakirjoihin. Rotaryklubi
voi vaatia satelliittiklubilta myös muita mahdollisia tilanteen vaatimia raportteja.
9. Klubin kokousten koollekutsuminen
Klubi kokoontuu vuosiohjelman mukaisesti. Sääntömääräinen kokous pitää kutsua koolle kymmenen
päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka. Kutsu on
toimitettava postitse, sähköpostilla tai tekstiviestinä. Muuttuvista ajankohdista ilmoitetaan jäsenille
kymmenen päivää ennen kokousta hallituksen päätöksen mukaan joko postitse, sähköpostilla tai
tekstiviestillä. Ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle samassa ajassa ja samalla tavalla.
10. Klubin toimintaohjeet
Klubi vahvistaa itselleen erilliset toimintaohjeet, joissa määrätään yksityiskohtaisemmin klubin
sisäisistä toimintamuodoista ja klubin toiminnassa noudatettavista menettelytavoista 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 lakkauttaminen
Mikäli klubi purkautuu, sen varat on käytettävä purkautumiskokouksessa määritellyllä tavalla
rotaryaatetta edistävään tarkoitukseen Suomessa. Klubin tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat
samaan tarkoitukseen.
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3 ROTARYPIIRIT
Rotaryssa on noin 1,4 miljoonaa jäsentä, joista noin 1,2 miljoonaa on rotareita ja 200 000
rotaractoreita. Rotarymaailma on jaettu noin 530 piiriin, joissa kussakin on keskimäärin noin 2600
jäsentä. Piirin perustamisesta ja lopettamisesta päättää RI. Piirin koolla on minimijäsenmäärä, ja siksi
esimerkiksi Viron noin 20 klubia ja noin 600 jäsentä kuuluu Etelä-Suomen piiriin eivätkä muodosta
omaa piiriä.

3.1 Piiri
Suomessa on viisi rotarypiiriä. Rotarypiiriä johtaa kuvernööri tukenaan piirineuvosto, komiteat ja
piirin eri alueiden apulaiskuvernöörit.

Piirikuvernööri
Jokaista maailman noin 530 rotarypiiriä johtaa piirikuvernööri, joka toimii suoraan Rotary
Internationalin alaisuudessa. Hänen päätehtävänään on johtaa piirin toimintaa ja ohjata, opastaa ja
innostaa piirin klubeja.
Kuvernööri on RI:n toimihenkilö ja samalla Suomen yhdistysrekisteriin rekisteröidyn piiriyhdistyksen
hallituksen puheenjohtaja. Kuvernööri on vastuussa RI:n toimissaan suoraan RI:n hallitukselle.
Piiriyhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus piirikokoukselle. Kuvernööri esittää piirikokoukselle
avukseen piirineuvoston, apulaiskuvernöörejä sekä komiteoita. Piirineuvosto toimii piiriyhdistyksen
hallituksena. Kuvernööri vastaa yksin RI:n antaman kuvernöörimäärärahan käytöstä. Piirineuvosto
vastaa piirin talousarvion toteutumisesta. Apulaiskuvernöörit (Assistant Governor, AG) ovat
kuvernöörin edustajia ja avustajia määrätyllä maantieteellisellä alueella toimivissa rotaryklubeissa.
Alueet ja niihin kuuluvat klubit päätetään piirineuvottelussa.
Kuvernöörin (District Governor, DG) toimikausi on yksi rotaryvuosi heinäkuun alusta seuraavan
vuoden kesäkuun loppuun. Jokaisella piirin klubilla on oikeus esittää oma ehdokkaansa tulevaksi
kuvernööriksi. Piirikokouksen valitsema nimeämiskomitea valitsee kuvernööriehdokkaaksi
pätevimmäksi ja sopivimmaksi katsomansa ehdokkaan. Lopullinen valinta kuvernöörin tehtävään
vahvistetaan RI:n kansainvälisessä rotaryneuvottelussa (International Assembly). Tällöin valitusta
henkilöstä käytetään nimitystä District Governor-nominee (DGN), kuvernööriehdokas. Seuraavana
vuonna hänen nimikkeensä on District Governor-elect (DGE), tuleva kuvernööri.
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Piirien tulevilla kuvernööreillä on oma koulutusputkensa: Suomen Rotarypalvelun järjestämä
valtakunnallinen tulevien kuvernöörien valmennustilaisuus, vyöhykkeen GETS (Governors-elect
Training Seminar) ja Instituutti sekä RI:n järjestämä kansainvälinen rotaryneuvottelu (Assembly)
USA:ssa Orlandossa.
Toimikauttaan seuraavan rotaryvuoden ajan edellisestä kuvernööristä käytetään nimikettä
Immediate Past District Governor (IPDG) eli edellinen kuvernööri. Tämän jälkeen hänestä tulee Past
District Governor (PDG) eli entinen kuvernööri.
Apulaiskuvernööri
Jokaisessa Suomen rotarypiirissä kuvernööriä avustavat useat apulaiskuvernöörit. He toimivat kukin
omalla AG-alueellaan ja vierailevat yleensä jokaisessa klubissa vähintään kaksi kertaa vuodessa. ja
tarvittaessa useamminkin. Apulaiskuvernööri järjestää yleensä oman alueensa PrePETS-tapahtuman,
jossa klubin tulevat vastuuhenkilöt perehdytetään tehtäviinsä. Tämä mahdollistaa kevennetyn, koko
piirille tarkoitetun yksipäiväisen PETS-koulutuksen järjestämisen yksipäiväisenä.
AG:n toimintakausi on yleensä kolme vuotta.

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 järjestetään myös koulutusta.
Tämä syysseminaariksi kutsuttu tilaisuus on vakiintunut useisiin piireihin.
Piirikokouksessa käsitellään piirin virallisia asioita kuten edellisen toimintakauden tilinpäätös ja
toimintakertomus. Jokaisen piiriin kuuluvan klubin velvollisuuksiin kuuluu osallistua piirikokoukseen
ja lähettää sinne valtakirjalla varustettuna vähintään yksi edustaja. Klubeilla on oikeus äänivaltaisiin
edustajiin seuraavasti:
Jäseniä klubissa
-37
38–62
63–87
88–112
113–137

Edustajia / ääniä
1
2
3
4
5 jne.

Piirikokouksessa klubin äänet voivat olla edustettuina valtakirjalla. Saman klubin ääniä ei saa
hajauttaa.
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Piirineuvottelu
Piirineuvottelu pidetään yleensä helmi-maaliskuussa, kun seuraavan rotaryvuoden kansainväliset
teemat ovat tiedossa. Kokouksessa hyväksytään tulevan piirikuvernöörin (DGE) esittelystä seuraavan
rotaryvuoden toiminnan perusteet, tavoitteet ja toimintasuunnitelma sekä talousarvio.
Piirineuvottelussa päätetään myös vuosittaisesta piirin jäsenmaksusta, joka muodostaa piirin
toiminnan taloudellisen pohjan. Jäsenmaksu eritellään sen käyttötarkoitusten mukaan.
Piirikonferenssi
Rotarypiirin tärkein vuotuinen tapahtuma on piirikonferenssi. Se järjestetään Suomessa tavallisesti
huhti-toukokuussa. Se voidaan järjestää myös rotaryvuoden ensimmäisen puoliskon aikana.
Piirikonferenssin tarkoituksena on edistää Rotarya mielenkiintoisen ohjelman avulla. Puheiden,
esitelmien ja keskustelujen lisäksi ohjelmassa varataan aikaa ystävyyssuhteita edistävään vapaaseen
seurusteluun.
Piirikonferenssiin kutsutaan piirin rotarit seuralaisineen, Suomessa olevat ulkomaiset vaihto-oppilaat
ja ammatilliset koulutusryhmät (VTT), Suomesta lähtevät ammatilliset koulutusryhmät ja ulkopuolisia
esitelmien pitäjiä. Kuvernööri kutsuu erikseen arvostamiaan henkilöitä kunniavieraiksi. Usein
konferenssiin tulee myös jonkun toisen suomalaisen piirin, jonkun pohjoismaisen piirin ja RI:n
presidentin edustaja.

3.3 Presidenttien ja klubien toimihenkilöiden koulutustilaisuudet
PrePETS
Useissa piireissä on käytäntö, että piiri järjestää alkuvuodesta tuleville klubipresidenteille ja
sihteereille apulaiskuvernöörialueittaiset valmennustilaisuudet, niin kutsutut PrePETSit ennen
varsinaista PETS-koulutusta.
PETS
Klubien tulevat presidentit ja muut toimihenkilöt koulutetaan tehtäviinsä piirin
koulutustapahtumassa, joka pidetään yleensä piirineuvottelun yhteydessä maaliskuussa.
Tilaisuudesta käytetään sen englanninkielistä nimitystä PETS. Se on järjestettävä ennen uuden
toimintavuoden alkua ja kansainvälisen neuvottelun (International Assembly) eli tulevien
kuvernöörien koulutustilaisuuden jälkeen.
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Jokaisen tulevan presidentin edellytetään osallistuvan PETS:iin voidakseen toimia presidenttinä.
Samassa yhteydessä järjestetään koulutusta myös muille klubin keskeisille toimihenkilöille, kuten
sihteerit, rahastonhoitajat, rotarysäätiökomiteoiden puheenjohtajat, nuorisovaihtoasiamiehet, ITvastaavat jne.
RLI eli Rotary Leadership Institute
RLI on rotarypiirien vapaaehtoinen, kansainvälinen yhteenliittymä, johon kaikki Suomen piirit ovat
liittyneet, ja jossa jokaisella piirillä on oma vastuuhenkilö. RLI tuottaa ajantasaista ja
aikuisopiskelijoille soveltuvaa koulutusmateriaalia rotarytoiminnan perusteista. Tavoitteena on
lisääntyvän rotary-ymmärryksen kautta vahvistaa rotarien sitoutumista ja tukea klubien toimintaa.
Valmennusohjelma soveltuu sekä uusien rotarien perehdytykseen että jo pitkään toiminnassa
mukana olleiden jäsenten tietojen päivittämiseen. Siitä on erityisesti hyötyä niille rotareille, jotka
tulevat toimimaan klubinsa johtotehtävissä. RLI:n valmennusohjelman peruspaketti sisältää kolme
päivän mittaista jaksoa, jotka järjestetään tyypillisesti muutaman viikon välein.
Lisätietoa RLI:sta löytyy osoitteesta www.rotaryleadershipinstitute.org. Englannin ja suomenkieliset
koulutusmateriaalit ovat ladattavissa osoitteesta www.rlifiles.com.
Muita piirien klubeille järjestämiä koulutustilaisuuksia
Piirit järjestävät klubeille vuosittain erilaisia koulutustapahtumia kuten nuorisovaihtokoulutus,
rotarysäätiöseminaarit, jäsenyysseminaarit ja syysseminaarit.
Piirijohdon koulutustilaisuudet
Piirien järjestämät piirijohdon seminaarit on tarkoitettu rotareille, jotka toimivat kuluvana ja
seuraavana rotaryvuotena toimivat apulaiskuvernööreinä tai piirikomiteoiden puheenjohtajina.
Seminaarit järjestetään yleensä yhden päivän tai illan tilaisuuksina, esimerkiksi piirineuvottelun
yhteydessä.
Lisäksi piirien toimihenkilöille järjestetään valtakunnallisia, kaikille piireille yhteisiä,
koulutusseminaareja eri aihealueista kuten esimerkiksi rotarysäätiöseminaarit, jäsenyysseminaarit,
nuorisovaihdon innostuspäivät ja julkisuuskuvaseminaarit.
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3.4 Piiri 1385
https://rotary.fi/d1385/
DG Arja Saarento
Klubi: Kemi
Luokitus: metsäteollisuuden tutkimus ja kehitys
Rotarytehtävät: klubitasolla presidentti, sihteeri,
säätiöasiamies, NVA, piiritasolla AG, DGSC, DRFCC,
RLI-kouluttaja, vyöhyketasolla Oulun Instituutin
taloudenhoitaja
Työtehtävät: laboratorio- ja kehityspäällikkö,
toiminnanjohtaja
Koulutus: fil. maist. (kemia) Oulun yo, työtieteen
tohtoriopinnot, Oulun yo
Harrastukset: yhdistystoiminta, yrityshallinto,
liikunta, mökkeily ja puutarhanhoito
Perhe: puoliso ja 2 lasta

Mikä sinulle on tärkeää Rotaryssä?
Minulle rotaryssä erityisen tärkeää on nuoret sekä hyvän tekeminen lähellä ja kaukana. Olen saanut
palvella usean vuoden ajan säätiötoimikunnassa piirimme klubeja ja olen voinut auttaa globaalisti
ihmisiä niissä maissa, joissa elinolot ovat huomattavasti vaikeammat kuin meillä.
Mitä odotan tulevalta kuvernöörivuodeltani?
Odotan kuvernöörivuodeltani iloisia kohtaamisia: rotary on iloinen asia. Vuositeemamme mukaan
unelmoidaan isosti, ajatellaan huomista ja toteutetaan unelmat, ollaan toiminnan ihmisiä! Rotaryn
pitäisi olla voimaannuttava harrastus meille kaikille, mahdollisuus kehittää itseämme yhdessä toisten
kanssa rotaryn etiikan ja arvojen mukaan. Toivon saavuttavamme yhdessä strategiset tavoitteemme.
Siten meillä on aihetta juhlaan 6.-7.5.2023 piirikonferenssissamme: hyvä me, muutos on
mahdollisuutemme!
Mikä on palvelulupaukseni klubeille alkavana vuonna?
Olen ihan teitä klubeja varten, valmiina auttamaan ja palvelemaan, positiivinen kylki edellä.
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Piiriin 1385 kuuluvat seuraavat rotaryklubit
Alajärvi
Haukipudas
Jakobstad-Pedersöre
Kajaani Elias
Kauhajoki
Kauhava Härmät
Kokkola-Gamlakarleby
Kuhmo
Laihia
Meri-Kemi
Muhos
Närpes
Oulu City
Pello
Pyhäjärvi
Rovaniemi Santa Claus
Sotkamo
Törnävä (Seinäjoki)
Vörå
56 klubia

Alavus
Ilmajoki
Jalasjärvi
Kalajoki
Kauhajoki Aro
Kemi
Kokkola-Hakalax
Kurikka
Lapua
Meri-Oulu
Nivala
Oravais
Oulujoki, Oulu
Pietari Brahe
Raahe
Seinäjoki Lakeus
Tornio
Vaasa Eteläinen-Vasa-Södra
Ylivieska-Jokivarsi

Haapavesi
Ivalo
Jurva
Kannus
Kauhava
Kemijärvi
Kristinestad-Kristiinankaupunki
Kuusamo
Lapua Kiviristi
Merikoski (Oulu)
Nykarleby
Oulu
Oulun Tulli
Pietarsaari-Mässkär
Rovaniemi
Sodankylä
Tuira (Oulu)
Vaasa-Vasa
56 klubia

Satelliittiklubi
Raahe, Pietari Brahe
Rotaractklubit
Rovaniemi, sponsoriklubi: Rovaniemi, Rovaniemi Santa Claus
Vaasa, sponsoriklubi: Vaasa ja Vaasa Eteläinen
Oulu, sponsoriklubi: kaikki Oulun klubit (Meri-Oulu, Merikoski, Oulu City, Oulujoki, Oulun Tulli ja
Tuira)
Interactklubit
Interact -klubi, sponsoriklubi: Oulu City
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3.5 Piiri 1390
https://rotary.fi/d1390/
DG Esa Mäkinen
Nimi: Esa Mäkinen
Klubi: Tampere-Hervannan rotaryklubi
Luokitus: Puolustusvoimat – Försvarsmakten –
Defense Forces
Rotarytehtävät: Klubin sihteeri, klubipresidentti,
apulaiskuvernööri, RLI-kouluttaja
Työtehtävät: Puolustusvoimien palveluksessa
lentokaluston tekniikan, tietohallinnon sekä
suunnittelun ja yleishallinnon esimiestehtäviä
yhteensä yli 30 vuotta
Koulutus: insinööri (amk), erilaisia täydennys- ja
johtamisopintoja sekä sotilaskoulutusta
Harrastukset: Rotarytoiminnan lisäksi:
maanpuolustusjärjestöt, lukeminen,
kirjoittaminen, sukututkimus, vanhan kotitalon
ylläpito ja moottoripyöräily
Perhe: vaimo Päivi ja kaksi aikuista lasta
Mikä sinulle on tärkeää Rotaryssä?
Rotaryssä minulle ovat tärkeintä uudet hyvät ystävät ja kaikki Rotary Internationalin strategian
mukaiset asiat, jotka tähtäävät Rotaryn vaikuttavuuden lisäämiseen niin paikallisesti kuin globaalisti
sekä niiden soveltaminen ja kehittäminen piirimme toiminnassa, erityisesti uudistumalla sekä
lisäämällä toiminnan ja jäsenistön monimuotoisuutta. Rotary tarjoaa meille erinomaisia
mahdollisuuksia tehdä hyvää yhdessä.
Mitä odotan tulevalta kuvernöörivuodeltani?
Odotan kuvernöörinä kohtaavani idearikkaita ja Rotarystä innostuneita aktiivisia rotareita. Odotan
työteliästä vuotta, josta olen saanut esimakua tulevana kuvernöörinä. Koen Rotaryn toiminnan
tärkeäksi, ja haluan ponnistella kanssanne yhdessä eteenpäin. Odotan koronanotkahduksen jälkeen
aktiivista toimintaa, uusia avauksia sekä yhteistyön kehittyvän piirien välillä ja piirien sisällä.
Mitä odotan tulevalta kuvernöörivuodeltani?
Lupaan tukea klubeja omien taitojeni ja tietojeni pohjalta sekä rohkaista kaikkia piirihallinnossa
toimivia ja klubeja yhteistyössä tukemaan toisiaan. Meillä on yhteinen suunta, tehdään Rotarystä
Suomessa entistä näkyvämpi ja vaikuttavampi; meillä on siihen velvollisuus ja lupa – IMAGINE
ROTARY!
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Piiriin 1390 kuuluvat seuraavat rotaryklubit
Akaa
Heinola
Hämeenlinna-Verkatehdas
Jyväskylä-Laajavuori
Kangasala
Keuruu
Lahti-Salpausselkä
Laukaa
Mänttä
Orimattila
Pihtipudas
Sysmä
Tampere-Jussinkylä
Tampere-Lielahti
Valkeakoski-Tohka
Virrat
47 klubia

Asikkala
Hollola-Salpakangas
Janakkala
Jyväskylä-Päijänne
Kanta-Hollola
Lahti
Lahti-Wellamo
Lempäälä
Nastola
Orivesi
Pirkkala
Tammer Nova
Tampere-Kaleva
Tampere-Tammerfors
Vanajavesi (Hämeenlinna)
Ylöjärvi

Aulanko
Hämeenlinna
Jyväskylä
Jyväskylä-Tourula
Karstula
Lahti-Laune
Lahti-Wesijärvi
Muurame
Nokia
Petäjävesi
Pyynikki
Tampere-Hervanta
Tampere-Kissanmaa
Valkeakoski
Viitasaari

Satelliittiklubit
Tampere-Lielahden RKn
Tampere Health&Environment SK
Pihtiputaan RKn Silta SK

Rotaractklubit
Lahti, sponsoriklubi: Lahti, Lahti-Laune, Lahti-Wesijärvi
Tampere, sponsoriklubi: Kissanmaaklubi
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3.6

Piiri 1410

https://www.rotary1410.fi/
DG Martti Sjölund
Klubi: Laitila
Luokitus: Ohjelmistotekniikka
Rotarytehtävät: jäsen 2012,
sihteeri 2014–2015,
presidentti 2015–2016,
apulaiskuvernööri 2017–2020
Työtehtävät: tietotekniikka-alan yrittäjä
Koulutus: DI (teknillinen fysiikka)
Harrastukset: shakki, golf, matkailu
Perhe: puoliso, kolme lasta ja neljä lastenlasta

Mikä sinulle on tärkeää Rotaryssä?
On tapana sanoa, että Rotary auttaa lähellä ja kaukana. Minusta olemme aina lähellä kohdetta
tapahtuipa auttaminen missä tahansa osassa maailmaa. Tässä tuleekin samalla esille kaksi minulle
tärkeää asiaa Rotaryssä, hyvän tekeminen ja kansainvälisyys.
Mitä odotan tulevalta kuvernöörivuodeltani?
Odotan klubien toimivan PETS seminaarin oppien mukaisesti. Toimi, tiedota ja pidä huolta jäsenistä.
Ja muista pitää hauskaa!
Mikä on palvelulupaukseni klubeille alkavana vuonna?
Koko piiriorganisaatio on klubien tukena ja apuna. Erityisesti tuemme klubien aktiivista toimintaa ja
viestintää. Näin toimien edistämme samalla myös uusien jäsenten hankintaa ja jäsenistä huolta
pitämistä.
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Piiriin 1410 kuuluvat seuraavat rotaryklubit
Alastaro
Godby
Huittinen
Karvia
Kyrösjärvi
Lieto Vanhalinna
Meri-Naantali
Nagu
Pargas
Perniö
Pori Karhunpää
Pori Teljä
Raisio Jokilaakso
Raumanmeri
Sepänhaka Forssa
Turku Aninkainen
Turku Sirkkala
Turun Linna-Åbo Slott
Uskela
Äetsä
58 klubia

Eura
Forssa
Kaarina
Kimitoön-Kemiönsaari
Laitila
Loimaa
Mynämäki
Nakkila
Pargas Port-Paraistenportti
Piikkiö
Pori Kuninkaankartano
Punkalaidun
Rauma
Reach Salo
Somero
Turku Kupittaa
Turku-Åbo
Turunmaa
Uusikaupunki

Eurajoki
Harjavalta
Kankaanpää
Kokemäki
Lieto
Mariehamn
Naantali
Nousiainen
Parkano
Pori
Pori Meri-Pori
Raisio
Rauma Hauenguan
Salo
Turku Aboa Nova
Turku Samppalinna
Turun Aamuvirkut
Urjala
Vammala

Satelliittiklubi
E-club Reach Salo Vintage
Rotaract klubit
Rotaract Parkano, isäntäklubi Parkano
Rotaract Turun Seutu, isäntäklubi Raisio
Rotaract Turku, isäntäklubi Turku-Åbo ja Meri-Naantali
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3.7

Piiri 1420

https://rotary.fi/d1420/
DG Urmas Kaarlep
Klubi: Tallinn
Luokitus: verokonsultti
Rotarytehtävät: liittynyt 1996, 2002–2003 klubin
presidentti, 2005–2008 ja 2016–2017 Viron rotaryn
koordinaatori/apulaiskuvernööri.
Työtehtävät: korkeakoulunlektori, johdon ja
johtoryhmien valmentaja
Koulutus: talousinsinööri, kauppatieteiden maisteri
Harrastukset: Golf, metsästys
Perhe: puoliso, 4 aikuista lasta, 3 lastenlasta, koira ja 2
kissa.
Mikä sinulle on tärkeää Rotaryssä?
Rotaryn arvot, 4 kysymyksen testi ja visio.
Mitä odotan tulevalta kuvernöörivuodeltani?
Yhteistyötä ja sopeutumiskykyä.
Mikä on palvelulupaukseni klubeille alkavana vuonna?
Kysyn-kuuntelen-opin, olen tukemassa piirin klubien toimintaa.
Piiriin 1420 kuuluvat seuraavat rotaryklubit
Viro
Haapsalu
Pärnu Lahe
Saaremaa
Tallinn Hansa
Tallinn Reval
Tartu Hansa
Viimsi
21 klubia

Nõmme-Tallinn
Pölva
Tallinn
Tallinn International
Tallinn Vanalinn
Tartu Toome
Viljandi

Pärnu
Rapla
Tallinn Global
Tallinn Moon
Tartu
Türi
Viru (Jõhvi)
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Suomi
Borgå Västra-Porvoo Läntinen
Ekenäs
Hangö-Hanko
Helsinki Baltic Sea
Helsinki Maneesi-Helsingfors
Manegen
Helsinki-Helsingfors
Itä-Helsinki
Kamppi-Kampen
Karkkila
Lauttasaari-Drumsö
Lovisa
Mäntsälä
Pasila-Fredriksberg
Rotary E-Club of
Verkkorotary.fi
Tuusula
Vantaa-Vanda
Ylikerava
49 klubia

Borgå-Porvoo
Espoo Meri
Hausjärvi-Riihimäki
Helsinki City West
Helsinki Vuosaari-Nordsjö

Eira
Espoo-Esbo
Helsingin Koillinen
Helsinki International
Helsinki-Finlandia Hall

Herttoniemi-Hertonäs
Järvenpää
Kanta-Espoo-Esbo Centrum
Kauniainen-Grankulla
Leppävaara-Alberga
Luoteis-Helsinki
Nurmijärvi
Pohjois-Helsinki-Norra
Helsingfors
Tapiola

Hyvinkää
Kallio-Berghäll
Karis-Karjaa
Kluuvi-Gloet
Lohja-Lojo
Munkkiniemi-Munksnäs
Nurmijärvi-Klaukkala
Riihimäki

Töölö-Tölö
Vihti

Vantaa Myyrmäki
Vihti Nummela

Tikkurila-Dickursby
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3.8 Piiri 1430
https://rotary.fi/d1430/
DG Maire Huopalainen
Klubi: Rantasalmen Rotaryklubi
Luokitus: Aikuiskoulutus
Rotarytehtävät: Rantasalmen Rotaryklubissa ITvastaava, presidentti, klubikouluttaja, Past President
Piiri 1430: AG, DGN, DGE, Media- ja lehtinäkyvyys,
piirikouluttaja ja DG SRP: Koulutustoimikunnan jäsen,
yhdistyskokousedustaja, hallituksen jäsen
Työtehtävät: hankesuunnittelija ja työsuojelupäällikkö,
aikuiskoulutuskoordinaattori, IT-opettaja
Koulutus: Tietojenkäsittelyn Dipl.ins., Kasvatustieteen
aineopinnot, Tekniikan insinööri, YAMK,
Teknologiaosaamisen johtaminen
Tekniikan insinööri, AMK Data-analytiikka ja tekoäly koulutus

Harrastukset: yhdistystoiminta, kirjallisuus
miekkailu, marjastus
Perhe: Puoliso Veli-Matti Luukkonen
Mikä sinulle on tärkeää Rotaryssä?
Rotaryn ydinarvot olen kokenut itselleni merkityksellisiksi. Toveruus, rehellisyys, moninaisuus
–arvoina, ne korostuvat niin paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten kuin maailmanlaajuisten
saman henkisten rotarien kohtaamisissa. Tällaisten kohtaamisten ja yhteisiin humanitäärisiin
tehtäviin sitoutumisissa toteutuu neljäs arvo, palvelu. Rotaryn tunnuslause ’Palvelu itsekkyyden
edelle’ on tallentunut ensimmäisestä klubi-illasta lähtemättömästi mieleeni. Siksikin, halusta auttaa
ja toimia apua tarvitsevien hyväksi, on tullut tärkeä osa toimintaani. Näen, että viimeisessä arvossa
johtajuudessa, nämä edellä esitellyt arvot punnitaan. Siihen liittyy myös olennaisena osana
kanssaihmisten kunnioittaminen ja arvostus.
Mitä odotan tulevalta kuvernöörivuodeltani?
Odotan kaudeltani mielenkiintoisia ja antoisia tapaamisia sekä avoimia ja innovatiivisia
keskusteluja. Odotan kuulevani klubien tulevaisuuden suunnitelmista sekä klubien
kehittämistavoitteista kuin myös palveluväylätehtävistä sekä jäsenkehityksestä, unohtamatta
klubien näkyvyystoimintoja.
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Mikä on palvelulupaukseni klubeille alkavana vuonna?
Kuvernöörikaudellani haluan korostaa yhteisöllisyyttä: yhdessä olemme enemmän.
Klubikierroksillani haluan olla aidosti läsnä, kuuntelevana ja kannustavana. Meillä on haasteita,
jotka voimme yhdessä voittaa ja muutama viime kausi onkin osoittanut sen, miten monet klubit ovat
kehittäneet uusia toimintamalleja tai joustavasti ottaneet digiloikan. Nämä osaltaan mahdollistavat
mm. klubien välisen tiedottamisen ja yhteistoimintojen tehostamisen sekä piirimme tarjoaminen
palvelujen tunnistamisen ja käyttämisen. Tätä virtaa on voimistettava.
Kuvernöörinä, tulen tekemään kaikkeni kohti tehokkaampaa ja avoimempaa toimintaa alueemme
klubien auttamiseksi ja innovoimiseksi. Olenpa vakuuttunut siitä, että tähän yhtyvät myös piirini
toimikuntien edustajat
Piiriin 1430 kuuluvat seuraavat rotaryklubit
Elimäki
Imatra
Joutseno
Kitee
Kotka-Ruotsinsalmi
Kuopio-Kallavesi
Kuopion Huomenklubi
Leppävirta
Mikkeli-Sankt Michel
Pieksämäki
Savonlinna
33 klubia

Hamina
Joensuu
Juva
Kiuruvesi
Kouvola
Kuopio-Puijo
Kuusankoski
Lieksa
Outokumpu
Rantasalmi
Suonenjoki

Iisalmi
Joensuu Eteläinen
Karhula
Kotka-Langinkoski
Kuopio
Kuopio-Veljmies
Lappeenranta-Saimaa
Mikkeli-Naisvuori
Parikkala-Simpelejärvi
Ristiina
Warkaus
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4 ROTARY SUOMESSA JA VIROSSA
4.1 Suomen ja Viron Rotarypalvelu ry. (myöhemmin Rotarypalvelu)
Suomen ja Viron Rotarypalvelu ry. on Suomen ja Viron Rotarypiirien perustama tuki- ja
palveluorganisaatio. Sen jäseniä ovat Suomessa ja Virossa toimivat rekisteröidyt piiriyhdistykset. SRP
palvelee Suomen ja Viron rotaryklubeja ja -piirejä niissä asioissa, jotka piirit vuosittain siltä tilaavat.
Rotarypalvelun hallinto muodostuu piirien edustajista koostuvasta hallituksesta, toimikunnista sekä
tarvittaessa pääsihteeristä. Rotarypalvelulla on Rotarytoimisto, joka tuottaa palveluja. Suomen ja
Viron Rotarypalvelu ry. ei kuulu Rotary Internationalin organisaatioon.
Suomen ja Viron Rotarypalvelu ry:n säännöt ja hallinto
Rotarypalvelun säännöt on uudistettu vuonna 2022. Uusien sääntöjen mukaan: Rotarypalvelun
hallintoelimet ovat yhdistyskokous, jolla on yhdistyksen ylin päätösvalta ja toimeenpaneva hallitus.
Yhdistyskokouksen edustajina ovat rotarypiirien valitsemat yhdistyskokousedustajat, yksi kustakin
rotarypiiristä. Yhdistyskokous kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiin keväällä, jolloin käsitellään
tulevaa toimintavuotta (1.7.–30.6.) koskevat asiat sekä syksyllä, jolloin käsitellään päättyneen kauden
asiat.
Yhdistyskokous valitsee Rotarypalvelun hallituksen jäsenet. Hallitukseen valitaan yleensä yksi jäsen
kustakin rotarypiiristä sekä hänelle henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee jäsentensä
keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on yksi toimintavuosi, kuten
hallituksen.
Rotarypalvelulla voi olla pääsihteeri, joka valitaan tarvittaessa mahdollisesti myöhemmin.
Rotarypalvelun hallituksen valitseman Rotarypalvelun pääsihteerin tehtävänä on avustaa hallitusta,
panna toimeen hallituksen päätöksiä sekä toimia Rotarytoimiston esimiehenä. Pääsihteerin
toimikausi on yleensä kolme rotaryvuotta.
Tehtävien hoitamista varten yhdistyksellä on Helsingissä toimisto, jossa työskentelee yksi
päätoiminen henkilö.

36

Rotarypalvelun tehtävät
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää rotarytoimintaa toiminta-alueellaan olemalla piirien
palveluorganisaatio ja yhteistoimintaelin. Myös jäsenpiirien rotaryklubit saavat palveluja.
-

Edistämällä jäsenten välistä yhteistyötä sekä kokemusten ja tietojen vaihtoa
Tarjoamalla yhteisiä tietoteknisiä alustoja ja palveluja
Tuottamalla ja julkaisemalla rotaryaiheista kirjallisuutta sekä koulutus- ja tiedotusaineistoa
Järjestämällä jäsenten toimintaa tukevia koulutus- ja seminaaritilaisuuksia
Avustamalla jäseniä niiden yhteisten hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä
Hoitamalla jäsenten kirjanpitoa ja maksuliikennettä

Yhdistyksen jäsenpiirit päättävät vuosittain mitkä tehtävät ja palvelut annetaan yhdistyksen
hoidettaviksi. Yhdistyksen jäsenmaksu määräytyy piirin klubien yhteenlasketun jäsenmäärän
mukaan. Jäsenmaksun suuruus sekä korvaukset erikseen sovittavista palveluista vahvistetaan
yhdistyksen kevätkokouksessa.
Rotarypalvelun palvelut jäsenyhdistyksille (piireille)
-

-

Piirien jäsenmaksujen laskutus klubeilta; piirien maksuliikenne, kirjanpito ja
tilinpäätöspalvelut, siihen liittyvine arkistointeineen
Nuorisovaihdon monipiiritoiminta sekä siihen liittyvä maksuliikenne ja kirjanpito
Piirien ja Rotarypalvelun arkiston hoito
Jäsentietojärjestelmän ylläpito, hallinnointi, ohjeistus ja tuki sekä erikseen sovittu
kehittäminen
Rotary Norden -lehden tilausmaksujen laskutus klubeilta ja jakeluosoitteiden toimittaminen
ja osallistuminen lehden hallintoon
Piirien yhteisten kotimaisten tietopalvelujen ja alustojen ylläpito, hallinnointi, ohjeistus ja
tuki sekä erikseen sovittu kehittäminen
Piirien yhteisen verkkosivuston (rotary.fi) sekä piirien ja klubien verkkosivustoalustan ja
muiden yhteisten viestintäkanavien hallinnointi, ylläpito, ohjeistus ja tuki sekä erikseen
sovittu kehittäminen
Rotarymatrikkelin (yleistietoa Rotarystä, hakemisto sekä klubi- ja jäsenluettelo) tuottaminen
erikseen sovittavalla tavalla
Muiden erikseen sovittujen oppaiden ja muun aineiston; kuten painotuotteiden ja
verkkojulkaisujen valmistelu, jakelu ja myynti sekä käännökset
Osallistuminen erikseen sovittujen piirien yhteisten koulutus- ja muiden tilaisuuksien
valmisteluun ja järjestelyihin, kuten DGE-koulutus
Osallistuminen erikseen sovittujen piirien yhteisten projektien valmisteluun ja hallinnointiin

Erikseen sovittavat kehittämistoimet, menettelyt, koulutus- ja muut tilaisuudet sekä projektit
määritellään ensisijaisesti kauden toimintasuunnitelmassa, toissijaisesti yhdistyksen hallituksen
toimesta talousarviossa osoitettujen määrärahojen puitteissa.

37

4.2 Toimikunnat
Rotarypalvelu voi nimetä piirien yhteisten asioiden hoitamiseksi toimikuntia. Nämä toimivat
vapaaehtoisuuden pohjalta (kulukorvaukset maksetaan laskun mukaan). Toimikunnat voivat
tarvittaessa kutsua tehtävien hoitoon muita ko. tehtävistä kiinnostuneita rotareita.
Tällä hetkellä varsinaisia toimikuntia on kolme sekä nuorisovaihdon monipiiriorganisaatio.
ICT-toimikunta, jonka jäseninä ovat piirien ICT-vastaavat. Toimikunta vastaa Rotarypalvelun ja piirien
yhteisten tietojärjestelmien kehittämisestä, toimii piirien välisenä yhteistyöverkostona sekä tukee ja
kouluttaa klubeja tietotekniikkaan ja Rotaryn tietojärjestelmiin liittyvissä asioissa. Erityisenä
tavoitteena ICT-toimikunnalla on SRP:n digitaalisten palvelujen kehittäminen hallituksen ohjauksessa.
ICT-toimikunta toimii kiinteässä yhteistyössä viestintätoimikunnan kanssa.
Viestintätoimikunta, jonka jäseninä ovat piirien Public Image- tai viestintäkomiteoiden
puheenjohtajat. Toimikunnan tehtävänä on Rotaryn julkisuuskuvan parantaminen toteuttamalla
viestintää suurelle yleisölle ja medialle sekä parantamalla julkisen viestinnän yhdenmukaisuutta.
Toimikunta ylläpitää rotary.fi -verkkosivuja kattaen julkisen aineiston lisäksi jäsenille tarkoitetun
aineiston. Muut toimikunnat ja yhteistyöelimet tuottavat aineistoa omilta vastuualueiltaan.
Toimikunta kehittää sisäisen ja ulkoisen viestinnän menettelyjä ja toimintaa eri viestintäkanavissa
laatimalla viestintää koskevia ohjeita ja järjestämällä koulutusta yhteistyössä jäsenpiirien viestintä- ja
PI-komiteoiden kanssa.
Ympäristötoimikunta, jonka jäseninä toimivat piirien ympäristökomiteoiden keskuudestaan
valitsema edustaja sekä kutsuttuna yksi Rotaractoreiden edustaja. Jäseniltä edellytetään kiinnostusta
elinympäristömme tilaan sekä halua edistää ympäristötietoisuutta ja innostaa Rotareita ympäristön
hyvinvointiin tähtääviin hankkeisiin omassa piirissään ja sen klubeissa. Toimikunta pyrkii
yhtenäistämään Rotaryklubeissa ja -piireissä toteutettavia hankkeita valtakunnallisesti
samansuuntaisiksi ja toisiaan tukeviksi sekä tukemaan ympäristö-keskittämisalueen paremman
hyödyntämisen edellytyksiä toiminnan monipuolistamisessa ja julkisuuskuvassa.
Vesiensuojeluhankkeet yleensä ja Itämerihankkeet erityisesti ovat keskeisiä toiminnan
painopistealueita. Toimikunta seuraa RI:n uuden, seitsemännen fokusalueen ”Protecting the
environment” kehitystä sekä pyrkii yhdessä Baltic Sea Rotary Action Networking/BASRAN:in kanssa
edistämään yhdeksän Itämeren ympärysmaan Rotarien yhteisiä hankkeita Itämeren tilan
parantamiseksi.
Lisäksi piirit toteuttavat yhteistyössä keskenään muuta yhteistyötä, jota ei hallinnoida
Rotarypalvelun kautta. Näitä toimintoja ovat:
Rotarysäätiöyhteistyö, jonka jäseninä ovat piirien rotarysäätiökomiteoiden puheenjohtajat.
Toiminnan tavoitteena on edistää Rotarysäätiölle tehtävien lahjoitusten kerryttämistä, kehittää
säätiön toimintaan liittyvää koulutus- ja opastusaineistoa, mahdollistaa piirien yhteiset
rotarysäätiöhankkeet sekä jakaa kokemuksia ja esimerkkejä piirien rotarysäätiöprojekteista.
Vuosittain järjestetään valtakunnallinen rotarysäätiöseminaari.
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Koulutusyhteistyö, jonka jäseninä ovat piirikouluttajat (District Trainer) tai piirin koulutuskomitean
puheenjohtajat. Piirikouluttajien yhteistyöverkoston tavoitteena on tuottaa, yhtenäistää ja jakaa
piirien ja klubien koulutustoiminnassa tarvittavaa aineistoa sekä kehittää koulutusmenetelmiä.
Jäsenyys- ja tulevaisuusyhteistyö, jonka jäseninä ovat piirien jäsenyyskomiteoiden puheenjohtajat,
kehittää jäsenhankinnan ja jäsenhuollon menetelmiä; keskittyen erityisesti tulevaisuuden
rotarytoiminnan, jäsenyyden ja klubien muotoisuuden kehittämiseen sekä tukee piirejä ja klubeja
jäsenyysasioiden haasteissa.
ICC-yhteistyö (Intercountry), jonka jäseninä ovat piirien kansainvälisen palvelun komiteoiden
puheenjohtajat, tehtävänä on edistää kahden tai useamman maan rotareiden ja klubien välisiä
kontakteja. Klubeja tuetaan vahvistamaan eri maiden rotareiden ja klubien välisiä suhteita ja
perustamaan kansainvälisiä verkostoja. ICC-toimikunta tukee klubeja etsimällä ja avaamalla klubeille
kansainvälisiä yhteyksiä.

4.3 Digitalisaatio ja Rotary verkossa
Kuten läpi koko yhteiskunnan, myös Rotary on siirtynyt ja siirtyy aikaisempaa enemmän
verkkopohjaisiin palveluihin. Seuraavassa esitellään tärkeimpiä Rotaryn toimintaa tukevia
verkkopalveluita, joihin jokaisen rotarin tulee perehtyä ja ottaa ne aktiiviseen käyttöön.
Rotary Internationalin tietopalvelut ja verkkosivut - My Rotary ja www.rotary.org
RI:n julkiset kansainväliset verkkosivut löytyvät osoitteessa: www.rotary.org. Tämä sivusto tarjoaa
kaikille yleistietoa Rotarystä.
Erityisesti rotareille tarkoitettu sivusto löytyy osoitteesta: my.rotary.org. My Rotaryyn kirjaudutaan
henkilökohtaisilla tunnuksilla, jotka kukin saa rekisteröityessään palveluun. Rekisteröityessä tulee
käyttää sähköpostiosoitetta, jonka on jäsentietoihinsa ilmoittanut. Järjestelmän erityiset
käyttöoikeudet määräytyvät klubi- ja piiritehtävien mukaan. My Rotary -sivustolla on useita eri osia,
joista tärkeimmät ovat Club Central, Learning Center ja Brand Center.
Kaikkien rotarien tulee käyttää aktiivisesti näitä palveluja. Piirien ja klubien tulee rohkaista rotareita
rekisteröitymään ja ottamaan nämä palvelut käyttöön sekä järjestää MyRotaryn käytön koulutusta ja
ohjausta. MyRotary on käytettävissä englannin kielellä sekä monilla muilla kielillä, mutta ei suomen
kielellä.
Piiritasolla kuvernööri ja piirin toimihenkilöt saavat automaattisesti toimikautensa ajaksi MyRotaryyn
rooliaan vastaavat päivitys- ja raportointioikeudet oman piirinsä klubien tietoihin.
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Klubitasolla klubin toimihenkilöt saavat oikeudet klubinsa tavoitteiden ja saavutusten päivittämiseen.
Muita klubitietoja (kokoontumisajat ja -paikat) sekä jäsentietoja ei Suomen ja Viron klubien osalta
ylläpidetä MyRotaryssä vaan päivitykset tehdään Rotarypalvelun jäsentietojärjestelmään, josta tiedot
päivittyvät automaattisesti My Rotaryyn.
Club Central on osio, jonka kautta hallitaan klubin tavoitteita ja tuloksia. Sen avaussivu esittää klubin
yleistilanteen kojelautana. Valikosta päästään asettamaan klubille tulevan kauden tavoitteita ja
kirjaamaan tuloksia eri osa-alueilla. Raporttiosasta löytyy useita klubin kehitystä kuvaavia raportteja.
Jäsentilastot näkyvät SRP:n jäsentietojärjestelmän kautta tehdyin muutoksin, pienellä viiveellä. Club
Centraliin tästä linkistä.
Learning Center sisältää suuren määrän vuorovaikutteisia verkkokursseja, jotka valmentavat klubin ja
piirin eri tehtäviin. Osa koulutuksista on pakollisia piiritason tehtävien hoitajille. Klubitason
koulutuksia suositellaan vahvasti. Ajantasainen kurssiluettelo löytyy ladattavaksi linkin kurssitarjotin
takaa. Learning Centeriin tästä linkistä.
Brand Center ohjaa ja opastaa Rotary-tunnusten oikeassa käytössä. Siellä voi laatia klubin logon sekä
ladata paljon muuta Rotary aineistoa. Brand Centeriin tästä linkistä.
Club Finder on MyRotaryn avoin palvelu, jonka linkki löytyy sekä rotary.org, MyRotary että rotary.fi
etusivujen ylälaidassa. Sen kautta voi etsiä kaikkien maailman tai sijaintipaikkasi lähimpien
rotaryklubien kokoontumispaikan ja -ajan, kontaktitiedot ja verkkosivun osoitteen. Se on kätevä
apuväline haettaessa mahdollista vierailuklubia matkoilla.
Rotary Club Locator on Club Finderia vastaava palvelu mobiililaitteisiin. Saat ladattua applikaation
mobiililaitteesi sovelluskaupasta.
Suomen Rotarypalvelun ja rotarypiirien verkkosivut
Rotaryllä Suomessa ja Virossa, rotarypiireillä ja lähes kaikilla klubeilla on omat verkkosivut. Rotary
Suomessa ja Virossa, rotary.fi -verkkosivuilta on myös linkit tärkeimmille suomalaisille ja
kansainvälisille rotarysivuille.
Kaikki merkittävät piirien yhteiset, piirien ja klubien omat merkittävät tapahtumat julkaistaan
yhteisillä tai omilla verkkosivustoilla. Klubien tulee julkaista klubiohjelmansa joko klubin verkkosivulla
tai piirikohtaisesti erikseen ilmoitetussa palvelussa.
Rotary Suomessa ja Virossa verkkosivut rotary.fi muodostuvat kahdesta osasta, julkisesta osasta ja
vain jäsenistölle tarkoitetuista suojatuista jäsensivuista. Lisäksi Viron rotareilla on omat vironkieliset
verkkosivut osoitteessa: rotary.ee.
Julkiset sivut sisältävät yleistietoa Rotarysta ja ne ovat tietolähde sekä jäsenille että suurelle yleisölle.
Myös kaikki aikaisemmin Rotarymatrikkelissa julkaistu julkinen aineisto löytyy sieltä.
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Salasanalla suojatut jäsensivut sisältävät vain rotareille tarkoitettua aineistoa, kuten toimintaan
liittyviä ohjeita, lomakkeita sekä koulutusaineistoja. Näiden palvelujen sisältöön ja jaotteluun tulee
todennäköisesti muutoksia rotaryvuoden 2022–2023 kuluessa. Muutoksista tiedotetaan erikseen.
Jäsensivuston tärkeimmät osat ovat:
Tietopankki sisältää joukon julkaisuja ja ohjeita. Tietopankin sisältö ajantasaistetaan tulevan
rotaryvuoden aikana ja vanhentuneet aineistot poistetaan.
Ohjeet ja videot sisältää linkkejä muutamiin tiedottamiseen liittyviin ohjevideoihin.
RI:n Zürichin konttorin aineistot sisältää pohjoismaisille kielille, myös suomen kielelle, käännettyjä
rotaryohjeita ja oppaita.
Jäsentietojärjestelmä löytyy myös jäsensivuilta. Se on klubien virallinen jäsenluettelo, jota käytetään
sekä tietojen ylläpitoon että selaamiseen. Jäsentietojärjestelmästä tarkemmin seuraavassa
kappaleessa.
SRP:n hallinto, joka on ollut aikaisemmin tiukemmin käyttörajoitettu, tullaan rotaryvuoden 2022–
2023 pääosin avaamaan kaikkien rotarien nähtäväksi. Tämä osio sisältää Rotarypalvelun ohjeita,
toimintasuunnitelmia ja toimintakertomuksia sekä kokouspöytäkirjoja.
Rotarydollarin kurssia tarvitaan mm. klubilaskujen maksussa.
Rotarypalvelun verkkosivuilla on lisäksi erikseen suojattu osio Lääkäripankin hallinnon ja talouden
aineistoille.
Piirien aineistot löytyvät piirien omien verkkosivujen Jäsenille -valikon kautta. Sieltä löytyy piirien
hallinnon ja koulutuksen aineistoja sekä piirien omia ohjeita.
Nuorisovaihdon monipiiriorganisaation verkkosivut ovat osoitteessa www.rye.fi
Rotarit sosiaalisessa mediassa
Sosiaalinen media tukee virallista viestintää. Sosiaalinen media on tärkeä vuorovaikutteinen
viestinnän muoto yhteisölle, joka haluaa kertoa toiminnastaan omille jäsenilleen ja laajemmalle
yleisölle.
Facebook (FB) yhteisöpalvelussa on useita aktiivisia ryhmiä tiedon jakamiseen rotarien sekä rotarien
ystävien kanssa. Vaihto-oppilaiden perheet usein arvostavat arkisia uutisia ja kuvia vaihtomaasta.
Instagram verkostossa voi jakaa rotaryaiheisia kuvia ja videoita. Kuvat kannattaa merkitä sovituilla # merkillä, eli hashtageilla, joilla ne on helppo löytää, esim. #rotarit ja #rotary. Rotary International
sekä useat piirit ja klubit jakavat kuvia Instagramissa.
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Twitter tarjoaa myös rotareille kiinnostavia ajankohtaisia uutisia; voit seurata esimerkiksi Rotary
International, @rotary.
LinkedIn, joka on lähinnä ammattilaisten verkostoitumista tukeva palvelu, tarjoaa mahdollisuuden
myös palvelujärjestöjen, kuten Rotaryn tehtävissä toimineille, kirjata omat palvelutehtävänsä
urakuvaukseen.
YouTube sisältää paljon myös Rotaryaiheisia videoita, sekä viihteeksi että oppimiseen.
Vimeo sisältää myös paljon Rotary Internationalin, Rotarysäätiön videoita.
Kaikissa palveluissa kannattaa käyttää hakusanaa Rotary. Osa videopalveluista on piilotettuja, joten
ne löytyvät vain jaettavien linkkien avulla.
WhatsApp pikaviestipalvelulla voi tavoittaa klubin, klubin hallituksen, komitean tai muun vastaavan
rotariryhmän.
Lisätietoa ja ohjeita sosiaalisen median mahdollisuuksista saat rotarypiirien viestintäkomiteoilta.

4.4 Rotarypalvelun jäsentietojärjestelmä
Rotarypalvelun jäsentietojärjestelmä, joka on verkossa käytettävä rotareita palveleva järjestelmä,
toimii klubien henkilöjäsenten virallisena jäsenrekisterinä. Siitä on laadittu henkilörekisterisäädösten
vaatimukset täyttävä tietosuojaseloste. Rotarypalvelun ja Rotary Internationalin (RI)
jäsentietokantojen välillä on liittymä. Tämän kautta suomalaisten ja virolaisten rotarien tiedot
siirtyvät automaattisesti RI:n jäsentietoihin, eikä suomalaisten rotareiden tule päivittää tietojaan My
Rotaryyn. Tietoja mm. klubien projekteista, tavoitteista ja tuloksista tulee kuitenkin luonnollisesti
päivittää My Rotaryyn.
Rekisteri on luottamuksellinen, eikä siitä saa luovuttaa mitään tietoja ulkopuolisille. Rekisterin
luvallinen käyttötarkoitus on vain rotarytoiminta. SRP, piirit, klubit tai yksittäiset rotarit eivät saa
käyttää jäsentietoja kaupallisiin tai poliittisiin tarkoituksiin.
Klubit vastuussa jäsentietojärjestelmän tiedoista
Klubit ovat vastuussa omien klubitietojensa sekä jäsentensä tiedoista jäsentietojärjestelmässä ja
jokaisella klubilla on tietojensa jatkuva päivitysvelvollisuus. Tiedot tulee päivittää mahdollisimman
pian muutosten tapahduttua. Klubilla on päivittämiseen oikeuttava hallinnointitunnus, yleensä siitä
käyttää klubin sihteeri. Tämän lisäksi jokaisella klubilla on klubikohtainen jäsenille tarkoitettu
selailutunnus, jolla jäsen voi tarkastella omia tietojaan ja klubin tietoja. Myös muiden klubien
jäsentietoja voi selailutunnuksella hakea ja katsoa. Selailutunnus ja sen säännöllisin väliajoin
päivitettävä salasana jaetaan tietoturvallisesti klubin sisäisesti kaikille klubin jäsenille. Jos jäsen
huomaa tiedoissaan puutteita tai vanhentunutta tietoa, hänen tulee pyytää klubin sihteeriltä tietojen
korjaamista.
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Jokaisella rotarilla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti mahdollisuus kieltää tietojensa näkyminen
klubin ulkopuolelle. Jäsenrekisteriin on kuitenkin merkittävä kaikista klubin jäsenistä yhdistyslain
edellyttämät ja muut yhdistyksen toiminnan edellyttämät henkilö- ja yhteystiedot.
Raportit jäsentietojärjestelmä
Jäsentietojärjestelmä korvaa aiemman paperisen matrikkelin jäsenosion. Rotarypalvelu ja piirit
käyttävät jäsenrekisteriä omassa toiminnassaan vain tietojen lukuun ja raportointiin, muuttamatta
mitään tietoja. Klubit saavat raportteja omista jäsenistään ja voivat tarkastella muiden klubien klubija jäsentietoja, niiden jäsenten osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa jäsentietojen
näkymiseen.
Jäsentietojärjestelmästä on saatavissa myös muita raportteja ja tilastoja klubien ja piirien toiminnan
tueksi. Kuvernööri ja piirijohto voivat omilla tunnuksillaan selailla piirinsä tietoja ja tuottaa piirinsä
klubeja koskevia raportteja. Raporttien käytössä on syytä muistaa, että niitä koskevat
henkilötietosäädösten käyttö- ja tallennerajoitukset; raportit on käytön jälkeen tuhottava
asianmukaisesti, eikä tietoja saa käyttää muihin kuin Rotarytoiminnan edellyttämiin tarkoituksiin.
Mistä löydät jäsentietojärjestelmän?
Jäsentietojärjestelmä löytyy verkko-osoitteesta rotary.fi → Jäsenille → Jäsentietojärjestelmä. Jos
käyttäjätunnus tai salasana ovat hukassa, tukea saa rotarytoimiston kautta. Jäsenrekisterin
käyttöohjeet, tietojen julkaisun suostumuslomake ja tietosuojaseloste löytyvät Rotarypalvelun
tietopankista osasta 1.3.

4.5 Nuorisotoiminta ja nuorisovaihdon monipiiriorganisaatio
Suomen ja Viron Rotarypiirien nuorisovaihtotoiminnasta vastaa nuorisovaihtotoimikunta
(monipiiriorganisaatio). Siihen kuuluvat Rotaryn nuorisovaihto, Rotaract, Interact, RotaKids, 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
Nuorisovaihto on Suomessa toiminnoista tärkein ja ulospäin näkyvin. Se tarjoaa maailmanlaajuisesti
vuosittain noin 8 000 nuorelle mahdollisuuden tutustua eri maiden kulttuureihin. Vaihto on
tarkoitettu kaikille nuorille, myös rotaryperheiden lapsille. Vaihtotoiminta ohjaa nuoria
vastuuntuntoiseen kansainvälisyyteen ja luo edellytyksiä yhteistyökykyisen ja turvallisen maailman
rakentamiselle. Tavoitteena on opettaa erilaisuuden ymmärtämistä ja suvaitsevaisuutta sekä
kulttuurien moninaisuuden arvostamista.
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Sertifiointi ja klubin nuorisovaihtotiimi
Rotary International on sitoutunut luomaan ja ylläpitämään kaikille nuorisovaihtoon osallistuville
mahdollisimman turvallisen ympäristön. Rotareiden, heidän puolisoidensa, isäntäperheiden ja
muiden vapaaehtoisten tehtävä on valvoa parhaan kykynsä mukaan niiden nuorten ja lasten
hyvinvointia, joiden kanssa he ovat tekemisissä. Aikuisten tulee estää kaikenlainen lasten ja nuorten
fyysinen, seksuaalinen tai henkinen hyväksikäyttö.
Vaihto-oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi RI edellyttää vaihtotoimintaa harjoittavien piirien
sertifiointia. Suomen kaikki piirit on hyväksytty ja sertifioitu. Sertifiointi edellyttää tarkkuutta
nuorisovaihdossa toimivien valinnassa ja mittavaa jatkuvaa koulutusta niin rotaryklubien
nuorisovaihtotiimeille, vaihto-oppilaille kuin isäntäperheillekin.
Rotaryklubin 3-jäsenisessä nuorisovaihtotiimissä 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 sertifioinnin mukaisista,
oppilaan hyvinvointiin, turvallisuuteen ja koskemattomuuteen liittyvistä asioista.
Klubin tiimin jäsenet toimivat yleensä usean vuoden ajan. Tiimi tiedottaa klubissa ja alueellaan
Rotaryn tarjoamista vaihtomahdollisuuksista ja pyrkii löytämään parhaat mahdolliset
vaihtoehdokkaat ja isäntäperheet. Tiimi osallistuu piirin järjestämään koulutukseen siten, että
vuosittain koulutetaan vähintään yksi tiimin jäsen. Tämä on nuorisovaihtotoiminnan edellytys
klubissa.
Suomen ja Viron nuorisovaihdon organisaatio ja piiriorganisaatiot
Jokaisessa rotarypiirissä toimii oma nuorisovaihtokomitea. Näiden komiteoiden jäsenet (3–4 kustakin
piiristä) muodostavat monipiiriorganisaation, joka vastaa nuorisovaihdon valtakunnallisista
tehtävistä. Näitä ovat vuosivaihdon, kesävaihdon ja leirivaihdon toteuttaminen, klubien
nuorisovaihtotiimien, vaihto-oppilaiden ja isäntäperheiden koulutus, sekä maassa (Suomi ja Viro)
olevien vaihto-oppilaiden matkojen järjestäminen. Toimikunta vastaa myös nuorisovaihtotoiminnan
kehittämisestä.
Vuosivaihto ja kesävaihto suuntautuvat Eurooppaan, Aasiaan, Australiaan sekä Pohjois- ja EteläAmerikkaan. Leirivaihtoa toteutetaan pääosin Euroopassa.
Vuosivaihto
Vuosivaihto on vuoden mittainen perhe- ja opiskelujakso. Hakuaika on elo-lokakuu, vaihtomaa ja
kaupunki varmistuvat helmi-huhtikuussa ja vaihto toteutuu seuraavan lukuvuoden aikana.
Asukaslukuun suhteutettuna Suomi kuuluu vuosivaihdossa rotarymaailman kärkimaihin. Vuosittain
meiltä lähtee vuosivaihtoon noin 143 nuorta ja ulkomaisia vaihto-oppilaita saapuu Suomeen vastaava
määrä.
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Suomalaisten suosituimpia vaihtomaita ovat USA ja Australia. Muita vaihtomaita ovat, Argentiina,
Brasilia, Chile, Ecuador, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Japani, Kanada, Kolumbia, Meksiko, Peru,
Thaimaa, Taiwan, ja Euroopassa Alankomaat, Belgia, Espanja, Kroatia, Italia, Itävalta, Ranska, Saksa,
Sveitsi, Tšekki ja Unkari.
Vuosivaihdossa lähtevän oppilaan kustannukset jakaantuvat vaihto-oppilaan, vastaanottavan klubin
ja isäntäperheen kesken. Lähettävälle klubille koituu kustannuksia tulevasta oppilaasta. Vaihtooppilaan omat kustannukset muodostuvat järjestelymaksusta sekä matka- ja vakuutuskuluista.
Kauemmaksi lähtevän oppilaan kustannukset ovat yleensä vähän enemmän kuin lähemmäksi
matkustavilla. Yleensä ne ovat 2 500 euron luokkaa. Vapaaehtoiset kohdemaassa järjestettävät
oppilaiden yhteismatkat lisäävät kustannuksia.
Lähettävälle klubille kustannuksia aiheuttaa vastaan otettava vaihto-oppilas. Näitä ovat Suomessa
järjestettävä orientoitumisleiri, kuukausirahat, kokouskustannukset, koulukustannukset ja muut
menot. Kustannukset ovat keskimäärin noin 2 500–3 000 euroa. Isäntäperheen kustannukset
syntyvät siitä, että perhe saa yhden lisäjäsenen. Kun isäntäperheitä on useita (keskimäärin 3–4
perhettä/oppilas), myös vuosikustannukset jakaantuvat usealle perheelle.
Suomalaisilla vaihto-oppilailla on mahdollisuus anoa piirin nuorisovaihtotiimiltä pientä apurahaa
vaihto-oppilasvuotta varten. Apurahoista päättää nuorisovaihtotoimikunta. Niiden kokonaismäärä
piireittäin on suhteutettu piiristä lähtevien oppilaiden määrään.
Kesävaihto
Kesävaihto-ohjelmassa rotaryjärjestö tarjoaa 15–18-vuotiaalle nuorelle hyvän mahdollisuuden
tutustua turvallisesti uuteen kulttuuriin ja elämänmenoon joko Euroopassa (Belgia, Espanja, Itävalta,
Italia, Saksa, Sveitsi, Ranska, Turkki, Unkari), tai muissa maanosissa (USA, Kanada, Etelä-Afrikka,
Brasilia, Meksiko, Taiwan).
Kesävaihdossa oppilas matkustaa ensin kuukaudeksi kohdemaahan yhteen perheeseen. Palatessaan
hän tuo mukanaan isäntäperheen nuoren toiseksi kuukaudeksi omaan perheeseensä. Näin oppilaat
viettävät yhdessä 1+1 kuukautta molempien perheissä.
Hakemukset tähän vaihtoon tehdään loka-joulukuussa, vaihtopaikat varmistuvat kevään aikana ja
vaihto toteutuu kesäloman aikana.
Kesävaihdon kustannukset muodostuvat järjestelymaksusta sekä matka- ja vakuutuskuluista.
Paikallinen isäntäperhe vastaa asumiseen, ruokaan ja puhtauteen liittyvistä kuluista. Kuukausirahaa
ei kesävaihdossa makseta. Kesävaihto ei myöskään muodosta klubille kustannuksia. Rotarypiiri
kouluttaa oppilaan ja isäntäperheen.

45

Kansainväliset leirit
Kansainväliset leirit tarjoavat nuorille mahdollisuuden lyhytaikaiseen oleskeluun ulkomailla jonkun
teeman ympärillä. Leirit kestävät 2–3 viikkoa. Hakemukset tehdään lokakuusta alkaen ja leirille pääsy
vahvistetaan kevättalvella. Leirit järjestetään yleensä heinä-elokuussa, mutta joitakin leirejä on myös
muina aikoina. Talvella helmi-maaliskuussa on lasketteluleirejä.
Alueella, johon kuuluvat Euroopan ja Afrikan maiden lisäksi Turkki ja Israel, järjestetään vuosittain 1–
9 leiriä maata kohden. Ensimmäisen viikon leiriläiset asuvat eri rotariperheissä, loppuajan
yhteismajoituksessa. Tämä tarkoittaa asumista nuorisohotellin omaisessa majoituksessa, joskus
harvoin maasto-olosuhteissa.
Leireillä on yleensä jokin teema (purjehdus, maalaus, musiikki, luonto tms.), jolloin leiriohjelman
painotukset ovat teeman mukaisia. Myös ns. yleisleirejä pidetään. Leirejä on myös fyysisesti
vammaisille, esimerkiksi liikuntaelin- tai kuulovammaisille.
Leireille osallistuminen ei edellytä oppilas-, perhe- tai klubikohtaista vastavuoroisuutta. Leirit on
tarkoitettu niin rotareiden kuin muidenkin lapsille, iältään yleensä 15–20 vuotta, mutta joitakin
leirejä on myös 25 vuoden ikäisiin saakka. Leirit ovat yleensä maksullisia. Leiriläinen maksaa itse
lisäksi matkansa, tarvittavan vakuutuksen ja järjestelymaksun.
Nuorisovaihdon verkkosivuilta www.rye.fi löytyy ajankohtaista tietoa nuorisovaihdosta.
Rotex-toiminta
Rotaryn entiset vaihto-oppilaat, rotexit, osallistuvat Rotaryn nuorisovaihtoon monin eri tavoin.
Rotexit tutustuvat saapuviin vaihto-oppilaisiin jo näiden ensimmäisen Suomen viikon
perehdytysleirillä, ja vuoden mittaan he toimivat rotareiden apuna vaihto-oppilaiden kotimaan ja
ulkomaan leireillä ja matkoilla.
Rotexit järjestävät Suomessa asuville ulkomaisille vaihto-oppilaille monenlaisia tapahtumia ja
aktiviteetteja vaihtovuoden aikana. Rotexit toimivat vaihto-oppilaiden tutoreina ja tarvittaessa myös
vertaistukena nykyisille ja entisille vaihto-oppilaille.
Rotex-toiminta on Suomessa hyvin aktiivista, ja se on tärkeä osa nuorisovaihdon kokonaisuutta.
Suomessa on yli 50 aktiivisesti toimivaa rotexia. Suomen rotexit tekevät yhteistyötä myös
kansainvälisesti muiden maiden rotexien kanssa. Rotex Finland toimii Rotarypalvelun nuorisovaihdon
monipiiriorganisaation alaisuudessa ja noudattaa nuorisovaihdon ja rotaryjärjestön sääntöjä.

46

Rotaract
Rotaractklubit ovat nuorten aikuisten rotaryhenkisiä klubeja. Toiminta perustuu tahtoon tehdä hyvää
käytännöllisten vapaaehtoisprojektien kautta, verkostoitua yhteisöllisesti ja haluun oppia toisiltansa,
rotareilta sekä tekemisen kautta. Useat Rotaractklubit pitävät vuorotellen virallisia sekä epävirallisia
tapaamisia. Esimerkki epävirallisesta tapaamisesta voi olla makkaroiden grillaaminen, kalastamaan
lähtö tai etäyhteyden kautta pelaaminen.
Ensimmäinen suomalainen Rotaractklubi perustettiin Jyväskylään 1969, ja tällä hetkellä Suomessa
toimii klubeja seuraavilla paikkakunnilla:
-

Helsinki
Lahti
Lappeenranta
Oulu
Parkano
Rovaniemi
Tampere
Turku
Turun seutu
Vaasa

Rotaract on tapa esim. Rotexeille, RYLAan osallistuneille ja entisille Rotareiden vaihto-oppilaille
jatkaa Rotary perheen sisällä oloa ja ennen pitkää päätyä Rotary klubiin. Jos/kun haluatte ottaa
paikalliseen Rotaractiinne yhteyttä, saattaa paikallinen presidentti olla teille jo tuttu, mutta jos näin
ei ole niin voitte laittaa viestiä matrikkelin sähköpostiosoitteiden kautta ja/tai sosiaalisen median
välityksellä. Melkein kaikilla klubeilla on Facebook ja Instagram käytössä.
Näiden klubien lisäksi on Suomen Rotaract, joka tukee sekä yhdistää klubeja, jakaa tietoa ja edustaa
suomalaista Rotaract toimintaa RI:lle ja eurooppalaisessa Rotaract yhteistyössä (ERIC). Suomen
Rotaract pitää vuosittaisen kokouksen joka kevät tammi-maaliskuun välillä. Kyseiseen kokoukseen
kannustetaan kaikkia Rotaractklubeja osallistumaan pienemmällä tai suuremmalla joukolla, koska
siellä on mahdollista oppia paljon, rakentaa yhteistyöprojektien perustamista ja kytkeytyä
suomalaisten Rotaractorien yhteisöön. Lisäksi kokouksessa valitaan seuraavan vuoden hallitus.
Osa Rotaractklubeista pyytää jäseniltään nominaalista jäsenyysmaksua. Klubien toiminnassa on
minimoidut kustannukset, koska jäsenet ovat suurimmaksi osaksi opiskelijoita ja vastavalmistuneita.
Rotaractklubien kustannukset muodostuvat esim. pienimuotoisesta markkinoinnista, uusien jäsenten
tutustumistapaamisen naposteltavasta, Suomen Rotaractin jäsenmaksusta (10 €/Rotaractori tai
vähintään 50 €/klubi) sekä mahdollisista kustannuksista projektitarpeisiin ja vuosikokoukseen
osallistumisesta. Monet Rotarykummiklubit ja/tai Rotarypiirit tukevat osaa Rotaractklubien
kustannuksista.
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Jokaisen klubin toiminta on oman näköistään ja riippuen klubin jäsenistä kommunikointi on joko
suomeksi tai englanniksi. Riippumatta Rotaractklubin mahdollisuudesta maksaa Suomen Rotaractin
jäsenyysmaksua, on Suomen Rotaract ottanut kannan jakaa tietoa ja tukea kaikkia klubeja
mahdollisimman tasavertaisesti.
RI on uudistanut Rotaract ohjeistustaan vahvasti vuosina 2019 ja 2020, jonka perusteella on otettu
käyttöön ja/tai on tulossa voimaan esim. seuraavia päivityksiä:
- Rotaractin yläikäraja on aikaisemmin ollut 30 vuotta, mutta RI on poistanut sen. Keskiarviolta
Rotaractorit Suomessa ovat 22–32 vuotta.
- Rotaractklubia perustettaessa ei enää välttämättä tarvita kummiklubia Rotarysta, mutta
tähän mennessä Suomessa ei ole klubeja, jotka olisivat tällä lailla perustettu. Kummiklubit
ovat olleet arvostettuja yhteistyökumppaneita. Tämän uudistuksen myötä myös
Rotaractklubit voivat sponsoroida aloittavia Rotaractklubeja.
- Rotaractin jäseniltä peritään jäsenmaksu RI:lle alkaen 01.07.2022. Jäsenmaksun suuruus on
yliopistoliitännäisille klubeille 5 $/vuosi/jäsen ja muille klubeille 8 $/vuosi/jäsen.
Lisätietoja RI:n uusista Rotaract ohjeistuksesta löytyy osoitteesta: https://my.rotary.org/en/recentrotaract-policy-updates
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 vuosittainen puhdistaminen
- Ravintolapäivään osallistuminen ja rahoituksen kerääminen valittuun hyväntekeväisyyteen

Interact
Interact-toiminta käynnistettiin Yhdysvalloissa 1962 ja ensimmäiset klubit USA:n ulkopuolella
rekisteröitiin seuraavana vuonna. Suomi oli mukana edelläkävijöiden joukossa. Suomen ja
Pohjoismaiden ensimmäinen interactklubi perustettiin syksyllä 1963 Somerolla.
Suomessa toimii tällä hetkellä yksi interactklubi, joka perustettiin marraskuussa 2013 Ouluun. Oulun
interactklubi on osa Rotary-perhettä, jonka jäsenet haluavat vaikuttaa asioihin ja yhteisöönsä
paikallisesti sekä maailmanlaajuisesti. Klubi järjestää ainakin kaksi projektia joka vuosi, joista toinen
auttaa tai kehittää paikallista yhteisöä. Toinen projekti tukee kansainvälistä yhteistyötä. Näiden
lisäksi järjestetään erilaisia tapahtumia ja klubi osallistuu pienempiin yhteistyöprojekteihin muiden
klubien kanssa.
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Kummiklubina toimii Oulu City Rotaryklubi, mutta interact-klubilaiset johtavat toimintaansa
itsenäisesti. Klubi etsii jatkuvasti toiminnasta kiinnostuneita jäseniä sekä uusia yhteistyökumppaneita
ympäri maailmaa.
Lisätietoa Interact-toiminnasta löytyy klubin Instagram-tililtä ja Facebook-ryhmästä.
RotaKids
Rotaryklubit ympäri maailmaa järjestävät toimintaa alle 12-vuotiaille lapsille. Toimintaa kutsutaan
yleisimmin nimillä Earlyact ja RotaKids. Alle 12-vuotiaiden toiminta ei toistaiseksi ole Rotaryn
Internationalin virallisesti tunnustamaa toimintaa, mutta sen tunnustamiseksi on tehty kaksi
aloitetta. Jokaisella RotaKids -klubilla on Rotaryklubi kumminaan ja toiminta sijoittuu yleisimmin
kouluihin. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan yhteistyö muiden toimijoiden kanssa (esimerkiksi
lapsiperhejärjestöt).
Lapsille suunnatun toiminnan periaatteina on järjestää lapsille Rotaryn arvojen mukaista toimintaa,
antaa lapsille mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä hyvää omassa yhteisössään, oppia arvostamaan toisia
ihmisiä ja luontoa. RotaKids -toiminta on ensimmäinen askel kohti rotariutta.
Suomessa on Rotaryvuonna 2020–2021 perustettu monipiirityöryhmä, jossa jokainen Suomen
piireistä on ollut edustettuna. Työryhmän tehtävänä on ollut konseptin luominen lasten toiminnalle
ja sen lanseeraus maan laajuisesti Rotaryvuoden 2021–2022 aikana. --- Ensimmäinen RotaKids -leiri
oli helmikuussa 2022.
RYLA
Inspiroivia puheenvuoroja, kokemusasiantuntijuutta, henkilökohtaisen kasvun tukemista, sosiaalista
toimintaa, kaikkea tätä tai paljon muuta voi sisältyä rotareiden RYLA - Rotary Youth Leadership
Awards - koulutukseen.
Koulutus on tarkoitettu 14–30-vuotiaille aktiivisille nuorille, jotka haluavat tutustua johtajuuteen:
kehittää päätöksentekokykyään, aloitteellisuuttaan, vuorovaikutuskykyään sekä taitoa esittää oma
näkökantansa selkeästi ja vakuuttavasti. RYLA-seminaareissa eri alojen edustajat kertovat nuorille
johtajuuteen liittyvistä kokemuksistaan ja ajatuksistaan. RYLA-koulutuksen tarkoituksena on
rohkaista nuoria johtajuuteen ja kasvattaa heitä aktiiviseen kansalaisuuteen ja eettiseen
toimintatapaan.
RYLA-johtajuuskoulutuksia järjestävät yksittäiset klubit tai useat klubit yhteistyössä, järjestäjänä voi
olla myös rotarypiiri. RYLAn yhteistyötahona voi olla koulu tai muu yhteisö. Osallistujat valitaan
hakemusten perusteella tai yhdessä yhteistyökumppanin kanssa.
Ota rohkeasti yhteyttä alueesi rotaryklubeihin tai rotarypiirin RYLA vastuuhenkilöön ja kysy lisätietoa
alueellasi järjestettävistä RYLA-koulutuksista.
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New Generation Service Exchange NGSE - Nuorisopalvelu
RI esitteli Nuorisopalvelun vuonna 2013. Se muistuttaa osittain aikaisempaa GSE-vaihtoa, mutta on
rahoituksen osalta erilainen.
Osallistujien tulee olla iältään 18–30-vuotiaita. Vaihto voi kestää muutamasta päivästä kuuteen
kuukauteen. Vaihto voi tapahtua joko yksilöllisesti tai ryhmävaihtona. Vaihdon toteuttavat klubit
keskenään.
NGSE-vaihto on vahvasti sidoksissa humanitaariseen toimintaan ja sillä on myös ammatillisen
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 majoituksen ja tutustumiskohteen.
Vapaaehtoistyö eri maissa on usein käytetty vaihtokohde.

4.6 Lääkäripankki
Rotarypalvelun Lääkäripankki, Rotary Doctor Bank Finland (RDBF) on v. 2022–2023
uudelleenjärjestelyn kohteena.

4.7 Rotary Norden
Jokaiselle rotarille tulee virallinen rotarylehti, jonka tilausmaksu sisältyy vuosittaiseen jäsenmaksuun.
Viiden pohjoismaan yhteinen lehti Rotary Norden on ilmestynyt vuodesta 1936 ja se on levikiltään
maailman suurimpia ja vanhimpia. Rotary International antaa alueellisille lehdille toimiluvan viideksi
vuodeksi kerrallaan. Nykyinen levikki on noin 51 000 lehteä, joista 45 % luetaan lehden
mobiiliaplikaationa. Aplikaatio on kaikkien vapaasti ladattavissa omille verkkolaitteille. Vain Saksan ja
Itävallan yhteinen lehti on n. 65 000 painoksellaan Rotary Nordenia suurempi.
Lehden toimintaa valvoo edustajisto, johon jokainen pohjoismaa valitsee yhden edustajan.
Rotarypalvelu valitsee Suomen edustajan kolmeksi vuodeksi. Samalla tavalla Rotarypalvelu valitsee
administraattorin, joka hoitaa lehteen liittyvän maakohtaisen talouden. Tilinpäätökset laaditaan sekä
maakohtaisesti, että yhteispohjoismaisesti. Lehdellä on viiden henkilön muodostama hallitus, jonka
kokoonpano on kiertävä. Jokaisella maalla on nimetty toimittaja, joista yksi toimii vuorollaan
päätoimittajana, kaksi vuotta kerrallaan.
RI:n virallinen lehti Rotary Magazine on vaihtoehto alueellisen Rotary Norden -lehdelle ja se on myös
kaikkien rotareiden erikseen tilattavissa. Rotary -lehden tilaushinta vuonna 2022–2023 on 24 USD.

50

4.8 Yhteistyökumppanit
Rotary Internationalin yhteistyökumppanit
Polion hävittäminen
Rotary International on jäsen Global Polio Eradication Initiativessa. Jäsenet, joihin lisäksi kuuluvat
World Health Organization, US Center for Disease Control and Prevention, UNICEF, Bill & Melinda
Gates Foundation ja Gavi (Vaccine Alliance) vastaavat maailmanlaajuisesti polion hävittämiseen
tähtäävästä toiminnasta.
Vesi ja sanitaatio
U.S. Agency for International Development
Luku- ja kirjoitustaito
Global Partners for Education
Rauha ja konfliktien ratkaisu
Rotary Peace Centers, seitsemässä yliopistossa 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
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Katastrofiapu
ShelterBox-järjestö tarjoaa hätämajoituksia ja elintärkeitä varustetoimituksia katastrofeissa ja
humanitaarisissa kriiseissä tukeakseen yhteisöjä ja perheitä ympäri maailman. ShelterBox toimittaa
hätämajoitteen ja varustuksen apua tarvitseville perheille ja auttaa näitä rakentamaan elämänsä
uudelleen. ShelterBox Trust on rekisteröity hyväntekeväisyysjärjestö ja osakeyhtiö Englannissa ja
Walesissa. Rotary International ja Rotarysäätiö suosittelevat ShelterBox-hyväntekeväisyysjärjestöä.
Suomessa järjestöä edustaa ShelterBox Tuki ry.
Muut
Habitat for Humanity
Toastmasters International
Edustajat
RI:llä on edustajat Yhdistyneissä kansakunnissa ja Euroopan komissiossa sekä monissa muissa
maailman eri organisaatioissa.
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5 ROTARY INTERNATIONAL (RI)
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 - MOP). Rotary Internationalin toimintatavat, (Code of
Policies), Rotarysäätiön toimintatavat (The Rotary Foundation Code of Policies), Rotary
Internationalin säännöt (Bylaws of Rotary International) ja Rotary Internationalin järjestysmuoto
(Constitution of Rotary International sekä Rotaryklubin vakioitu järjestysmuoto (Standard Rotary Club
Constitution).

5.1 RI:n Hallinto (Organisaatio)
RI:n toimeenpaneva elin on sen hallitus (Board). Se valvoo RI:n asioiden hoitoa ja varojen käyttöä.
Hallitukseen kuuluvat RI:n presidentti puheenjohtajana, tuleva presidentti ja eri vyöhykkeiltä valitut
17 jäsentä (Directors, RID). Hallitukseen valitaan vuorovuosina puolet jäsenistä eri vyöhykkeiden
klubien esittämistä ehdokkaista 2-vuotiseksi toimikaudeksi. Vyöhykkeet vuorottelevat
ehdokasvalinnassa RI:n määräämän kiertokäytännön mukaan.
Tehtävää varten asetettu nimeämiskomitea nimeää ehdokkaan hallituksen jäseneksi vaalivyöhykkeen
klubien esittämistä ehdokkaista. Päätökset tehdään RI:n vuosikokouksessa.
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 hallinnon operatiivisena avustajana ja toimeenpanijana sekä
RI:n keskushallinnon henkilökunnan esimiehenä toimii RI:n pääsihteeri.
Pääsihteerin tehtävää kuluvana vuonna hoitaa John Hewko Yhdysvalloista.
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5.2 RI:n kokoukset
Convention - Kongressi eli vuosikokous
Rotaryn ylin päättävä elin on vuosittain kokoontuva vuosikokous, josta luonteensa vuoksi yleisimmin
käytetään nimitystä kongressi ja englanniksi Convention. Se järjestetään huhti-kesäkuussa. Jokaisella
klubilla on oikeus lähettää kongressiin yksi äänioikeutettu edustaja. Klubia voi edustaa valtakirjalla
myös asiamies. Virallisten edustajien lisäksi kaikilla rotareilla seuralaisineen on oikeus osallistua
kongressiin. Se on monipuolinen koko järjestöä esittelevä tapahtuma ja yhteistä asiaamme edistävä
rotareiden näyttävä yhteisesiintyminen. Kongresseihin osallistuu yleensä 20 000–30 000 henkilöä eri
puolilta maailmaa.
Assembly - Kuvernöörien koulutustapahtuma
Assembly eli tulevien kuvernöörien koulutustapahtuma pidetään vuosittain kevättalvella Orlandossa,
Floridassa. RI maksaa tulevien kuvernöörien ja heidän puolisoidensa matkat sekä useita päiviä
kestävän koulutuksen, ja heillä on tilaisuus myös vierailla noin viikon ajan yhdysvaltalaisessa
rotaryperheessä.
Sääntövaltuuskunta (COL)
Sääntövaltuuskunta on Rotary Internationalin säännöstöstä päättävä elin, johon kuuluu jokaisesta
piiristä yksi piirikokouksen valitsema edustaja. Sääntövaltuuskunta kokoontuu joka kolmas vuosi.
Piirien edustajia on kokouksessa noin 530 ja lisäksi RI:n henkilökuntaa hoitamassa kokouksen
järjestelyjä. Viimeisin kokous oli huhtikuussa 2022 Chicagossa. Kokouksen kustannukset ovat
suuruusluokaltaan noin kolme miljoonaa euroa.
Jokaisella klubilla ja piirillä on oikeus tehdä sääntövaltuuskunnalle kahdenlaisia esityksiä:
- muutosehdotuksia (Proposed Enactments)
(Sääntövaltuuskunnan hyväksymänä se muuttaa RI:n järjestysmuotoa, sääntöjä tai Rotaryklubin
järjestysmuotoa. Hyväksytyt ehdotukset astuvat voimaan 1.7. sääntövaltuuskunnan kokousvuonna)
- ponsiehdotuksia (Proposed Resolutions)
(Sääntövaltuuskunnan hyväksymänä se ei muuta RI:n säännöstöä eikä ole ristiriidassa sen kanssa,
vaan suosittelee RI:n hallitukselle tiettyä menettelytapaa)
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5.3 RI:n alueet (Region) ja vyöhykkeet (Zone)
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
ja kuvernööriehdokkaiden koulutusseminaari (GETS = Governors-elect Training Seminar, GNTS =
Governors Nominee Training Seminar ) sekä COL-edustajien koulutusta.
Koordinaattorit
Vyöhykkeiden organisaatioon kuuluu eri rotarytoimintojen koordinaattoreita. Rotarykoordinaattori
(RC) vastaa jäsenyyden ja klubitoiminnan kehityksestä, Rotary Foundation Coordinator (RRFC)
säätiöasioista ja Rotary Public Image Coordinator (RPIC) julkisuuskuvasta ja viestinnästä. Apunaan
koordinaattoreilla on maakohtaiset apulaiskoordinaattorit (Assistant Coordinators, ARC, ARPIC).
Vyöhykkeet suunnittelevat 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 viideksi vuodeksi kerrallaan. Virkakausia voi olla useampia. Pääsihteeri edustaa jatkuvuutta
järjestön hallinnossa luottamushenkilöiden vaihtuessa. RI:n pääsihteerinä toimii tällä hetkellä John
Hewko Yhdysvalloista.
Eri puolilla maailmaa on seitsemän RI:n sihteeristöön kuuluvaa kansainvälistä aluetoimistoa.
Zürichissä oleva Euroopan ja Afrikan toimisto (EAO) palvelee suomalaisia rotareita. Suomen kielellä
sieltä saa palvelua Sari Miettiseltä, jonka pääasiallinen tehtäväalue on klubi- ja piirituki (CDS = Club
and District Support). Hän tuntee myös erilaiset klubimuodot, kuten satelliitti- ja e-klubiasiat. Säätiöja PHF-asioissa Zürichissä palvelee uusi koordinaattori, jonka valinnasta ilmoitetaan myöhemmin
syksyllä. Lisätietoa tästä antaa Valentina Guckes.
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6 ROTARYSÄÄTIÖ The Rotary Foundation, TRF
Rotary Internationalin presidentti Arch Klumph ehdotti vuonna 1917 Rotaryn lahjarahaston
perustamista ja nykyään sen seuraaja Rotarysäätiö on maailman vaikuttavampia
hyväntekeväisyyteen keskittyviä säätiöitä. Rotarysäätiön tavoite on mahdollistaa rotarien
kansainvälisten mittavien yhteistyöprojektien taloudellinen toteuttaminen. Säätiö kohdentaa
avustustaan seitsemälle 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 350 M
US$ ja säätiön nettovarat ovat yli miljardi US$.

6.1 Rotarysäätiön toiminta
Rotarysäätiön tavoitteena on kohdentaa rahoitusta, kehittää ohjelmia sekä niiden haku- ja
raportointiprosesseja siten, että
- Projektien tuloksena on aikaisempaa enemmän sekä maailmanlaajuista että paikallista
vaikuttavuutta
- Piirit ja klubit kokevat palveluprojektit omikseen
- Projektien vaikuttavuus, mitattavuus ja läpinäkyvyys paranevat
- Rotaryn näkyvyys paranee

6.2 Rahastot ja niiden hallinta
Rotarysäätiötä johtaa 15-jäseninen hallitus, jonka jäsenet (trustees) RI:n presidentti nimittää neljäksi
vuodeksi. Hallituksen päätösten toimeenpanijana toimii RI:n pääsihteeri.
Rotarysäätiöön kuuluu useita rahastoja, joista tärkeimmät ovat vuosirahasto (Annual Fund),
lahjarahasto (Endowment Fund), rauhankoulutuksen rahasto ja PolioPlus-rahasto.
Vuosirahastoon kunkin rotaryvuoden aikana lahjoitetut varat sijoitetaan kolmeksi vuodeksi, minkä
jälkeen tästä pääomasta puolet siirretään Maailmanrahastoon (World Fund) ja puolet palautetaan
ao. rotarypiirin projektien käyttöön ns. DDF (District Designated Fund) -varoiksi. Vuosirahaston
sijoitustuotoilla katetaan pääosa säätiön hallinnollisista kuluista.
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Lahjarahasto varmistaa Rotarysäätiön vakauden muodostamalla koskemattomana säilytettävän
pääoman. Tämän rahaston tuotot käytetään kunkin lahjoittajan määrämällä tavalla.
Rauhankoulutuksen rahaston tuotoilla kustannetaan Rotaryn rauhanstipendit (Rotary Peace
Fellowships). PolioPlus-rahasto on ns. läpilaskutusrahasto, jonka varat ohjataan nopeasti polion
hävittämiseen.

6.3 PolioPlus-ohjelma
Rotaryn kaikkien aikojen suurin avustusohjelma PolioPlus käynnistyi v. 1985. Vuodesta 1988 lähtien
Rotary International on tehnyt yhteistyötä Maailman terveysjärjestön (WHO), Yhdistyneiden
kansakuntien lastenavun rahaston (UNICEF) ja USA:n terveysviraston (CDC) sekä useiden muiden
kansainvälisten toimijoiden kanssa tavoitteenaan poistaa lopullisesti polio maailmasta. Ohjelma on
vuoteen 2022 mennessä onnistunut ehkäisemään 99,9 % maailman poliotapauksista. Työ jatkuu vielä
joitakin vuosia, kunnes koko maailmassa on saavutettu kolme peräkkäistä poliovapaata vuotta.
Polion hävittäminen on julistettu WHO:n ykkösprioriteetiksi. Yksittäisistä lahjoittajista suurin on Bill ja
Melinda Gatesin säätiö, joka on useita kertoja haastanut rotareita uusiin lahjoituksiin. Vuoden 2017–
2023 haasteessaan säätiö on luvannut kolminkertaistaa rotarien lahjoitukset aina 50 miljoonaan
US$:iin asti vuosittain.
PolioPlus-ohjelman kautta rotarit rahoittavat rokotteiden hankintaa, niiden asianmukaista kuljetusta
ja käytön opastusta sekä viruksen esiintymistä kartoittavaa seurantaa. Useat rotarit osallistuvat myös
itse kansallisiin rokotustapahtumiin.
Suomalaiset rotarit ovat Suomen Rotarypalvelun kautta ja Suomen ulkoministeriön vahvalla tuella
rahoittaneet WHO:n Afganistanissa toteuttamaa poliorokotuskampanjaa. Nelivuotisen hankkeen
päättyessä vuonna 2013 sen kokonaisrahoitus oli noin 1,5 miljoonaa US$. Tämän jälkeenkin polion
hävittäminen on säilynyt suomalaisten rotarien tärkeänä avustuskohteena.

6.4 Rotaryn rauhanstipendit
Rotarysäätiöllä on yhteistyötä seitsemän yliopiston kanssa. Niistä viidessä (Duke University ja
Universities of North Carolina, Chapel Hill, Yhdysvallat, International Christian University, Tokio,
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 konfliktien syistä, kansainvälisten konfliktien
ratkaisuista, turvallisuusuhista ja johtajuudesta riitojen ratkaisuissa sekä oma lopputyö.
Täydennyskoulutusohjelma tukee jo pitempään rauhantehtävissä toimineiden kehittymistä työssään.
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Molempiin ohjelmiin valitaan vuosittain enintään 50 opiskelijaa. Maisteriohjelmaan hakijalla tulee
olla vähintään hyvin suoritettu alempi korkeakoulututkinto, ainakin kolmen vuoden soveltuva
työkokemus sekä vahva omakohtainen sitoutuminen rauhan edistämiseen ja konfliktien ratkaisuun.
Täydennyskoulutusohjelman vaatimukset ovat samat, mutta työkokemusta on oltava vähintään viisi
vuotta. Hakemukset näihin ohjelmiin toimitetaan Rotarysäätiölle rotarypiirien kautta edellisen
vuoden kevätlukukaudella hakuohjeiden mukaan.

6.5 Rotarysäätiön apurahat
Rotarysäätiön apurahahankkeilla tuetaan rotareiden ponnistuksia parantaa ihmisten elämää ja
palvella yhteisöjään.
Piiriapurahat (District Grants)
Piiriapurahat on niputettu yhteen kokonaisapurahaksi. Sen avulla klubit ja piirit voivat vastata
välittömiin tarpeisiin sekä paikkakunnillaan sekä muualla, myös ulkomailla. Piiri voi vuosittain anoa
yhtä apurahaa, jonka suuruus on enintään ao rotaryvuonna käyttööntulevista uusista DDF-varoista
50 % (District Designated Fund). Piirit hallinnoivat ja jakavat näitä varoja piirien ja klubien
avustushankkeisiin edellyttäen, että nämä ovat linjassa Rotarysäätiön tavoitteiden kanssa. Varoja
voidaan myöntää esim. ammattikoulutustiimille, stipendeiksi, humanitaariseen palveluprojektiin tai
kulttuurivaihtoon.
Maailmanlaajuiset apurahat (Global Grants)
Maailmanlaajuisilla apurahoilla rahoitetaan mittavia, kansainvälisiä, humanitaarisia projekteja,
ammattikoulutustiimejä (Vocational Training Teams) ja opiskelustipendejä, joilla kaikilla on oltava
kestäviä, mitattavissa olevia vaikutuksia yhdellä tai usealla Rotaryn keskittämisalueella. Tällaisiin
projekteihin tulee rahoitusta Rotarysäätiöltä, piirien DDF-varoista, osallistuvilta klubeilta sekä usein
myös muilta tukijoilta, esim. yksittäisiltä rotareilta.
Globaalit apurahat antavat klubeille ja piireille mahdollisuuden osallistua strategisesti suunnattuihin
ja tehokkaisiin aktiviteetteihin. Aktiviteetit voivat olla yksilöllisiä tai yhdistettyjä. Sama apuraha voi
tukea esim. ammattikoulutustiimiä ja siihen liittyvää humanitaarista projektia.
Globaalin apurahaprojektin kokonaisbudjetin tulee olla vähintään 30 000 US$. Tähän summaan
sisältyy Maailmanrahastosta saatava osuus, joka on enintään 80 % piirin hankkeelle myöntämistä
DDF-varoista. Jokaisen globaalin apurahan sponsorina tulee olla kaksi klubia tai piiriä: isäntäpartneri
siitä maasta, jossa aktiviteetti tapahtuu, ja kansainvälinen partneri tämän maan ulkopuolelta.
Kun globaalia apurahaprojektia suunnitellaan, sponsoreiden tulee tehdä perusteellinen
tarvekartoitus, jossa selvitetään projektipaikkakunnan kiireellisimmät tarpeet sekä käytettävissä
olevat klubin ja ympäröivän yhteisön resurssit.
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6.6 Keskittämisalueet
Kaikkien globaalilla apurahalla rahoitettavien projektien, stipendien ja ammattikoulutustiimien
tavoitteiden on liityttävä yhteen tai useampaan seuraavista keskittämisalueista:
1. Rauhan rakentaminen ja konfliktien ehkäisy
- antaa koulutusta johtajille, mm. nuorille potentiaalisille johtajille, konfliktien ehkäisystä ja
sovittelusta
- tukee rauhan rakentamista paikkakunnilla ja alueilla, joissa on ollut konflikteja
- tukee sellaisten henkilöiden opintoja, joita kiinnostaa luoda ura rauhan ja konfliktien
ehkäisyssä.
2. Sairauksien ehkäisy ja hoito
- parantaa paikallisen sairaanhoitohenkilökunnan tehokkuutta ja osaamista
- tukee ehkäisevää terveydenhuoltoa 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 terveydenhuoltoon 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 sairastavuutta
- lisää äideille ja lapsille tärkeiden sairaanhoitopalveluiden ja koulutetun
terveydenhuoltohenkilöstön saatavuutta paikallisilla poliklinikoilla ja sairaaloissa
- tukee sellaisten henkilöiden opintoja, joita kiinnostaa äidin ja lapsen terveydenhuoltoon
liittyvä ammatti.
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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 yhdyskuntaverkostojen 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 sekä 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 resurssi tehokkaampaa taloutta
- kehittää kansainvälistä ympäristöoikeutta ja edistää ympäristön kannalta terveellisiä
elintapoja.
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6.7 Ammattikoulutustiimit (VTT - Vocational Training Teams)
Ammattikoulutustiimejä voidaan tukea piiriapurahoilla ja globaaleilla apurahoilla. Piiriapurahoilla
tuetuilla tiimeillä ei ole rajoitteita osallistujien iän ja vaihdon keston tai tarkoituksen suhteen.
Globaaleja apurahoja myönnetään humanitaarisiin tarpeisiin: niillä tuetaan ulkomaille matkustavia
ryhmiä, jotka antavat tai saavat korkeatasoista koulutusta yhdellä tai useammalla Rotaryn
keskittämisalueella. Tiimissä on oltava vähintään yksi tiiminvetäjä (mielellään rotari) ja kaksi jäsentä.
Tiimin koon tai osallistujien iän suhteen ei ole rajoituksia, mutta jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla
asianmukainen ammattitaito ja -kokemus.
Tiimit, joita tuetaan globaaleilla apurahoilla, voivat antaa tai saada koulutusta useissa paikoissa, esim.
yliopistoissa, sairaaloissa ja yrityksissä, ja asua eri paikoissa, kuten rotareiden kodeissa, opiskelijaasunnoissa ja hotelleissa. Koulutuksen keston voi valita vapaasti, ja samalla apurahalla voi matkustaa
useampi kuin yksi tiimi. Koulutustiimin kokonaiskulujen tulee yltää vähintään globaalien apurahojen
minimitasolle eli 30 000 US$:iin mukaan lukien tiimin jäsenten kulut ja muut apuraha-aktiviteetit.

6.8 Lahjoitukset Rotarysäätiölle ja lahjoittajien tunnustukset
Rotarysäätiön varat kertyvät siis yksittäisten rotarien, klubien ja piirien sekä Rotarya kannattavien
henkilöiden ja yhteisöjen lahjoituksista ja niiden sijoitustuotoista. Vain Vuosirahastoon tehdyt
lahjoitukset kartuttavat piirien DDF-varoja.
Rotarysäätiö kannustaa nk. EREY-kampanjassaan (Every Rotary Every Year) jokaista rotaria
lahjoittamaan vuosittain säätiölle haluamansa summan. Rotari, joka lahjoittaa vähintään 100 US$
vuodessa tulee Rotarysäätiön kannatusjäseneksi (Sustaining Member).
Yksityishenkilön, rotaryklubin tai piirin lahjoittaessa vähintään 1000 US$ säätiö myöntää
lahjoituksesta nk. PHF-tunnustuksen (Paul Harris Fellow-tunnustus). Lahjoittaja voi osoittaa tämän
tunnustuksen haluamalleen 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 1000 US$:n lisälahjoitus oikeuttaa uuteen PHF-rintamerkkiin, johon on kiinnitetty yksi tai
useampi safiiri (1–5) ja seitsemännestä lähtien rubiini (1–3). Jos rotari nimeää PHF:n saajaksi jonkun
toisen henkilön, esim. perheenjäsenensä, saa sekä lahjoittaja että saaja uuden PHF-rintamerkin.
Yhteensä vähintään 10 000 US$:n suuruinen henkilö- tai perhekohtainen lahjoitus oikeuttaa Major
Donor -huomionosoitukseen, jonka merkkinä on kultainen Paul Harris -profiili 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 jäseninä olevat rotarit
sitoutuvat vähintään 1000 US$:n vuosittaiseen lahjoitukseen. Jäsenillä on oma tunnuksensa.
Lisätietoja tästä seurasta saa rotarypiirin rotarysäätiökomitean puheenjohtajalta.
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Lahjoittaja voi siirtää PHF-pisteitä myös vähemmän kuin 1000 kpl, jolloin PHF-tunnus koostuu
useammasta tällaisesta erästä. PHF-pisteitä tuottavat kaikki muut Rotarysäätiölle tehdyt lahjoitukset
paitsi lahjarahastoon osoitetut lahjoitukset.
Lahjoittaminen
Rotarysäätiölle voi tehdä lahjoituksen luottokortilla (My Rotary), pankkisiirrolla tai rotaryklubin
välityksellä. Osoitteessa www.rotary.org/give yksityishenkilöt ja klubit voivat tehdä kertalahjoituksia
tai jatkuvia lahjoituksia.
Yksityishenkilöt ja klubit voivat käyttää lomaketta The Rotary Foundation Contribution Form (123EN), joka löytyy SRP:n verkkosivuilta. Lahjoitusta tehtäessä tulee käyttää omaa jäsennumeroa, jolla
varmistaa, että tunnustukset ja PHF-pisteet ohjautuvat oikein.
Testamentti- ja suurlahjoituksissa auttaa vyöhykkeen EMGA (TRF Endowment & Major Gifts advisor).
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7 ROTARYAATE
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 Profits Most
Who Serves Best).

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 olemisen perustana.
Rotary International hyväksyi ydinarvot vuonna 2007 osana strategiasuunnitelmaansa, ja ne ovat
saaneet koko jäsenistön vahvan tuen.
Rotary Internationalin tehtävä
Tehtävämme on palvella muita, edistää rehellisyyttä sekä lisätä kansainvälistä yhteisymmärrystä,
hyvää tahtoa ja rauhaa liike-elämän, eri ammattiryhmien ja yhteiskunnan vaikuttajien aktiivisella
verkostoitumisella.
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Rotaryn tavoite
Rotaryn tavoitteena on edistää palvelun periaatetta kunkin rotarin ammatissa ja yksityiselämässä
mm. seuraavasti:
1) Edistää ystävyysverkoston syntymistä ja löytää mahdollisuuksia palvelemiseen;
2) Toimia tehokkaana hyväntekeväisyysjärjestönä;
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 yhteisymmärrystä, suvaitsevaisuutta ja hyvää tahtoa rotarien yhteistyön
kautta.

7.3 Neljän kysymyksen koe − The Four-Way Test
Rotary on palvelujärjestö. Käytännön toimintaa ohjaavat Rotaryn eettiset periaatteet, joista Neljän
kysymyksen koe on keskeinen. Tällä kokeella rotarit pyrkivät edistämään hyviä toimintatapoja
yhteiskunnallisessa toiminnassaan, keskinäisessä kanssakäymisessään ja toteuttamissaan
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 PARANTAAKO TÄMÄ YSTÄVYYSSUHTEITA?
Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS?
4) Onko tämä kaikkien osapuolten EDUN MUKAISTA?
Will it be BENEFICIAL to all concerned?
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7.4 Singaporen julistus
Liike- ja ammattialoilla toimivien rotarien eettinen julistus
Liike- ja ammattialoilla toimiville rotareille määriteltiin kahdeksan kohdan eettinen julistus vuonna
1989 Singaporessa pidetyssä sääntövaltuuskunnan kokouksessa. Chicagossa 30-luvulla syntyneen
Neljän kysymyksen kokeen ja Singaporen julistuksen väliin mahtuu lähes 60 vuoden kehityskaari.
Singaporen julistus
Liike- ja ammattialalla toimivana rotarina minun velvollisuuteni on
1) suhtautua omaan ammattiini tilaisuutena palvella
2) noudattaa uskollisesti oman ammattini eettisten ohjeiden kirjainta ja henkeä, oman maani lakeja
ja oman yhteisöni moraalisääntöjä
3) tehdä kaikkeni kohottaakseni ammattini arvostusta ja edistääkseni korkeimpia eettisiä arvoja
omassa ammatissani
4) olla rehellinen ja tasapuolinen työnantajaani, työntekijöitäni, yhtiökumppaneitani, kilpailijoitani,
asiakkaitani ja yleisöä kohtaan sekä kaikkia niitä kohtaan, joihin olen liike- tai ammattisuhteessa
5) kunnioittaa ja arvostaa kaikkia yhteiskunnalle hyödyllisiä ammatteja
6) tarjota ammattitaitoni avuksi yritettäessä löytää työmahdollisuuksia nuorille, pyrittäessä
auttamaan erityisongelmista kärsiviä ihmisiä ja kehitettäessä paikkakuntani asukkaiden elämänlaatua
7) olla rehellinen markkinoinnissani ja edustaessani liike- tai ammattialaani yleisön edessä
8) olla pyytämättä muilta rotareilta ja olla suomatta heille sellaista etuoikeutta tai etua, jota en
tavallisesti soisi muille liike- tai ammattikumppaneilleni.
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7.5 Kuusi palveluväylää
Rotaryklubin toimintaa pyrkii olemaan monipuolista ja tasapainoista. Tässä auttavat kuusi
palveluväylää (Avenues of Service). Näistä uusin - rauhan ylläpitäminen - lisättiin luetteloon kevään
2022 sääntövaltuuskunnassa.
Klubipalvelu
Aktiivinen klubipalvelu tutustuttaa jäseniä toisiinsa ja luo ystävyyttä ja toveruutta. Kokousten lisäksi
klubit järjestävät erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja, yhteisiä palvelutoimia ja varainkeruuta. Myös
yhteisiä tilaisuuksia muiden klubien kanssa järjestetään. Klubien periaatteena on usein se, että
vastuutehtävät kiertävät vuosittain. Näin jokainen jäsen tutustuu klubipalvelun eri puoliin ja pääsee
kehittämään itseään eri tavoin.
Ammattipalvelu
Klubissa kullakin rotarilla on nk. luokitus, joka yleensä liittyy hänen ammattialaansa,
koulutuspohjaansa tai erityiseen harrastuneisuuteensa. Näin klubi, Rotaryn alkuperäisen idean
mukaisesti, lisää yhteisymmärrystä yhteiskunnan eri osien välillä. Ammattipalvelua toteutetaan mm.
työpaikkavierailuilla, erilaisilla palkitsemisilla sekä ammattialojen esittelyllä nuorisolle.
Yhteiskuntapalvelu
Yhteiskuntapalvelu kattaa kaikki ne toimet, joilla klubi parantaa oman yhteisönsä elämää. Osin kyse
voi olla varsinaisista projekteista, mutta osin myös vapaaehtoisista pienistä palvelutehtävistä.
Yhteistyössä paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa pyrimme saamaan aikaan pysyviä
parannuksia.
Kansainvälinen palvelu
Kansainvälinen toiminta tarkoittaa yhteisiä usean klubin projekteja, joita rahoitetaan pääasiallisesti
Rotarysäätiön kautta. Näissä projekteissa toteutamme humanitaarista ja sivistyksellistä toimintaa
maailmanlaajuisesti. Rotary tarjoaa jäsenilleen myös kansainvälisen verkoston harrastus- ja
ystävyystoimintaan.
Nuorisopalvelu
Rotaryn nuorisolle tarjoamat mahdollisuudet ovat monipuolisia. Nuorisovaihdon, interactklubien
ja rotaractklubien sekä nuorten johtajuusseminaarien (RYLA-seminaarit) avulla autamme nuorten
kasvamista kansainvälisyyteen, keskinäiseen suvaitsevuuteen sekä itsenäisiksi yhteiskunnan jäseniksi.
Nuorisopalvelun kokonaisuuteen kuuluu myös RotaKids, rotarytoimintaa alakouluikäisille.
Näillä toiminnoilla myös tuetaan ja vahvistetaan Rotaryn tulevaisuutta.
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Rauhan palvelu
Rauhan edistäminen on osa Rotaryn missiota. Määrittelemme rauhan Rotaryn yhteistyökumppanin
Institute for Economics and Peace -organisaation tavoin niin, että siihen sisältyvät ne asenteet,
instituutiot ja rakenteet, jotka luovat ja ylläpitävät rauhanomaisia yhteiskuntia, kuten terve
liiketoiminnan ympäristö, resurssien oikeudenmukainen jakautuminen, vapaa tiedonkulku,
inhimillisen pääoman korkea taso, toisten oikeuksien hyväksyminen ja vähäinen korruptio. Nämä
samat tekijät johtavat myös moniin muihin positiivisiin tuloksiin, jotka ovat tärkeitä yhteiskunnalle ja
jotka luovat optimaalisen ympäristön inhimillisen potentiaalin kukoistukselle. Rauhan määrittely tällä
tavoin tekee mahdolliseksi mitata objektiivisesti yhteisön positiivisen rauhan tuloksia. Esimerkki
tällaisesta mittaamisesta on Global Peace Index, jolla vertaillaan eri maita. Rotarysäätiön
keskittämisalueet tuottavat kukin osaltaan positiivista rauhaa. Rotarit pyrkivät mielekkäillä tavoilla
kasvattamaan positiivista rauhaa yhteisöissään ja koko maailmassa.

Kuva: Positiivisen rauhan osa-alueet (Institute for Economics and Peace)
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8 HISTORIA
8.1 Rotaryn kansainvälinen historia
Ensimmäinen rotaryklubi perustettiin Chicagossa Yhdysvalloissa 23. helmikuuta 1905.
Perustajina olivat asianajaja Paul P. Harris ja hänen kolme ystäväänsä, hiilikauppias Silvester Schiele,
kaivosinsinööri Gustavus E. Loeher ja vaatturiliikkeen harjoittaja Hiram E. Shorey. Heidän
ensimmäisenä tavoitteenaan oli oman kotikaupungin liikemoraalin parantaminen. Tavoitteeseen
päästäisiin perustajien mielestä parhaiten tutustuttamalla kaupungin liikemiehiä toisiinsa. Toimintaajatus laajeni pian liike-elämästä koskemaan myös ympäröivän yhteiskunnan kehittämistä. Rotarylle
näytti olevan sosiaalinen tilaus.
Ensimmäinen klubien yhteinen konventio pidettiin Chicagossa vuonna 1910. Klubeja oli 16 ja niiden
yhteenlaskettu jäsenmäärä n. 1500. Laajeneminen oli nopeaa, ja vuonna 1911 Rotary laajeni yli
Atlantin, kun Lontooseen perustettiin rotaryklubi. Rotaryklubien kansainvälinen yhdistys perustettiin
vuonna 1912. Rotary International oli syntynyt. Euroopan mantereen ensimmäinen 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 1,4 miljoonaa, noin 35 000 klubissa ja yli 220 maassa tai
maantieteellisellä alueella. - Myös rotaracktit ovat nykyään täysivaltaisia jäseniä.
Järjestönä Rotary on maailmalla tunnettu monipuolisesta toiminnastaan. Rotary kanavoi varoja
hyväntekeväisyyteen Rotarysäätiön kautta. Rotary Internationalin Rotarysäätiö sai alkunsa vuonna
1917 perustetusta lahjarahastosta. Vuonna 1928 sille annettiin nimi The Rotary Foundation. Vuonna
1931 siitä muodostettiin säätiö. Rotarysäätiön toiminta-ajatuksena on hyvien asioiden edistäminen
maailmanlaajuisesti (Doing Good in the World).
Järjestön tunnuslauseena on "Palvelu itsekkyyden edelle". Ohjelmista merkittävimpiä ovat erityisesti
nuorisovaihto, stipendit ja maailmanlaajuiset humanitaariset hankkeet, kuten PolioPlus.
Rotary International oli alkuun panevana voimana vuonna 1988 aloitetussa kansainvälisessä
kampanjassa polion hävittämiseksi. Tähän toimintaan Rotary on kanavoinut yli 2 miljardia US$:a sekä
runsaasti jäsentensä vapaaehtoista työtä.
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8.2 Rotary International synnyttämässä Yhdistyneitä kansakuntia
Rotary International suuntautui jo toimintansa alkutaipaleella vahvasti kansainväliseen rauhantyöhön
ja vuoden 1921 Edinburghin kongressissa rauhan edistäminen sisällytettiin RI:n sääntöihin ja
ohjelmiin. Seuraava askel otettiin 30-luvulla, kun perustettiin RI:n Inter Country Committees -ohjelma
edistämään kansainvälistä yhteistyötä ja rauhaa.
Vuoden 1940 Havannan kongressissa - sodan jo alettua Euroopassa - hyväksyttiin yhteinen
julkilausuma, jonka tavoitteena on maailma, missä vallitsee vapaus, oikeudenmukaisuus, totuus ja
toisen loukkaamattomuus. Näistä tuli aikoinaan YK:n ihmisoikeusjulistuksen periaatteita.
Brittiläiset rotarit järjestivät 21 maan edustajille Lontoossa v. 1943 korkean tason yhteiskokouksen,
jonka tavoitteena oli aikaansaada maailmanlaajuinen rauhansuunnitelma. Kokoukseen osallistui
ministereitä ja tarkkailijoita eri puolilta maailmaa ja se johti UNESCO:n perustamiseen vuonna 1946.
YK:n varsinainen peruskirja valmistui San Franciscossa keväällä 1945. Sen valmisteluun osallistui 800
edustajaa 29 eri toimikunnassa. Edustajista 49 oli rotareita. Peruskirja ratifioitiin 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 pääesiintyjinä useissa RI:n kongresseissa.
YK tekee myös vahvaa yhteistyötä rotarien kanssa polion ehkäisyssä ja useilla Rotarysäätiön eri
keskittämisalueilla kuten kulttuurivaihdon ja lukutaidon edistämisessä sekä maailman
terveystilanteen parantamisessa.

8.3

Rotaryn historia Suomessa ja Virossa

Suomen ensimmäinen rotaryklubi oli Helsingin Rotaryklubi. Perustamispäivä oli 1.12.1926 ja charterkirjansa klubi sai 26.1.1927. Suomi oli tuolloin rotarymaailman 34. maa. Samana vuonna 1926–1927
liittyivät Rotaryyn myös Costa Rica, El Salvador ja Kolumbia.
Turku sai ensimmäisen klubinsa 1929, Viipuri 1931, Tampere 1933, Oulu 1934, Vaasa 1935, Pori 1938
ja Hämeenlinna 1939. Ennen talvisotaa klubeja oli kahdeksan ja niissä jäseniä kaikkiaan noin 270.
Suomessa ensimmäiset naiset liittyivät rotaryyn vuonna 1989, kun Harjavallan Rk otti kolme
naisjäsentä.
Viroon Rotary laajeni 2.8.1930 kun Tallinnan Rotaryklubi hyväksyttiin Rotary Internationalin
jäseneksi. Rotarytoiminta lakkautettiin Virossa toisen maailmansodan jälkeen.
Vuonna 1992 toiminta alkoi uudelleen ja Viron Rotary on toiminut vuodesta 2000 lähtien osana
Suomen rotaryorganisaatiota piirissä 1420.
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9 ROTARYTUNNUKSET
Rotaryn ulkoiset tunnukset
Rotaryn tärkeimmät ulkoiset symbolit ovat nimi, merkit, mitalit, käädyt, liput ja standaarit. Rotary
Internationalin (RI) hallitus valvoo Rotaryn merkkien – immateriaalioikeuksien – käyttöä ja on
pidättänyt itselleen kaikkien näiden oikeuksien maailmanlaajuisen käytön.
Rotaryn nimi
Nimi Rotary juontuu järjestön alkuaikojen jäsenten tavasta järjestää kokoukset vuorotellen
työpaikoillaan. Rotary Club oli tuolloin ”kiertävän kokoontumisen” klubi. Nykyinen ”kiertäminen –
roteeraaminen” viittaa siihen, että klubin jäsenet vuorottelevat eri luottamustehtävissä.
Rotari sanana (Rotarian) tarkoittaa aina rotaryklubin jäsentä. Sana kirjoitetaan tekstissä pienellä
alkukirjaimella.
Merkki ja logo
Rotarymerkkiä käytetään Rotaryn painotuotteissa, lipuissa, standaareissa ja opasteissa. Tarkemmat
tiedot rotarymerkistä löytyvät RI:n oppaasta Voice and Visual Identity Guidelines (547Aen). Rotaryn
merkin ja tunnuksen voi ladata eri muodoissa My Rotary -sivustolta. Sivuston Brand Centerissä on
mahdollista tehdä klubille oma logo ja itselle käyntikortti.
Rintamerkki
Rotarymerkki on hammasratas, jonka väri on kulta. Rattaassa on kuusi ulospäin lievästi kapenevaa
puolaa ja 24 hammasta. Suomessa yleisesti käytössä olevan merkin halkaisija on 11 millimetriä.
Rintamerkki toimii rotaryjärjestöön kuulumisen tunnuksena. Rintamerkkiä käytetään takin
kauluskäänteessä. Naispuolisilla rotareilla merkin kiinnitystapa riippuu asusta.
Merkkiä ei yleensä käytetä villapaidassa, paidan kauluksessa tai päällysvaatteissa. Niihin voidaan
kiinnittää muita rotaryaiheisia merkkejä kuten vuoden teema ja End Polio Now -merkki, joita voidaan
pitää myös takin oikeassa kauluskäänteessä.
Rintamerkki palautetaan jäsenyyden mahdollisesti päättyessä. Suomen Rotary Palvelun
verkkosivustolla on täydentäviä ohjeita rotarymerkkien käytöstä.
Paul Harris Fellow -rintamerkki ja -mitali
Paul Harris Fellow -tunnustus käsittää kunniakirjan ja rintamerkin. Rintamerkkiä pidetään tavallista
arvokkaammissa rotarytilaisuuksissa. Se kiinnitetään takin vasempaan kauluskäänteeseen
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rotarymerkin alapuolelle. Sitä voi käyttää vain rotarymerkin kanssa - ei yksistään. PHF-rintamerkki ei
siis korvaa rotarymerkkiä.
Rintamerkkiä ei kanneta kaulanauhassa kannettavan PHF-mitalin kanssa, jota kannetaan
huomattavimmissa rotarytilaisuuksissa, joissa esiinnytään tummassa puvussa, smokissa tai frakissa.
Kaulanauhassa kannettava PHF-mitali on hankittavissa erikseen.
Käädyt
Klubin presidentti ja kuvernööri käyttävät tarkoitukseen suunniteltuja käätyjä. Joissakin piireissä
myös apulaiskuvernööreille on hankittu käädyt. Niihin kuuluu kaulaketjussa tai nauhassa riippuva
rotarymerkki. Ketjuihin tai nauhoihin kiinnitetään erilliset laatat, joihin on kaiverrettu käätyjen
aikaisempien kantajien nimet ja toimikaudet. Käätyjä käytetään klubikokouksissa ja Rotaryn
juhlatilaisuuksissa.
Lippu
Virallisessa rotarylipussa on sinisen kentän 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 verrattava symboli. Standaari voidaan luovuttaa
huomionosoituksena, lahjana tai muistoesineenä vain rotaryklubin nimissä toiselle rotaryklubille,
järjestölle tai yksityishenkilölle. Standaari luovutetaan aina henkilökohtaisesti, eikä sitä esimerkiksi
toimiteta postin välityksellä. Standaarin luovutus ja vastaanotto on juhlallinen toimitus, jota
läsnäolijat kunnioittavat nousemalla seisomaan.
Piirit ja klubit päättävät itse standaariensa muodoista ja väreistä sekä standaarin
luovuttamisperiaatteista.
Rotarymerkistä annettuja RI:n ohjeita on kuitenkin noudatettava. Standaareihin on yleensä pyritty
sisällyttämään myös jokin piiriin tai klubiin läheisesti liittyvä symboli.
Suomen Rotaryn ansiomerkki
Suomen Rotary – Finlands Rotary ry on Rotary Internationalin luvalla vuonna 2005 perustanut
Suomen Rotaryn ansiomerkin. Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on tehnyt pitkäjänteistä
ja merkittävää kansallista tai kansainvälistä työtä Rotaryn hyväksi.
Ansiomerkkejä on kaksi luokkaa, Suomen Rotaryn 1. luokan ansiomerkki ja Suomen Rotaryn
ansiomerkki. Päätökset merkkien antamisesta tekee Suomen ja Viron Rotarypalvelu ry:n hallitus.
Merkkejä myönnetään vuosittain enintään kolme kummassakin luokassa ja niiden saajat julkistetaan
Rotaryn perustamispäivänä 23. helmikuuta. Kuvernöörit toimittavat määrämuotoiset hakemukset
Rotarypalvelun hallitukselle vuosittain 31. joulukuuta mennessä, joka tekee päätökset ansiomerkkien
saajista.
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