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kirjoittanut Clifford L. Dochterman
Moni näistä lyhyistä artikkeleista on ensimmäiseksi julkaistu
kalifornialaisen North Stockton Rotaryklubin viikkoselosteessa.
Ne ilmestyivät kolumnissa, jota kutsuttiin nimellä “Tiesitkö?” ja
palasten avulla haluttiin kertoa North Stockton klubin jäsenille
mielenkiintoisia asioita liittyen Rotary Internationaliin. Kun
kirjoittajasta, Cliff Dochtermanista tuli RI:n presidentti vuonna
1992–93, niin artikkelit koottiin yhteen ja julkaistiin nimellä
The ABCs of Rotary. Kokoelma, jota aika ajoin päivitetään, on
rotareille opas järjestönsä värikkääseen historiaan, sen tapoihin
ja traditioihin sekä sen nykyisiin maailmanlaajuisiin ohjelmiin.
Artikkelit voidaan kopioida käytettäviksi rotaryklubien julkaisuissa tai esitettäviksi klubin viikkokokouksissa.

Clifford L. Dochterman

Presidentti, Rotary International
1992–93
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Rotaryn määritelmä
Kuinka kuvata järjestöä, jonka nimi on Rotary? Yksittäisellä rotaryklubilla ja yli 1,2 miljoonan rotarin toiminnoilla on monia
piirteitä. Näitä ovat esimerkiksi palveleminen, kansainvälisyys,
toveruus, kaikkien ammattien luokittelu, hyvän tahdon ja kansainvälisen ymmärtämyksen kehittäminen, korkean eettisen tason
korostaminen ja huolehtiminen toisista ihmisistä.
Nykyisin määrittelemme Rotaryn seuraavasti: ”Rotary on
yrittäjien ja ammatinharjoittajien järjestö, jonka jäsenet tekevät
humanitaarista työtä, edistävät kaikissa ammateissa korkean eettisen tason saavuttamista sekä auttavat hyvän tahdon ja rauhan
rakentamisessa maailmaan.”
Nämä 26 sanaa ovat muistamisen arvoisia, kun joku kysyy:
”Mikä on rotaryklubi?”

Rotaryn virallinen lippu
Rotary International otti virallisen lipun käyttöön vuoden 1929
kongressissa Yhdysvalloissa, Texasin Dallasissa. Rotaryn lippuun
kuuluu valkoinen kenttä, jonka keskelle on upotettu rotaryjärjestön virallinen symboli, kullanvärinen rotaryratas. Koko ratas
on kultainen ja rattaan kehässä on neljä syvänsinistä upotettua
kenttää. Upotetuissa kentissä olevat sanat ”Rotary International”
ovat kullanväriset. Akselinreikä ja kiilaura ovat valkoiset.
Kerrotaan, että rotarylippu liehui ensimmäisen kerran Kansas
Cityssä, Missourissa, tammikuussa vuonna 1915. Vuonna 1926
amiraali Richard Byrd, Winchesterin rotaryklubin jäsen Virginiasta, Yhdysvalloista kantoi mukanaan Pohjoisnavalle pienen
rotarylipun. Vuonna 1920 sama amiraali kantoi rotarylipun
saattueensa mukana Etelänavalle. Vuonna 2005 rotari- ja rotaractkiipeilijät veivät lippumme Mount McKinleyn ja Mount
Everestin huipuille Rotaryn satavuotisjuhlan kunniaksi.
Jotkin rotaryklubit käyttävät Rotaryn virallista lippua standaarina klubin kokouksissa. Tällaisissa tapauksissa on sopivaa
painattaa sana Rotaryklubi ratassymbolin yläpuolelle ja klubin
nimi tai paikkakunta rattaan alapuolelle.
Rotaryn lippu on aina näkyvästi esillä RI:n pääkonttorissa
sekä kaikissa RI:n kongresseissa ja virallisissa tapahtumissa.

Rotaryn ratastunnus
Ratas on ollut Rotaryn symboli aivan alkuajoista lähtien. Ensimmäisen kuvion teki chicagolainen rotari Montague Bear, joka oli
ammatiltaan kaivertaja. Hän piirsi yksinkertaisen vaununpyörän,
jossa oli muutama viiva kuvaamassa pölyä ja liikettä. Rattaan
Rotaryn ABC
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sanottiin kuvaavan ”sivistystä ja liikkumista”. Useimmat alkuajan
klubit käyttivät julkaisuissaan ja kirjepapereissaan jonkinlaista
vaununratasta. Vuonna 1922 päätettiin, että kaikkien rotaryklubien tuli ryhtyä käyttämään samaa rotarytunnusta. Niinpä vuonna 1923 Rotary International otti käyttöön nykyisen rattaan,
jossa on 24 hammasta ja kuusi puolaa. Eräs insinööriryhmä neuvoi, että ratas ei ollut mekaanisesti järkevä eikä toimisi, ellei siinä
olisi akseliaukossa kiilauraa, jonka kautta se voitaisiin liittää akseliin. Niinpä kiilaura lisättiin rattaaseen ja nykyään tuntemamme
kuvio otettiin virallisesti käyttöön Rotaryn tunnukseksi.

Sihteeristö
Monien rotarien mielestä sihteeristö on vain RI:n Illinoisin Evanstonissa Yhdysvalloissa sijaitsevan pääkonttorin toinen nimi. Itse
asiassa sihteeristöön kuuluu pääkonttorin henkilöstön lisäksi
myös seitsemän RI:n kansainvälistä toimistoa ympäri maailman.
Henkilökuntaa on yhteensä noin 600 henkeä. Sihteeristön tehtävänä on palvella klubeja, piirejä sekä RI:n ja Rotarysäätiön hallintovirkakuntaa. RI:n pääkonttori — rakennuksessa nimeltään
One Rotary Center — on myös sihteeristön pääkonttori.

Ensimmäisiä kertoja
• Ensimmäinen rotaryklubin kokous pidettiin Chicagossa 23.2.
1905.
• Ensimmäiset säännölliset lounaskokoukset pidettiin kalifornialaisessa Oaklandin klubissa, joka otettiin virallisesti RI:n jäseneksi vuonna 1909.
• Ensimmäinen rotarykongressi oli Chicagossa elokuussa 1910.
• Ensimmäinen Yhdysvaltain ulkopuolinen rotaryklubi perustettiin Kanadaan, Manitoban Winnipegiin, marraskuussa 1910
(se sai RI:n jäsenyyden huhtikuussa 1912).
• Ensimmäinen Pohjois-Amerikan ulkopuolinen rotaryklubi
perustettiin Irlannin Dubliniin maaliskuussa 1911 (RI:n jäseneksi toukokuussa 1913).
• Ensimmäinen rotaryklubi ei-englantia puhuvaan maahan
perustettiin Kuuban Havannaan ja hyväksyttiin RI:n jäseneksi
kesäkuussa 1916.
• Ensimmäinen rotaryklubi Etelä-Amerikkaan syntyi Uruguayn
Montevideoon heinäkuussa 1918 (RI:n jäseneksi helmikuussa
1919).
• Aasian ensimmäinen rotaryklubi Manilassa Filippiineillä sai
RI:n jäsenyyden kesäkuussa 1919.
• Australian ensimmäinen rotaryklubi Melbournessa pääsi RI:n
jäseneksi huhtikuussa 1921.
2
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• Afrikan ensimmäinen rotaryklubi Etelä-Afrikan Johannesburgissa sai RI:n jäsenyyden heinäkuussa 1921.

Rotaryn tavoite
Jossain päin maailmaa viikoittaiset rotaryklubien kokoukset aloitetaan lausumalla yhdessä seisaaltaan Rotaryn tavoitejulistus.
Tämä julistus, joka on peräisin RI:n järjestysmuodosta, nähdään
usein seinätauluna rotareiden toimistoissa tai liiketiloissa.
Rotaryn tavoite on ”vaalia ja edistää palvelemisen ihannetta
arvossapidetyn yritteliäisyyden perustana”. Sitten julistuksessa
luetellaan neljä aluetta, joilla tätä ”palvelemisen ihannetta” vaalitaan:
• tuttavuussuhteiden edistäminen palvelutilaisuuksien luomiseksi
• korkea liike- ja ammattimoraali, kaiken hyödyllisen työn
arvostaminen, jokaisen rotarin ammatin katsominen tilaisuudeksi palvella yhteiskuntaa
• palvelemisen ihanteen soveltaminen yksityiselämässä, ammatissa ja yhteiskunnan jäsenenä
• kansainvälisen yhteisymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan
edistäminen sellaisten liikemiesten ja ammatinharjoittajien
välisen toveruuden avulla, jotka noudattavat palvelemisen
ihannetta.
Rotaryn tavoitetta ei ole aina ilmaistu näin. Vuoden 1906
alkuperäisessä järjestysmuodossa mainittiin kolme tavoitetta:
liiketoimintaan liittyvien taloudellisten intressien, hyvän toveruuden ja yhteiskunnallisten tavoitteiden edistäminen. Vuonna
1910 tavoitteita oli kertynyt viisi, koska Rotaryn laajenemista
korostettiin entistä enemmän. Vuonna 1915 tavoitteita oli jo
kuusi. Vuonna 1918 tavoitteet kirjoitettiin uudelleen ja niiden
määrä vähennettiin neljään. Neljä vuotta myöhemmin niiden
määrä oli noussut taas kuuteen ja vielä uusi versio tavoitteista
saatiin vuonna 1927.
Vuoden 1935 Mexico Cityn kongressissa nämä kuusi tavoitetta taas muotoiltiin uudelleen ja niiden määrä vähennettiin
neljään. Tuorein suurehko muutos tuli vuonna 1951, jolloin
tavoitteet virtaviivaistettiin yhdeksi neliosaiseksi tavoitteeksi.

Rotaryn mottoja
Rotary Internationalin ensimmäinen motto ”He Profits Most
Who Serves Best” (Parhaiten palveleva hyötyy eniten) hyväksyttiin Rotaryn toisessa kongressissa Oregonin Portlandissa. Tämä
sanonta juontui chicagolaisen rotarin Art Sheldonin puheesta,
jossa hän sanoi: ”He profits most who serves his fellows best”
Rotaryn ABC

| 3

(Tovereitaan parhaiten palveleva hyötyy eniten). Suunnilleen
samoihin aikoihin minnesotalaisen Minneapolisin rotaryklubin
presidentti Ben Collins kommentoi, että oikea tapa organisoida
rotaryklubi on se periaate, jonka hänen oma klubinsa on omaksunut: ”Service, Not Self ” (Palvelu, ei itsekkyys). Nämä kaksi
tunnuslausetta hyväksyttiin pienin muutoksin Rotaryn virallisiksi
motoiksi vuoden 1950 kongressissa Detroitissa: ”He Profits Most
Who Serves Best” (Parhaiten palveleva hyötyy eniten) ja ”Service
Above Self ” (Palvelu itsekkyyden edelle). Vuonna 1989 sääntövaltuuskunta vahvisti näistä jälkimmäisen Rotaryn ykkösmotoksi,
koska se kuvaa parhaiten epäitsekkään vapaaehtoispalvelun filosofiaa. Myös toinen tunnuslause on edelleen käytössä. Sen englanninkielistä muotoa on kuitenkin vaihdeltu, koska siinä oli
alun perin mieheen viittaava pronomini he (hän). Vuonna 2004
tämä korvattiin pronominilla they (he), joka viittaa molempiin
sukupuoliin ja vuonna 2010 epämääräispersoonaisella pronominilla one, joka myös voi viitata keneen tahansa. Suomennokseksi
kaikille versioille käy ”Parhaiten palveleva hyötyy eniten”.

Säännöllinen läsnäolo
Säännöllinen läsnäolo on tärkeää vahvalle ja aktiiviselle rotaryklubille. Läsnäolon tärkeyden korostaminen juontuu vuoteen 1922,
jolloin RI julisti maailmanlaajuisen läsnäolokilpailun. Se motivoi
tuhannet rotarit saavuttamaan sadan prosentin läsnäolon vuosi
toisensa jälkeen. Monet rotarit ovat hyvin ylpeitä siitä, että heidän läsnäoloprosenttinsa on 100 eli että he joko ovat läsnä kaikissa oman klubinsa kokouksissa tai ns. paikkaavat poissaolonsa
vierailemalla toisten klubien kokouksissa.
E-rotaryklubien avulla on helppo paikata online. Saadakseen
läsnäolomerkinnän rotarit kirjautuvat e-rotaryklubin nettisivuille,
lukevat online-materiaalin, kommentoivat sitä ja lähettävät läsnäololomakkeen klubin sihteerille. Täydellinen luettelo e-rotaryklubeista ja niissä ”puhutuista” kielistä löytyy osoitteesta www.rotary.
org.
Vaikka RI:n sääntöjen mukaan jäsenen pitää osallistua vain
puoleen kokouksista, monet klubit rohkaisevat tiiviimpään osallistumiseen, koska kenen tahansa jäsenen poissaolo vie klubilta
mahdollisuuden hyödyntää jäsenkuntansa moninaisuutta eivätkä
kaikki jäsenet liioin pääse myötävaikuttamaan klubin käynnissä
oleviin projekteihin. Jokaiselta poissaolevalta jäseneltä jää sitä
paitsi kokematta henkilökohtainen toveruus. Klubin hallitus voi
päättää, mitkä ovat hyväksyttäviä syitä poissaoloille. RI:n hallitus hyväksyi kokoustiheyden pilottiohjelman (2007–13), jossa
mukana olevat klubit voivat kokoontua millä aikataululla tahan4
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sa, ei pelkästään viikoittain. Jos pilottiklubit osoittavat onnistuneensa, sääntövaltuuskunta saattaa hyväksyä menettelyn, jolla
tämä innovaatio tehdään pysyväksi.

Neljän kysymyksen koe
Eräs maailman eniten painatetuista ja lainatuista liike-elämän
eettisistä ohjeista on Neljän kysymyksen koe. Sen loi rotari Herbert J. Taylor vuonna 1932, kun häntä pyydettiin toimitusjohtajaksi chicagolaiseen Club Aluminium Company -yritykseen, jota
uhkasi konkurssi. Taylor etsi tapaa pelastaa vaikeuksissa oleva
yritys ja hän kirjoitti 24-sanaisen eettisen ohjeen jota toivottiin
kaikkien työntekijöiden noudattavan ammattiaan harjoittaessaan.
Neljän kysymyksen koetta ruvettiin todella soveltamaan sekä tuotannossa, mainonnassa, tuotteiden myynnissä että asiakassuhteissa. Yritys jäi henkiin, mikä katsottiin tämän yksinkertaisen
ohjeen ansioksi.
Herb Taylorista tuli RI:n presidentti kaudeksi 1954–55.
Rotary omaksui Neljän kysymyksen kokeen vuonna 1943 ja se
on käännetty yli sadalle kielelle ja julkaistu tuhansin eri tavoin.
Kaikkien rotarien pitää tuntea seuraava ohje ja noudattaa sitä:
”Tutki ajatuksesi, sanasi ja tekosi kysymällä itseltäsi: 1. Onko
tämä TOTTA? 2. Onko tämä OIKEUDENMUKAISTA kaikkia
asianosaisia kohtaan? 3. Luoko tämä HYVÄÄ TAHTOA ja
PARANTAAKO TÄMÄ YSTÄVYYSSUHTEITA? 4. Onko tämä
kaikkien osapuolten EDUN MUKAISTA?”

RI:n strategiasuunnitelma
Kaudella 2001–02, jolloin Rotary International siirtyi toimintansa toiselle vuosisadalle, se alkoi kehittää strategiasuunnitelmaa
järjestön ohjenuoraksi. Vuonna 2009 RI:n strategiasuunnittelukomitean jäsenet johtivat suunnitelman perusteellista uudistamista. Uudistamista varten tehtiin mm. maailmanlaajuinen kysely,
jolla selvitettiin, mitä mieltä jäsenet ovat Rotaryn painopisteistä.
Kyselyyn vastasi 14 000 rotaria. Lisäksi organisoitiin ns. painopisteryhmiä, jotka arvioivat Rotaryn imagoa eri maissa, sekä
analysoitiin Rotaryn vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja
haasteita.
Tämän tutkimustyön perusteella komitea määritti kolme strategista prioriteettia, joista jokainen on yhtä tärkeä Rotaryn tulevaisuuden kannalta: klubien tukeminen ja vahvistaminen, humanitaarisen työn fokusointi ja lisääminen sekä julkisuuskuvan ja
rotarytietoisuuden parantaminen. RI:n hallitus varmisti, että
uudistettu suunnitelma, joka astui voimaan 1.7.2010, sisältää
Rotaryn ydinarvot — palvelun, toveruuden, erilaisuuden hyväkRotaryn ABC
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synnän, rehellisyyden ja johtajuuden — joissa ilmenee Rotary
Internationalin tarkoitus ja suunta. Suunnitelmaan sisältyy myös
kuvaus Rotaryn ydinolemuksesta: Rotary on innostuneiden yksilöiden maailmanlaajuinen verkosto, joka muuntaa innostuksensa
merkittäviksi yhteiskunnallisiksi hankkeiksi, joilla muutetaan
paikkakuntalaisten elämää.
RI:n strategiasuunnitelma yhdistää Rotaryn strategiset prioriteetit sen ydinarvoihin ja asettaa sille mitattavissa olevia tavoitteita prioriteettien toteuttamiseksi. Näin se auttaa tätä maailman
ensimmäistä palvelujärjestöä ja sen jäseniä suuntaamaan tulevaa
toimintaansa ja saamaan palvelutyössään mahdollisimman hyviä
tuloksia periaatteella palvelu itsekkyyden edelle.

Paul Harris — ensimmäinen muttei ensimmäinen
Paul Harris ei ollut ensimmäinen rotaryklubin presidentti, mutta
hän oli ensimmäinen Rotary Internationalin presidentti.
Tähän näennäiseen ristiriitaan on helppo selitys. Vaikka Paul
Harris oli Chicagoon perustetun ensimmäisen rotaryklubin
perustaja ja organisoija, ensimmäiseksi klubipresidentiksi valittiin
eräs toinen perustajajäsen, Silvester Schiele.
Elokuussa 1910 rotaryklubeja oli 16 ja ne muodostivat järjestön nimeltä Rotaryklubien kansallinen yhdistys. Kaksi vuotta
myöhemmin nimi muutettiin Rotaryklubien kansainväliseksi
yhdistykseksi, koska järjestöön oli liittynyt myös kanadalaisia,
englantilaisia, irlantilaisia ja skotlantilaisia klubeja. Vuonna 1922
nimi lyhennettiin muotoon Rotary International.
Kun rotaryklubien ensimmäinen yhteisjärjestö perustettiin
vuonna 1910, Paul Harris valittiin sen ensimmäiseksi presidentiksi. Hän palveli tässä tehtävässä kaksi vuotta, vuodesta 1910
vuoteen 1912. Niinpä rotaryidean isä, joka oli kieltäytynyt ensimmäisen klubin presidentin tehtävästä, valittiin maailmanlaajuisen Rotary International -järjestön ensimmäiseksi presidentiksi.

Etunimiä ja lempinimiä
Aivan Rotaryn alkuajoista asti jäsenet ovat sinutelleet toisiaan.
Koska henkilökohtaiset tuttavuus- ja ystävyyssuhteet ovat Rotaryn kulmakiviä, on luonnollista, että rotarit ovat keskinäisissä
keskusteluissaan luopuneet titteleistä. Sellaisia ihmisiä, joita
normaalisti puhuteltaisiin tohtoreiksi, herroiksi, professoreiksi
tai arvoisiksi rouviksi puhutellaan rotarypiireissä nimillä Jussi,
Ville, Marja, Karita tai Kalle. Myös tyypillinen rotaryrintalappu
kannustaa sinuttelemaan.
Muutamilla alueilla — esimerkiksi osissa Eurooppaa — klubin
6
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jäsenet puhuttelevat toisiaan muodollisemmin. Jossakin toisaalla,
pääasiassa Aasiassa, käytäntönä taas on antaa jokaiselle uudelle
rotarille humoristinen lempinimi, joka liittyy johonkin hänen
henkilökohtaiseen ominaisuuteensa tai kuvaa hänen ammattialaansa. Esimerkiksi rotari lempinimeltään Happi on kemiallisten
kaasujen valmistaja, kun taas Puut saattaisi olla sahatavarakauppiaan lempinimi. Muilla jäsenillä saattaisi olla lempinimenä Muskelit, Sumutorvi tai Hymypoika, jotka viittaavat heidän fyysisiin
ominaisuuksiinsa.
Lempinimet antavat usein aiheen hyväntahtoiselle herjanheitolle. Mutta kutsuttiinpa rotaria sitten etunimellä tai lempinimellä, henkilökohtaisen ystävyyden henki avaa ovet kaikille muille
palvelemisen mahdollisuuksille.

Palveluväylät
Rotaryn viisi palveluväylää tukevat Rotaryn tavoitetta. Ne ovat
klubipalvelu, ammattipalvelu, yhteiskuntapalvelu, kansainvälinen
palvelu ja uudet sukupolvet -palvelu.
Vaikkakaan palveluväyliä ei ole lueteltu Rotaryn säännöstössä,
monet rotarit käyttävät rotarytoiminnan pääalueista tätä nimitystä.
• Klubipalvelu sisältää kaikki ne rotarien toiminnot, joita
tarvitaan, jotta klubi toimisi menestyksekkäästi.
• Ammattipalvelu edistää mahdollisuuksia antaa klubin jäsenille käsitys muiden rotarien ammateista. Ammattipalveluun kuuluvat myös sellaiset projektit, jotka liittyvät mm.
urasuunnitteluun, ammattikoulutukseen ja ammatillisen
moraalin parantamiseen työpaikoilla.
• Yhteiskuntapalveluun kuuluvat ne aktiviteetit, joilla rotarit
parantavat elämisen laatua paikkakunnallaan. Siihen kuuluu usein nuorten, iäkkäiden ja vammaisten auttamista.
Yhteiskuntapalvelussa autetaan myös muita, joille Rotary
antaa toivoa paremmasta elämästä.
• Kansainväliseen palveluun kuuluvat ne monet ohjelmat
ja aktiviteetit, joilla rotarit edistävät kansainvälistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa. Monet kansainvälisen
palvelun projektit on suunniteltu tyydyttämään humanitaarisia tarpeita kehitysmaissa tai tukemaan avustustyötä ja
jälleenrakennusta katastrofien jälkeen.
• Uudet sukupolvet -palvelu kehittää nuoria järjestämällä
johtajuuskoulutusta ja ottamalla heidät mukaan paikallisiin
tai kansainvälisiin palveluprojekteihin ja vaihto-ohjelmiin,
jotka edistävät maailmanrauhaa ja kulttuurienvälistä yhteisymmärrystä.
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Kun rotari ymmärtää viiden palveluväylän merkityksen ja
kulkee niitä pitkin, Rotaryn tavoite saa entistä suuremman merkityksen.

Rotaryn keskittymisalueet
Rotaryn 34 000 klubia ja 1,2 miljoonaa jäsentä palvelevat paikkakuntiaan kaikkialla maailmassa. Jokaisella paikkakunnalla on
omat ongelmansa ja tarpeensa. Rotarit ovat parantaneet jatkuvasti toimintatapojaan toteuttaessaan monia erilaisia palveluprojekteja, joilla noihin tarpeisiin vastataan. Onnistuneimmat ja kestävimmät Rotaryn palvelut suuntautuvat tavallisesti yhteen kuudesta alueesta, jotka Rotary on valinnut keskittymisalueikseen:
rauhantutkimus ja konfliktien sovittelu, sairauksien ehkäisy ja
hoito, vesi ja sanitaatio, äidin ja lapsen terveys, peruskoulutus
sekä luku- ja kirjoitustaito sekä taloudellinen ja yhteiskunnallinen
kehittäminen.
Keskittymisalueilla on valtavan laajat tarpeet, kuten puhtaan
veden puute tai tarve rokottaa väestöä kuolemaan johtavia sairauksia vastaan. RI ja Rotarysäätiö ovat sitä mieltä, että palvelun
kohdistaminen näille alueille voi antaa suunnan sellaisille rotareille, joita kiinnostaa palveluprojektien kehittäminen. Se voi
myös parantaa rotarien mahdollisuuksia tyydyttää näitä tarpeita
ja näyttää maailmalle, että Rotary on yksi maailman johtavista
humanitaarisista toimijoista.
Keskittymisalueet ovat tärkeä osa Rotarysäätiön tulevaisuussuunnitelmaa ja RI:n strategiasuunnitelmaa.

The Rotarian ja muut viralliset rotarylehdet
Huhtikuu on rotarylehtien kuukausi, jolloin edistetään The Rotarian -lehden (RI:n virallisen lehden) sekä alueellisten rotarylehtien lukemista ja käyttöä. Näistä koostuu Rotaryn maailmanlaajuinen lehtiperhe.
The Rotarian, joka perustettiin vuonna 1911, välittää tietoa
rotareille ja edistää Rotaryn tavoitteita ja ohjelmia, ennen kaikkea
sen avainohjelmia. Lehti levittää tietoa myös vuosittaisesta RI:n
teemasta ja RI:n presidentin filosofiasta, suurista kokouksista
sekä virallisista tietyille teemoille omistetuista rotarykalenterin
kuukausista.
The Rotarian tarjoaa foorumin, jolla voidaan käsitellä sekä
Rotaryyn liittyviä että yleisesti kiinnostavia aiheita. Lehti on erinomainen tiedon ja ideoiden lähde, kun laaditaan rotaryklubien ja
piirikokousten ohjelmia. Monet artikkelit edistävät kansainvälistä
toveruutta, hyvää tahtoa ja ymmärtämystä. Lehteä säännöllisesti
lukevilla on tavallisesti erinomaiset tiedot Rotaryn aktiviteeteista
8
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ja he tietävät, millä tavoin rotarit voivat parhaiten kulkea pitkin
edellä mainittuja viittä palveluväylää.
The Rotarian -lehden lisäksi rotarylehtien perheeseen kuuluu
30 alueellista lehteä, joita painetaan 25 kielellä ja joiden yhteislevikki on yli 750 000. Vaikka jokaisella alueellisella lehdellä on
oma tyylinsä ja sisältönsä, ne kaikki antavat rotareille ajantasaista
tietoa ja hyviä lukukokemuksia kautta vuoden.

Rotarin kansainväliset tehtävät
Kansainvälisenä järjestönä Rotary tarjoaa jokaiselle jäsenelleen
ainutlaatuisia mahdollisuuksia ja tehtäviä. Jokainen rotari on
ensisijaisesti oman maansa kansalainen, mutta Rotaryn jäsenyys
antaa hänelle laajemman näkökulman myös kansainvälisiin asioihin. 1950-luvun alkupuolella julkaistiin globaali rotaryfilosofia,
joka kuuluu seuraavasti:
“Kansainvälistynyt rotari*:
• ei ole nurkkapatriootti vaan jakaa vastuun kansainvälisen
yhteisymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistämisestä;
• vastustaa kaikkea kansallista ja rodullista syrjintää;
• rakentaa pohjaa yhteistyöhön muiden maiden kansojen
kanssa;
• puolustaa oikeusvaltiota ja järjestystä suojellakseen yksilönvapautta niin, että hän voi nauttia ajatuksen-, sanan- ja
kokoontumisvapaudesta eikä hänen tarvitse kokea vainoa,
aggressiota, puutetta eikä pelkoa;
• tukee toimia, joilla parannetaan kaikkien kansojen elintasoa, sillä köyhyys jossain maailmankolkassa vaarantaa muidenkin maailmankolkkien vaurauden;
• toimii koko ihmiskunnan oikeudenmukaisuuden puolesta;
• pyrkii aina edistämään rauhaa kansojen välillä ja on valmis
henkilökohtaisiin uhrauksiin tuon ihanteen saavuttamiseksi;
• ymmärtää, että eri kansojen edustajilla on erilaisia ajattelutapoja ja uskomuksia. Tämän ymmärtäminen on edellytyksenä kansainvälisen hyvän tahdon rakentamiselle. Kansainvälistynyt rotari myös tunnustaa, että tietyt moraaliset ja
henkiset perusarvot ovat välttämättömiä rikkaalle ja hyvälle
elämälle.”
Siinäpä on melkoinen ohjenuora jokaisen rotarin noudatettavaksi ajatuksin, sanoin ja teoin!
* Kun tämä filosofia kehitettiin, niin Rotary oli vielä järjestö vain miehille. Tämän
päivän kansainvälistyneen rotarin kuvaus käsittäisi luonnollisesti myös jokaisen
naisjäsenen.
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Rotaryklubin järjestysmuoto
Rotaryklubeja on yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella.
Näissä puhutaan kymmeniä kieliä ja poliittiset sekä yhteiskunnalliset rakenteet, tavat, uskonnot ja perinteet ovat moninaiset.
Kuinka sitten on mahdollista, että kaikki maailman 34 000
klubia toimivat lähes samalla tavoin? Tärkein vastaus tähän on
Rotaryklubin järjestysmuoto.
Saadakseen perustamiskirjansa eli charterin tulevan rotaryklubin on hyväksyttävä Rotaryklubin järjestysmuoto, joka otettiin
käyttöön vuonna 1922. Tässä asiakirjassa kerrotaan pääpiirteissään, miten klubeja hallinnoidaan: viikkokokousten pitäminen,
jäsenyys- ja luokitusmenettelyt, läsnäolosäännöt, jäsenmaksujen
maksu ja muut menettelytavat, jotka liittyvät julkisiin asioihin ja
politiikkaan. Järjestysmuodon voi ladata osoitteesta www.rotary.
fi.
Kun Rotaryklubin järjestysmuoto hyväksyttiin, sovittiin, että
silloiset klubit saivat käyttää vanhoja sääntöjään. Vaikka useimmat alkuajan klubit myöhemmin siirtyivät käyttämään järjestysmuodon mukaisia sääntöjä, muutamat ennen vuotta 1922 perustetut klubit hoitavat vieläkin asioitaan vanhojen sääntöjensä mukaisesti.
Vuosien 2011–14 pilottiohjelma ”Innovatiivinen ja joustava
rotaryklubi” antaa klubien itse päättää toiminnoistaan, jotta ne
paremmin vastaisivat jäsenten tarpeita. Pilottiohjelmaan osallistuvat 200 klubia saavat tehdä muutoksia Rotaryklubin järjestysmuotoon ja oman klubinsa sääntöihin kaikkiin muihin kohtiin
paitsi RI:n jäsenmaksuvaatimuksiin.

Uuden jäsenen kummi
RI:n säännöissä kuvataan selkeästi menettelytapa, jolla uutta
jäsentä ehdotetaan rotaryklubiin. Ehdottaja eli kummi on avainhenkilö Rotaryn kasvussa ja rotariuden edistämisessä. Ilman
kummia ei kukaan saa mahdollisuutta tulla rotariksi. Ihmisiä
täytyy pyytää liittymään Rotaryyn; siksipä jokaisen jäsenen velvollisuus on miettiä, ketkä voisivat olla mahdollisia uusia jäseniä
ja kutsua heitä klubin jäseniksi.
Kummin tehtävä ei pääty siihen, että hän antaa ehdokkaan
nimen klubin sihteerille tai jäsenyyskomitealle. Vaikka Rotary ei
ole asettanut kummeille muodollisia tehtäviä, monissa klubeissa
suositellaan seuraavia menettelytapoja:
1. Kutsu mahdollinen jäsenehdokas muutamaan kokoukseen ennen kuin ehdotat häntä jäseneksi.
2. Käy jäsenehdokkaan kanssa yhdessä tai useammassa
orientaatio- tai informaatiokokouksessa.
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| Rotaryn ABC

3. Esittele uusi jäsen muille klubin jäsenille joka viikko
ensimmäisen kuukauden aikana.
4. Rohkaise uutta jäsentä osallistumaan johonkin käynnissä
olevaan klubin palveluhankkeeseen.
5. Kutsu uusi jäsen klubin sponsoroimien interact- tai
rotaractklubien kokouksiin.
6. Järjestä uudelle jäsenelle mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin ohjelmiin, esimerkiksi GSE- tai nuorisovaihtoon tai ammatillisten ryhmien vaihtoon.
7. Kutsu uusi jäsen mukaasi naapuriklubeihin ensimmäisiin
paikkauskokouksiin, jotta hän oppii prosessin ja saa
käsityksen ystävyyden hengestä.
8. Pyydä uutta jäsentä puolisoineen mukaasi klubin sosiaalisiin tapahtumiin.
9. Pyydä uutta jäsentä ja hänen puolisoansa osallistumaan
piirikonferenssiin kummin mukana.
10. Toimi mentorina varmistaaksesi, että uudesta jäsenestä
tulee aktiivinen rotari.
Kun uusi jäsen tulee mukaan toimintaan ja verkostoihin, sekä
klubi että uusi jäsen vahvistuvat.

Naisten mukaantulo Rotaryyn
Vielä vuonna 1989 Rotaryn jäsenyys oli RI:n järjestysmuodon
ja sääntöjen mukaan avoin vain miehille. Vuonna 1978 kalifornialainen Duarten klubi oli kyllä kutsunut jäseneksi kolme
naista, mutta RI oli peruuttanut klubin perustamiskirjan siitä
syystä, että RI:n järjestysmuotoa oli rikottu. Klubi nosti oikeusjutun RI:tä vastaan osavaltion kansalaisoikeuslain rikkomisesta,
sillä tämä kieltää kaikenlaisen erottelun liikehuoneistoissa ja
julkisissa tiloissa. Vetoomustuomioistuin ja Kalifornian Korkein
oikeus hyväksyivät Duarten kannan, ettei Rotary voinut peruuttaa klubin perustamiskirjaa siksi, että klubiin oli otettu naisia.
Yhdysvaltain Korkein oikeus piti voimassa Kalifornian KO:n
päätöksen. Perusteluna oli, että rotaryklubien tavoite on tavallaan
liiketaloudellinen ja että klubit ovat eräänlaisia julkisyhteisöjä.
Niinpä naiset oli vuodesta 1987 hyväksyttävä rotaryklubien jäseniksi kaikkialla, missä lainsäädäntö sisälsi samantyyppisiä säännöksiä julkisista tiloista.
Vuonna 1989 sääntövaltuuskunta muutti RI:n järjestysmuotoa äänestyksen jälkeen siten, että ”vain miehille” -säädös poistettiin koko Rotarysta. Siitä lähtien naisia on tullut klubien ja piirien jäseniksi ja johtajiksi kautta maailman.
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Rotary Internationalin pääkonttori
RI:n pääkonttori on aina ollut Chicagon alueella Illinoisissa.
Seitsemän ensimmäistä toimistoa olivat Chicagon ydinkeskustassa, mutta vuonna 1954 Rotary muutti uuteen rakennukseen
Evanstonin esikaupunkiin. Tämä rakennus täytti sihteeristön
tarpeet 1980-luvulle asti. Tällöin pääkonttorirakennus kävi pieneksi uusien ohjelmien, Rotarysäätiön kasvun ja PolioPlusaktiviteettien vuoksi ja osa henkilökunnasta siirtyi muihin toimistotiloihin pääkonttorin lähelle.
Vuonna 1987 Evanstonin keskustasta vapautui moderni toimistorakennus, joka täytti kaikki Rotaryn silloiset ja tulevat tilantarpeet. Tämä 18-kerroksinen lasi- ja teräsrakennelma on rakennettu vuonna 1977 ja se sisältää yli 37 000 neliötä toimisto- ja
muuta käyttökelpoista tilaa. RI osti rakennuksen mutta vuokrasi
lähes puolet tiloista yrityksille siihen asti, kunnes Rotaryn kasvu
vaatii tilat omaan käyttöön.
Rakennusta kutsutaan nimellä One Rotary Center. Siihen
kuuluu 190-paikkainen auditorio, suuri autotalli, 200-paikkainen kahvio sekä toimistotilat RI:n pääkonttorin yli 500 työntekijälle. 18. kerroksessa sijaitsevat johdon tilat, mm. RI:n hallituksen, Säätiön hallituksen sekä RI:n ja Säätiön komiteoiden
kokoushuoneet. Samassa kerroksessa ovat myös RI:n presidentin,
tulevan presidentin ja presidenttiehdokkaan sekä Säätiön hallituksen puheenjohtajan ja pääsihteerin toimistot.

Lisää ensimmäisiä kertoja
• Rotary perusti Rotaryn lahjoitusrahaston — Rotarysäätiön
edelläkävijän — vuonna 1917.
• Rotary perusti Paul Harris Fellow -tunnustuksen vuonna
1957. Tunnustus on kiitos Rotarysäätiölle annetusta 1 000
USD:n lahjoituksesta.
• Rotaryn tunnus nähtiin ensimmäisen kerran postimerkkiin
painettuna vuonna 1931 — Wienin kongressin kunniaksi
painetussa muistopostimerkissä.
• Rotaryklubin viiri kiersi ensimmäisen kerran kuun Apollo 8:n
lennolla vuonna 1968. Viiri oli lennolla Houston Space Center
rotaryklubin jäsenen astronautti Frank Bormanin mukana.
• Ensimmäinen Yhdysvaltojen ulkopuolella pidetty RI:n kongressi oli Edinburghissa Skotlannissa vuonna 1921.
• Ensimmäinen valtionpäämies, joka on puhunut RI:n kongressissa, oli Yhdysvaltain presidentti Warren G. Harding
vuonna 1923. Paikka oli St. Louis, Missourissa.
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Huone 711 — Rotaryn syntymäpaikka
Numerolla 711 on erityinen merkitys Rotarylle, sillä Rotaryn
syntymäpaikka on huone 711 vanhassa Unity Buildingissä, joka
sijaitsi aiemmin Chicagon keskustassa osoitteessa 127 North
Dearborn Street. Tässä historiallisessa huoneessa, jossa oli insinööri Gus Loehrin toimisto, Paul Harris tapasi ystäviään ja keskusteli uudesta ajatuksestaan perustaa yhdistys ammatinharjoittajille ja liikemiehille.
Perusteellisen tutkimustyön jälkeen muutamat Chicagon
rotarit entisöivät huoneen sellaiseksi kuin se oli ollut vuonna
1905. Paul Harris 711 -klubin jäsenet pitivät huonetta vuosia
pienoisrotarymuseona. Klubi antoi myös rahaa huoneen vuokraan ja ylläpitoon. Vuonna 1989, kun Unity Building oli määrä
hajottaa, 711-klubin jäsenet varastoivat tämän merkittävän huoneen esineistön huolellisesti. Tavarat olivat varastoituina vuoteen
1994, jolloin huone 711 rakennettiin uudelleen ja sijoitettiin
RI:n pääkonttoriin Evanstoniin. Siellä tätä Rotaryn perintöä
säilytetään pysyvästi.

Maailman yhteisymmärryksen kuukausi
Helmikuu on rotarykalenterissa nimetty maailman yhteisymmärryksen kuukaudeksi. Helmikuussa myös vietetään Rotaryn
ensimmäisen kokouksen vuosipäivää, sillä ensimmäinen rotarykokous pidettiin 23.2.1905. Tämä päivä on nyt nimetty maailman yhteisymmärryksen ja rauhan päiväksi.
RI:n hallitus kehottaa kaikkia rotaryklubeja viettämään
maailman yhteisymmärryksen kuukautta suunnittelemalla viikkokokousohjelmia ja erityishankkeita, jotka korostavat “yhteisymmärryksen ja hyvän tahdon välttämättömyyttä maailmanrauhalle”.”
Helmikuussa monet klubit hankkivat kansainvälisiä puhujia,
kutsuvat klubikokouksiin nuorisovaihto-oppilaita ja kansainvälisten koulujen ja yliopistojen stipendiaatteja, suunnittelevat
ohjelmia, joissa esiintyy entisiä GSE-ryhmien jäseniä, järjestävät
keskusteluja globaaleista ongelmista, esittävät viihdeohjelmia,
joissa teemana on kansainvälinen kulttuuri tai taide ja suunnittelevat muuta ohjelmaa, jossa on kansainvälinen painotus.
Monet klubit käyttävät tilaisuutta hyväkseen ja aloittavat kansainvälisen palveluprojektin tai ovat yhteydessä jossakin toisessa
maassa toimivaan rotaryklubiin. Helmikuu on myös hyvä aika
aloittaa Rotaryn ystävyysvaihto tai kannustaa tukemaan Rotarysäätiön ohjelmia.
Maailman yhteisymmärryksen kuukausi antaa jokaiselle klu-

Rotaryn ABC

| 13

bille mahdollisuuden edistää Rotaryn pyrkimystä hyvään tahtoon, rauhaan ja yhteisymmärrykseen maailman ihmisten kesken.

Luokitusperiaate
Lähes kaikkien Rotaryn jäsenten jäsenyys perustuu luokitukseen.
Jokainen aktiivinen rotaryklubin jäsen on luokiteltu sen perusteella, millaista liiketoimintaa tai ammattia hän harjoittaa tai
millä muulla tavoin hän hyödyttää omaa paikkakuntaansa.
Luokka määräytyy joko sen yrityksen tai instituution mukaan,
jossa jäsen toimii, tai hänen oman ammattialansa perusteella.
Luokitus voi perustua myös yhteiskunnalliseen toimintaan.
Luokitus pohjautuu toisin sanoen ammattialaan, ei yksilön
asemaan työpaikkansa hierarkiassa. Esimerkiksi pankinjohtajaa ei
luokitella pankinjohtajaksi, vaan luokkaan pankkitoiminta.
Yritysten toimialat voidaan jakaa edelleen esimerkiksi valmistukseen, jakeluun, vähittäiskauppaan ja palveluun. Myös klubin
alueella toimivan suuryrityksen tai korkeakoulun osat voivat olla
luokituksessa omina luokkinaan.
Luokitusperiaate on välttämätön varmistettaessa, että jokainen rotaryklubi on edustava otos paikkakunnan liiketoiminnasta
ja ammateista.

Klubiviirien vaihto
Monet klubit noudattavat värikästä perinnettä ja vaihtavat keskenään pieniä bannereita, lippuja ja viirejä. Tämä tapahtuu
yleensä siten, että kaukaisiin paikkoihin matkustavat rotarit
vievät viirejä mukanaan ja vaihtavat niitä paikkauskokouksessa
ystävyyden merkiksi. Monet klubit asettavat saamiaan koristeellisia viirejä hienosti näytteille sekä klubikokouksiin että piirin
tapahtumiin.
RI:n hallituksessa huomattiin viirien vaihdon kasvava suosio
vuonna 1959 ja hallitus kannusti klubeja varmistamaan, että
viirien ulkonäkö on omaleimainen ja että klubin paikkakunta ja
maa näkyvät viirissä selvästi. Lisäksi suositellaan, että viireissä on
sellaisia kuvia, iskulauseita tai piirroksia, jotka kuvaavat klubin
toiminta-aluetta.
Hallitus on myös selvillä siitä taloudellisesta rasitteesta, jonka
viirien vaihto voi aiheuttaa sellaisille klubeille, jotka ovat suosittuja paikkaus- ja vierailukohteita ja joissa vierailijat haluavat
vaihtaa viirejä. Klubeja kehotetaankin kohtuuteen viirien vaihdossa, jotta viirien aiheuttamat kulut eivät häiritse klubin peruspalveluja.
Viirien vaihto on erittäin miellyttävä tapa, erityisesti silloin,
kun luova ja taiteellinen viiri kertoo mielenkiintoisen tarinan
14
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kotipaikkarakkaudesta. Viirien vaihto on konkreettinen kansainvälisen toveruuden symboli.

Poissaolosäännöt
Rotaryklubin järjestysmuodon mukaan klubin hallitus voi erottaa jäsenen kolmesta syystä: jäsen ei osallistu neljään peräkkäiseen
kokoukseen eikä käy paikkaamassa niitä jossain muussa klubissa;
jäsen ei puolivuotiskautena osallistu 50 prosenttiin oman klubinsa kokouksista eikä paikkaa niitä; jäsen on puolivuotiskautena
poissa yli 70 prosentista oman klubinsa kokouksista. Kaikissa
näissä kolmessa tapauksessa klubin hallitus voi erottaa jäsenen.
Jos jäsen on ollut poissa neljästä peräkkäisestä viikkokokouksesta, hallitus voi ilmoittaa hänelle, että poissaoloa voidaan pitää
pyyntönä vapauttaa jäsen klubin jäsenyydestä. Tämän jälkeen
hallitus voi erottaa jäsenen enemmistöpäätöksellä.
Joistakin henkilöistä poissaolosäännöt voivat tuntua varsin
ankarilta. Osallistuminen klubikokouksiin on kuitenkin niitä
perusvelvollisuuksia, jotka jäsen hyväksyy liittyessään rotaryklubiin. Järjestysmuodon säännökset ainoastaan korostavat säännöllisen osallistumisen tärkeyttä. Jos jäsen on poissa, koko klubi
menettää henkilökohtaisen kontaktin häneen. Toisaalta osallistuminen kokouksiin edistää merkittävästi jokaisen rotaryklubin
tehokasta toimintaa ja menestystä.

Rotaryn avaaminen uusille jäsenille
Rotari saattaa hoitaa hyvin useimmat rotaryvelvollisuutensa,
kuten maksaa jäsenmaksunsa, olla läsnä klubikokouksissa, tehdä
lahjoituksia klubin palvelurahastoon ja osallistua klubin tapahtumiin ja projekteihin, mutta silti laiminlyödä yhden tärkeän velvoitteen. Hän saattaa nimittäin unohtaa, että liittyessään rotaryklubiin hän on luvannut levittää rotaryaatetta. Rotary International on ehdottomasti sitä mieltä, että jokaisen yksittäisen rotarin
“velvollisuus on kertoa Rotarysta toisille ja auttaa laajentamaan
Rotarya ehdottamalla päteviä ihmisiä rotaryklubin jäseniksi.”
Tästä huolimatta arviolta vain alle 30 prosenttia jäsenistä on
koskaan ehdottanut uutta jäsentä. Niinpä jokaisessa klubissa on
monta rotaria, jotka ovat tuskin koskaan kertoneet muille hyvistä
rotarykokemuksistaan.
RI:n järjestysmuodon mukaan klubin jäsenistön on oltava
tasapainossa niin, että mikään liikeala tai ammatti ei ole hallitseva. Tarvitsee kuitenkin vain vilkaista paikallista puhelinluetteloa
tai kauppakamarin luetteloa havaitakseen, että useimmat klubit
eivät ole kutsuneet jäsenikseen ihmisiä kaikista yrityksistä ja
ammateista. Jotta klubeilla olisi jatkossakin merkitystä, niiden
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jäsenistössä on oltava edustettuina ympäröivän yhteiskunnan
kaikki ammatit ja liiketoiminnan alat. Klubit voivat myös monipuolistaa jäsenistönsä etnistä taustaa ja muuttaa sen sukupuolijakaumaa ja ikärakennetta.
Rotari — ja vain rotari — voi ehdottaa rotaryklubin jäseneksi
esimerkiksi asiakastaan, naapuriaan, tavarantoimittajaansa,
johtajaansa, sukulaistaan, liikekumppaniaan tai jotakuta muuta
sopivaa henkilöä. Jokainen varmaan tuntee vähintään yhden
henkilön, jonka tulisi kuulua Rotaryyn.

Erilaisuuden sieto
Joskus on kiusaus arvostella sellaisia toisen maan lakeja, tapoja
tai perinteitä, jotka tuntuvat oudoilta tai poikkeavat omistamme.
Joskus kuitenkin käytännöt ja tavat, jotka ovat laittomia toisessa
maassa, ovat täysin laillisia ja hyväksyttäviä toisessa.
Koska rotarit ovat sellaisen kansainvälisen järjestön jäseniä, joka
on omistautunut maailmanrauhalle ja kansainväliselle yhteisymmärrykselle, heidän tulee pidättyä arvostelemasta rotariystäviään
ja muiden maiden kansalaisia, kun näiden käyttäytyminen tuntuu
oudolta. Vuonna 1933 hyväksytyissä Rotaryn menettelytapaohjeissa
todetaan, että koska jotkin toiminnot ja tavat voivat olla laillisia ja
hyväksyttyjä toisissa maissa, vaikka ne eivät toisissa maissa sellaisia
olekaan, rotareita kehotetaan noudattamaan seuraavanlaista periaatetta:
“Kaikkien maiden rotareiden olisi tunnustettava nämä tosiasiat ja rotareiden tulisi olla huomaavaisia ja välttää toisen rotarymaan lakien ja tapojen arvostelemista.” Menettelytapaohje
myös varoittaa “rotareita puuttumasta toisen maan lakeihin tai
tapoihin.”
Kun pyrimme vahvistamaan yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa
ja ystävyyttä, nämä menettelytapaohjeet ovat meille edelleenkin
hyvä ohjenuora.

Erikoisia paikkauskokouksia
Ranskan Polynesiassa sijaitsevan Papeete Tahitin rotaryklubin
jäsenet joutuvat matkustamaan kaikkein kauimmaksi päästäkseen
osallistumaan paikkauskokoukseen. Tahitihan sijaitsee keskellä
Tyyntä valtamerta ja on syrjässä joka paikasta. Maailman eteläisin
rotarykokous pidetään Base Marambio-Antártidan rotaryklubissa
Etelänapamantereella. Jos taas haluaa käydä maailman pohjoisimmassa klubissa, joutuu matkustamaan Svalbardin rotaryklubiin
Huippuvuorille, jotka sijaitsevat Norjan pohjoispuolella.
Sanotaan, että joka päivä ja joka tunti jossain maailmankolkassa on meneillään rotarykokous. Jos osallistuisi yhteen kokouk16

| Rotaryn ABC

seen päivässä, kestäisi yli 80 vuotta vierailla maailman kaikissa
nykyisissä 34 000 rotaryklubissa ja noiden 80 vuoden kuluessa
syntyisi epäilemättä tuhansia uusia klubeja.
Mutta nykyisin rotareiden ei edes tarvitse poistua kotoaan
kokouspaikkausten vuoksi. E-rotaryklubien avulla voi viikkokokouksia paikata netissä 24 tuntia vuorokaudessa ja osallistua keskusteluihin rotareiden kanssa, ovatpa he mistä maailman kolkasta
hyvänsä.

Ammattipalvelu
Ammattipalvelu on palveluväylä numero kaksi. Juuri halu edustaa omaa ammattiaan ja korkeita eettisistä arvoja sekä antaa
toisille jäsenille käsitys oman työnsä arvosta lienee lähimpänä
jokaista rotaria. Ammattipalvelun ohjelmilla edistetään liikesuhteita ja parannetaan laatua niin kaupassa ja teollisuudessa kuin
yleensäkin työelämässä. Rotarit ymmärtävät, että jokainen henkilö, joka toimii jossakin ammatissa, tekee työtä paremman
yhteiskunnan puolesta.
Rotaryklubien ammattipalvelu tarjoaa nuorille usein ammatinvalinnanohjausta ja tietoa eri ammateista. Jotkin klubit sponsoroivat lukioiden ammatinvalintapäiviä. Toiset taas korostavat
työn arvoa jakamalla tunnustuspalkintoja paikkakuntalaisille
esimerkillisestä palvelutyöstä. Työelämään astumassa oleville
nuorille kerrotaan usein Neljän kysymyksen kokeesta ja muista
eettisistä liiketoiminnan filosofioista. Tyypillisiä ammattipalvelun
ohjelmia ovat myös luokkaesitelmä ja keskustelu liiketoimintaan
liittyvistä kysymyksistä.
Riippumatta siitä, millä tavoin ammattipalvelua hoidetaan,
rotarit tunnustavat kaikkien hyödyllisten ammattien arvon ja
noudattavat korkeita eettisiä periaatteita kaikessa työelämässä.
Siksi toinen palveluväylä on olennainen osa jokaista rotaryklubia.

Rotarymaantiedon oppitunti
• Tokion rotaryklubit toimivat suunnilleen yhtä etelässä kuin
marokkolaiset Casablancan klubit.
• Sana Tokyo esiintyy 145 rotaryklubin nimessä.
• Ivalon rotaryklubi on EU:n pohjoisin klubi. Se toimii
huomattavasti pohjoisempana kuin Reykjavikin (Islanti) ja
Nuukin (Grönlanti) pääkaupunkiklubit.
• EU:n itäisin klubi Ilomantsissa toimii idempänä kuin ukrainalaiset Kiovan klubit ja Istanbulin klubit.
• Nomen rotaryklubi Alaskassa on kauempana lännessä kuin
Honolulun rotaryklubi Havaijilla ja Santiagon rotaryklubi
Chilessä on idempänä kuin Philadelphian rotaryklubi Pennsylvaniassa.
Rotaryn ABC
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• Rotarymaantiedettä harrastavat tietävät, että lähes jokainen
Australian rotarykokous pidetään idempänä kuin missä Hong
Kongin rotaryklubi toimii.
• Quiton rotaryklubi Ecuadorissa, Librevillen rotaryklubi
Gabonissa, Kampalan rotaryklubi Ugandassa ja Singaporen
rotaryklubi ovat melkein päiväntasaajalla.

Rukoukset rotarykokouksissa
Monissa klubeissa on tapana avata viikkokokous rukouksella tai
siunauksella. Tavallisesti rukous lausutaan viittaamatta mihinkään tiettyyn kirkko- tai uskontokuntaan.
Rotaryssa ymmärretään, että maailman rotarit edustavat
monia uskontoja, aatteita ja kirkkokuntia. Jokaisen jäsenen uskoa
kunnioitetaan, eikä Rotaryssa mikään estä jäsentä olemasta uskollinen vakaumukselleen.
Kansainvälisessä neuvottelussa ja kongressissa on tapana pitää
hiljainen rukoushetki. Kaikkia osallistujia kehotetaan etsimään
jumalallista johdatusta ja rauhaa omalla tavallaan suvaitsevaisuuden hengessä kaikkia uskontoja ja ihmisten henkilökohtaista
uskoa kunnioittaen.
Koska jokainen rotaryklubi on itsenäinen, klubit päättävät
itse omien perinteidensä pohjalta, lausutaanko niissä rukouksia
tai siunauksia. Näiden kokousrituaalien oletetaan olevan ei-tunnustuksellisia ja ne toteutetaan tavalla, joka kunnioittaa kaikkien
jäsenten uskonnollista vakaumusta.

Official Directory
Rotary Internationalin Official Directorysta selviää helposti, milloin kokoontuu esimerkiksi Toowoomban, Pondicherryn tai
Recklinghausenin rotaryklubi. Tämä noin 900-sivuinen vuosijulkaisu, joka on saatavissa CD:nä, on täynnä ajankohtaista tietoa
rotareista ja klubeista. Siinä on jokaisen yli 34 000 klubin kokouspäivä, -aika ja sijainti alkaen Aabenraan rotaryklubista Tanskassa ja loppuen Zwolle-Noordeen Alankomaissa. Official Directoryssa on klubin nimi, katuosoite, klubin presidentin ja sihteerin
sähköpostiosoite sekä klubin jäsenmäärä ja perustamispäivä.
Official Directoryssa on runsaasti tietoa Rotaryn noin 530 piiristä ja Rotary Internationalin virallisten komiteoiden kokoonpanosta ja tehtävistä. Sieltä löytyvät myös nykyisten ja entisten
RI:n hallitusten jäsenten nimet ja osoitteet. Kirjassa on niin ikään
luetteloitu nykyiset Rotarysäätiön hallituksen jäsenet, Säätiön
komiteat, aiemmat RI:n presidentit ja heidän vuositeemansa sekä
lisensioidut rotarytarvikkeiden myyjät. Official Directory on täydellinen opas rotarykontaktien luomiseen matkoilla.
18
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Official Directoryn voi tilata RI:n pääkonttorista ja kansainvälisistä toimistoista. Rotarit löytävät tietoa klubikokouksista
myös käyttämällä Club Locatoria osoitteessa www.rotary.org tai
Club Locator -kännykkäsovellusta.
Toowoomban rotaryklubi muuten kokoontuu maanantaisin
kello 18.00, Pondicherryn rotaryklubi keskiviikkoisin klo 19.30 ja
Recklinghausenin rotaryklubi maanantaisin klo 13.00.

Klubien ja piirien tukihenkilö (CDS-representative)
Rotarilla voi olla monenlaisia kysymyksiä. Hän voi tarvita tietoa
esimerkiksi siitä, kuinka poissaoloja voi paikata e-rotaryklubissa,
millaisin seremonioin klubiin otetaan uusi jäsen tai mitä pitää
tehdä, jos klubi ei ole saanut puolivuotisraporttiaan. Rotary voi
tuntua melko monimutkaiselta uusille jäsenille tai johtotehtävissä
aloittaville rotareille, mutta useimpiin kysymyksiin saa vastauksen klubin ja piirin tukihenkilöltä (CDS), joka toimii Rotaryn
sihteeristössä.
Tukihenkilöt antavat ohjeita RI:n resursseista ja palveluista,
hallinnollisista menettelyistä, hallituksen menettelytapaohjeista,
RI:n säännöstöstä ja siitä, miten toimitaan rotareina netissä. He
myös osallistuvat joidenkin klubien ja piirien kokouksiin, joissa
he tapaavat rotareita ja kouluttavat tulevia rotaryvirkailijoita.
Klubisi CDS-tukihenkilö löytyy joko osoitteesta www.rotary.org/
cds tai siitä sihteeristön toimistosta, joka toimii alueellasi.

Tilaisuuksia toveruuteen
Useimmat rotarit ovat menestyneet ammatissaan siksi, että he
osaavat hyödyntää hyvät tilaisuudet. Kaikki jäsenet eivät kuitenkaan osaa hyödyntää klubin viikkokokouksessa tarjoutuvaa tilaisuutta rotaritoveruuteen.
Viikoittainen klubikokous on Rotaryn jäsenen etuoikeus.
Siellä voi tavata vanhoja ja uusia jäseniä ja myös vierailijoita.
Siellä voi myös solmia ystävyyssuhteita.
Klubit, joilla on ystävällisen klubin maine, noudattavat yleensä muutamaa yksinkertaista ohjetta: Jäseniä kannustetaan istumaan eri paikoissa tai eri pöydissä eri viikkoina tai hakeutumaan
sellaisen jäsenen viereen, jota he eivät ennestään kovin hyvin
tunne. Heitä kehotetaan myös kutsumaan pöytäänsä uusia jäseniä tai vierailijoita ja keskustelemaan heidän kanssaan sen sijaan,
että he vain istuisivat hiljaa tai puhuisivat ainoastaan vieressä
istuvan henkilön kanssa. Pitääkseen yllä rotaryhenkeä rotareiden
pitäisi yrittää tutustua kaikkiin klubin jäseniin.

Rotaryn ABC
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Kun rotarit seuraavat näitä helppoja ohjeita, heille avautuu
viikoittain aivan uusia yhdessäolon mahdollisuuksia. Näin he
ymmärtävät, että lämmin ystävyys on jokaisen hyvän rotaryklubin kulmakivi.

Laulava klubi
Harry Ruggles oli viides mies, joka yhtyi keskusteluihin Paul
Harrisin kanssa, kun vuonna 1905 muodostettiin ensimmäistä
rotaryklubia Chicagoon. Harry nautti laulamisesta, kuten monet
muutkin vuosisadan vaihteessa. Eräässä alkuaikojen kokouksessa
Harry hyppäsi tuolille ja kehotti kaikkia yhtymään lauluun.
Yhteislaulusta tuli pian osa jokaista rotarykokousta. Tapa
levisi moniin klubeihin Yhdysvalloissa ja yhteislaulu on edelleen
suosittua monissa maissa, kuten Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Uudessa Seelannissa ja Nigeriassa. Joissakin klubeissa lauletaan kokouksen aluksi kansallislaulu. Aasian maiden, Euroopan
ja Etelä-Amerikan rotaryklubeissa yhteislaulua kuitenkin harrastetaan varsin harvoin.

Jäsentyypit
Rotaryklubin jäseniä on kahdenlaisia: aktiivi- ja kunniajäseniä.
Aktiivijäsen valitaan jäseneksi liiketoiminta- ja ammattiluokituksen perusteella ja hänellä on kaikki RI:n säännöstössä luetellut
velvoitteet, tehtävät ja edut. Aktiivijäsenet voivat toimia rotaryvirkailijana joko klubissa, piirissä tai kansainvälisellä tasolla.
Heidän odotetaan täyttävän läsnäolovaatimukset, maksavan
jäsenmaksut ja tuovan uusia jäseniä Rotaryyn.
Rotaryn kunniajäsenyyttä voidaan tarjota ihmiselle, jonka
ansiokas palvelu on edistänyt Rotaryn ihanteita. Kunniajäsen
valitaan vain yhdeksi vuodeksi kerrallaan ja jäsenyys on uusittava
vuosittain. Kunniajäsenet eivät voi ehdottaa klubille uusia jäseniä tai toimia rotaryvirkailijoina ja heidät on vapautettu osallistumisvelvollisuudesta ja klubin jäsenmaksuista.
Klubien kunniajäseniä ovat olleet monet ansioituneet valtionpäämiehet, tutkimusmatkailijat, kirjailijat, muusikot, astronautit
ja muut julkisuuden henkilöt, kuten esimerkiksi Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa, Englannin kuningas Yrjö VI, Belgian kuningas Baudouin, Marokon kuningas Hassan III, Sir Winston
Churchill, Albert Schweitzer, Charles Lindbergh, Jean Sibelius,
Sir Edmund Hillary, Thor Heyerdahl, Thomas Edison, Walt
Disney, Bob Hope, Albert Sabin, Margaret Thatcher, Bill Gates
ja monet Yhdysvaltain presidentit.
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Rotary Internationalin jäsenyys
Jos kysyy rotarilta, kuuluuko hän Rotary Internationaliin, hän
luultavasti näyttää hämmentyneeltä ja vastaa: “Tietenkin olen
Rotary Internationalin jäsen.” Mutta tässä tapauksessa itsevarmuus ei ole oikeutettua. Yksittäinen rotari ei voi olla Rotary
Internationalin jäsen!
Selitys tälle näennäiselle ristiriidalle on yksinkertainen. RI:n
järjestysmuodon mukaan jäsenyys Rotary Internationalissa on
rajattu klubeihin. Rotary International -järjestöön kuuluu noin
34 000 rotaryklubia.
Rotaryklubi koostuu aikuisista, joilla on sopivat edellytykset
(hyvä luonne ja maine sekä liiketoiminta-, ammatti- tai yhdyskuntapalveluluokitus) ja jotka toimivat joko johto- tai asiantuntijatehtävissä. Rotari kuuluu klubiin ja vasta klubi kuuluu Rotary
Internationaliin. Tätä teknistä seikkaa ei huomaa helposti, eivätkä kaikki rotarit edes tiedä sitä. Se ei myöskään juuri aiheuta
ongelmia tai vaikeuksia. Se selittää kuitenkin, miksi RI:n hallitus
asettaa odotuksia ja antaa oikeuksia ennemminkin klubeille kuin
yksittäisille rotareille.
Jos joku kysyy, kuulutko Rotary Internationaliin, täsmällinen
vastaus olisi: “Ei, minä kuulun rotaryklubiin.” Harva taitaisi kuitenkaan ymmärtää eroa — tai itse asiassa välittää siitä.

Piirikuvernööri
Piirikuvernööri on rotarymaailmassa hyvin merkittävässä asemassa. Hän on ainoa Rotary Internationalin toimihenkilö, joka
toimii piiriksi kutsutulla maantieteellisellä alueella. Piirikuvernöörit, jotka on koulutettu hyvin sekä ns. kansainvälisessä neuvottelussa että alueellisessa tulevien piirikuvernöörien koulutustilaisuudessa, opastavat maailman 34 000 rotaryklubia. He ovat
vastuussa siitä, että heidän piirinsä klubit jatkavat hienoa toimintaansa.
Piirikuvernööriksi valitaan erittäin kokenut rotari, joka suostuu vapaaehtoisesti johtamaan piiriä yli vuoden ajan. Piirikuvernöörillä on myös oltava runsaasti tietoa ajankohtaisista rotaryohjelmista sekä Rotaryn tavoitteista ja menettelytavoista ja hänellä on oltava arvostettu asema ammatissaan, paikkakunnallaan ja
rotaryklubissaan. Piirikuvernööri tekee vähintään yhden virallisen
vierailun jokaiseen piirinsä klubiin. Hänen tulee valvoa uusien
klubien perustamista ja tukea olemassa olevia. Hän hoitaa monia
tehtäviä, joiden tarkoitus on säilyttää piirissä rotarytoiminnan
korkea taso ja hän on vastuussa siitä, että kaikki RI:n presidentin
ja hallituksen ohjelmat ja aktiviteetit tunnetaan ja myös toteutetaan. Piirikuvernööri suunnittelee piirin klubien tuleville toimiRotaryn ABC
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henkilöille tarkoitetun koulutuksen ja ohjaa sitä sekä valvoo piirikonferenssin ja muiden erityistapahtumien järjestelyjä.

Apulaiskuvernöörit
Apulaiskuvernöörin tehtävä perustettiin vuonna 1996, jolloin
RI:n hallitus hyväksyi piirinjohtosuunnitelman ja samalla rotarypiireille sellaisen organisaatiorakenteen, joka auttaisi piirikuvernöörejä tukemaan klubejaan paremmin. Apulaiskuvernöörit
ovat rotarypiirissä keskeisiä toimihenkilöitä ja piirikuvernööri
nimittää heidät tietylle alueelle nimenomaan tukemaan ja vahvistamaan sen klubeja. Apulaiskuvernöörit auttavat tulevia klubipresidenttejä suunnittelemaan rotaryvuotta ja valmistautumaan
piirikuvernöörin viralliseen vierailuun, neuvovat heitä tavoitteiden saavuttamisstrategioissa ja vierailevat klubeissa vähintään
neljä kertaa vuodessa.
Apulaiskuvernöörit paitsi tukevat klubeja myös ovat hyvin
koulutettuja piirin johtohenkilöitä, joiden keskuudesta voidaan
valita tulevia piirikuvernöörejä. Apulaiskuvernöörit helpottavat
piirin toimintaa ja he ovat tärkeitä sekä klubeille että piirikuvernöörille.

Kansainvälinen neuvottelu
Joka vuosi ennen helmikuun 15. päivää pidetään kansainvälinen
neuvottelu. Siihen osallistuvat ne rotarit koko maailmasta, jotka
aloittavat piirikuvernöörin tehtävässä 1.7. kyseisenä vuonna.
Noin 530 tulevaa piirikuvernööriä ja heidän puolisoansa osallistuu kokeneiden rotaryjohtajien kanssa viikon pituiseen koulutukseen ja motivaatioistuntoihin. He myös tapaavat sen rotarin, joka
tulee toimimaan RI:n presidenttinä heidän kuvernöörivuotensa
aikana ja kuulevat RI:n seuraavan rotaryvuoden teeman, jonka
ympärille he rakentavat piirinsä toiminnan.
Ensimmäinen kansainvälinen neuvottelu pidettiin Chicagossa
1919. Sen jälkeen kansainvälisen neuvottelun pitopaikkoja ovat
olleet Lake Placid (New York), Kansas City (Missouri), Boca
Raton (Florida), Nashville (Tennessee), Anaheim (Kalifornia)
ja viimeksi San Diego (Kalifornia). Riippumatta paikasta istuntosalissa on kyltti, jossa lukee: “Enter to learn. . . go forth to
serve.” (”Tule sisään oppimaan ja mene sitten ulos palvelemaan”)

Piirineuvottelu
Koska Rotaryn johtohenkilöt vaihtuvat vuosittain, on huolehdittu siitä, että Rotaryn 34 000 klubin johtohenkilöt saavat asianmukaisen opastuksen tehtäviinsä. Tärkein vuosittainen koulutustapahtuma tuleville klubitoimihenkilöille on piirineuvottelu.
Piirineuvottelu antaa motivaatiota, inspiraatiota, rotarytietoa
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ja uusia ideoita klubin toimihenkilöille ja komiteoiden puheenjohtajille. Kokeneet piirijohtajat johtavat informatiivisia keskusteluja kaikista rotarytoiminnan osa-alueista, kuten hallinnosta ja
palveluprojekteista. Piirineuvottelu antaa osallistujille arvokkaita
ideoita, joiden avulla he voivat tehdä klubeista tehokkaampia
ja mielenkiintoisempia. Koulutus pidetään maalis-, huhti- tai
toukokuussa. Siihen kutsutaan jokaisesta klubista yleensä kahdeksasta kymmeneen edustajaa.
Piirineuvottelu myös tarjoaa tulevalle piirikuvernöörille mahdollisuuden kertoa RI:n teemasta ja tulevan RI-presidentin painotuksista sekä esitellä piirin tavoitteet ja suunnitelmat niiden
toteuttamiseksi.
Osallistuminen vuosittaiseen piirineuvotteluun auttaa rotaryklubeja suuresti niiden seuraavan vuoden toiminnassa.

Piirikonferenssi
Piirikonferenssi tarjoaa kaikille klubien jäsenille ja heidän perheillensä — ei siis vain klubien toimihenkilöille ja komiteoiden
jäsenille — mahdollisuuden kokoontua nauttimaan toveruudesta
ja innostavista puhujista sekä keskustelemaan asioista, jotka tekevät omasta rotaryjäsenyydestä mielekkään. Uusien kokemuksien,
ideoiden ja tuttavuuksien ansiosta rotarius käy entistäkin palkitsevammaksi jokaiselle, joka osallistuu piirikonferenssiin. Monet
käyvät piirikonferenssissa nauttimassa Rotarysta vuosi toisensa
jälkeen.
Piirikonferenssi järjestetään vuosittain jokaisessa rotarypiirissä. Konferenssia pidetään niin tärkeänä, että RI:n presidentti
valitsee jokaiseen konferenssiin asiantuntevan rotarin henkilökohtaiseksi edustajakseen tuomaan hänen tervehdyksensä. Ohjelma sisältää usein viihteellisiä ja mielenkiintoisia keskusteluja ja
innostavia esityksiä.
Lisäetuna piirikonferenssiin osallistumisesta on mahdollisuus
tutustua paremmin oman klubin jäseniin epävirallisessa ympäristössä. Piirikonferenssissa ihmisten välille kehittyy kestäviä ystävyyssuhteita.

Tulevien presidenttien koulutusseminaari (PETS)
Yleensä joko helmikuussa tai maaliskuussa pidetään PETS, kaksitai kolmipäiväinen koulutusseminaari, joka on suunniteltu valmistamaan ennen muuta tulevia presidenttejä siihen tehtävään,
jonka he ottavat vastaan 1.7.
Käsiteltäviä aiheita ovat mm. RI:n teema tulevalle vuodelle,
tehokkaat palveluprojektit ja Rotarysäätiö. Tulevat klubipresidentit saavat tietoa roolistaan ja tehtävistään, päämäärien asettaRotaryn ABC
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misesta, klubivirkailijoiden valitsemisesta ja kouluttamisesta,
klubin hallinnosta, jäsenten hankkimisesta ja jäsenhuollosta,
suhdetoiminnasta sekä RI:n ja piirin resursseista.
Monissa osissa maailmaa kaksi tai kolme piiriä järjestää yhteisen PETSin. Monipiirin PETSissä on huomattu, että suurempi
jäsenmäärä auttaa houkuttelemaan suosittuja rotarypuhujia,
antaa tuleville presidenteille laajemman näkökulman, koska he
saavat tietoa myös oman rotarypiirin ulkopuolelta, sekä auttaa
luomaan monipuolisempia strategioita klubin tehokkaalle johtamiselle.

Klubijohtosuunnitelma
Klubijohtosuunnitelmassa esitellään hyviä käytäntöjä, joiden
mukaan rotaryklubit voivat toimia tullakseen vireämmiksi. Klubien pitäisi miettiä ehdotettuja hyviä käytänteitä ja mukauttaa
ne omaan klubikulttuuriinsa. Klubin on hyvä esimerkiksi huolehtia klubin johdon jatkuvuudesta, pyrkiä yhteisymmärryksen
päätösten teossa ja suunnittelussa sekä saada kaikki jäsenet toimimaan klubin projekteissa ja aktiviteeteissa. Klubijohtosuunnitelma varmistaa, että klubit arvioivat säännöllisesti käytäntöjään
ja toteuttavat uusia ideoita parantaakseen elinvoimaisuuttaan.
Hyvät käytänteet on koottu tehokkaasti toimivista rotaryklubeista eri puolilta maailmaa.

Nuorisovaihto
Rotaryn nuorisovaihto on yksi suosituimmista ohjelmista, joilla
edistetään kansainvälistä yhteisymmärrystä ja solmitaan elämänmittaisia ystävyyssuhteita. Vaihdon aloitti Nizzan rotaryklubi
Ranskassa vuonna 1927. Vaihdot jatkuivat Euroopassa toiseen
maailmansotaan asti ja alkoivat uudelleen vuonna 1946. Vuonna
1939 Kalifornian ja Latinalaisen Amerikan välille kehittyi laaja
nuorisovaihto. Sen jälkeen ohjelma on laajentunut ympäri maailmaa. Vuosina 2009–10 yli 8 700 nuorta osallistui rotaryklubien
ja -piirien sponsoroimiin vaihto-ohjelmiin.
Nuorisovaihtoa arvostetaan paitsi lukioikäisten opiskelijoiden
parissa, myös isäntäperheissä, sponsoroivissa klubeissa, vastaanottavissa lukioissa ja koko yhteiskunnassa. Nuorisovaihtoon osallistuvat tarjoavat yleensä isäntäkoulujen opiskelijoille loistavan
mahdollisuuden saada tietoa toisen maan tavoista, kielestä ja
perinteistä sekä sen asukkaiden perhe-elämästä.
Nuorisovaihto antaa nuorille hienoja kokemuksia ja mielenkiintoisen mahdollisuuden nähdä muuta maailmaa. Vuosivaihtoon hyväksytyt opiskelijat viettävät ulkomailla koko lukuvuoden, mutta nykyisin klubit ja piirit sponsoroivat yhä enemmän
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lyhyempiaikaisia, muutamien päivien tai viikkojen mittaisia
vaihtoja sekä ns. uusien sukupolvien vaihtoja, jotka on tarkoitettu 18–25-vuotiaille nuorille.
Nuorisovaihto, joka on ollut RI:n ohjelma vuodesta 1974, on
kaikille rotaryklubeille erittäin suositeltava aktiviteetti, jolla ne
voivat lisätä kansainvälistä yhteisymmärrystä ja hyvää tahtoa.

Ei henkilökohtaisia etuja
Usein ystävät kysyvät, koituuko rotaryjäsenyydestä taloudellista
hyötyä. Pitääkö rotarin esimerkiksi odottaa erikoisalennuksia tai
parempaa palvelua, jos hän on tekemisissä toisen rotarin kanssa?
Vastaus tähän on selkeästi, ei. Rotaryn käsikirja ottaa selkeän
kannan rotarin asemaan tässä suhteessa. RI:n hallituksessa 1933
hyväksytty käytäntö on, että liike- ja ammattisuhteissa ”rotarin
ei pidä odottaa saati pyytää sellaista etuoikeutta tai etua, jota
toinen rotari ei soisi muille liike- tai ammattikumppaneilleen.
Rotariuden käyttö edun tai hyödyn saavuttamiseksi on vastoin
Rotaryn henkeä.”
Jos taas uusi yritys tai liiketoiminnan kasvu perustuu ystävyyteen, joka on kehittynyt Rotaryssa — samoin kuin se olisi voinut
kehittyä Rotaryn ulkopuolella — sitä ei käsitetä rikkomukseksi
Rotaryn etiikkaa kohtaan.
On tärkeää muistaa, että Rotaryn jäsenyyden pääasiallinen
tarkoitus on antaa jokaiselle jäsenelle ainutlaatuinen mahdollisuus palvella muita ja että jäsenyys ei ole tarkoitettu tuomaan
henkilökohtaista taloudellista hyötyä tai etuja.

Uudet sukupolvet -palvelu
Vuonna 2010 sääntövaltuuskunta perusti uudet sukupolvet -palvelun Rotaryn viidenneksi palveluväyläksi. Nuorisopalvelu on
pitkään ollut tärkeä osa Rotaryn ohjelmia. Vuonna 1949 RI:n
hallitus otti käyttöön iskulauseen Jokainen rotari esimerkkinä
nuorille ilmaisemaan sitoutumista lapsiin ja nuoriin jokaisessa
yhteisössä, jossa rotaryklubi toimii.
Nuorisopalveluprojekteja on hyvin monenlaisia ympäri maailmaa. Rotaryklubit sponsoroivat Rotaractia, Interactia, RYLAa ja
nuorisovaihto-ohjelmia. Rotarit sponsoroivat partiotoimintaa,
urheilujoukkueita, vammaisten lasten keskuksia, koulumatkan
turvapartioita, kesäleirejä, vapaa-ajan toiminta-alueita, autokouluja, markkinatapahtumia, lasten päivähoitokeskuksia ja lastensairaaloita. Monet klubit tarjoavat ammatillista neuvontaa, perustavat nuorten työllistämisohjelmia ja edistävät Neljän kysymyksen kokeen käyttöä nuorten keskuudessa. Rotarit tukevat yhä
enemmän myös huumeiden ja päihteiden vastaista työtä sekä
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HIV/AIDS-valistusta.
Kaikella tällä toiminnallaan rotarit voivat olla esikuvina paikkakuntansa nuorille. Ihminen oppii palvelemaan tarkkailemalla
muita. Kun nuoremme kasvavat aikuisiksi johtajiksi, voimme
toivoa, että heillä on sama halu palvella tulevaisuuden sukupolvia.

Rotarytoimintaan liittyvät naisten ryhmät
Muutamia todella huomattavia Rotaryn palveluohjelmia eivät
hoida rotarit, vaan rotareiden vaimojen ja muiden perhepiiriin
kuuluvien naisten ryhmät, jotka toimivat maailmanlaajuisesti
yhteistyössä rotaryklubien kanssa. Nämä ryhmät on yleensä perustettu ennen kuin rotaryklubit hyväksyivät naisia jäseniksi. Niiden kautta rotarien puolisot ovat voineet tukea Rotaryn palveluaatetta ja toimia arvokkaalla tavalla paikkakuntansa parhaaksi.
Naisten ryhmillä, joita kutsutaan esimerkiksi nimillä Women
of Rotary, Rotary Ann Clubs tai Las Damas de Rotary ja joihin
kuuluu myös virallisemman luonteinen järjestö Inner Wheel, on
vuosittain satoja huomattavia humanitaarisia palveluprojekteja.
Ne tukevat kouluja, klinikoita, ruoka- ja vaateapua antavia keskuksia, sairaaloita, orpokoteja ja vanhusten hoivakoteja. Naisten
ryhmät täydentävät usein paikallisten rotaryklubien palveluohjelmia. Monet naisten ryhmät toteuttavat aktiivisesti sekä kansainvälisiä että paikallisia palveluprojekteja.
Monissa maissa rotarien vaimojen nimityksenä on Rotary
Ann (suom. rotari-Anni). Perinne alkoi vuonna 1914 Rotaryn
kongressissa Houstonissa. Eräällä junamatkalla oli mukana vain
yksi rotarin vaimo ja hänen nimensä oli Ann. Rotarimatkustajat
ryhtyivät kutsumaan häntä rotarin Anniksi ja tästä tuli pian
Rotary Ann. Matkalaiset myös sepittivät Rotary Ann -laulun,
joka esitettiin Houstonin asemalla, kun ryhmä huomasi vastassa
olevien joukossa toisenkin vaimon, jonka nimi oli Ann. Näin
Rotary Annista tuli rotarin vaimoa tarkoittava lämminsävyinen
termi.

Lukutaitoprojektit
Lähes 700 miljoonaa aikuista maailmassa ei osaa lukea ja 75 miljoonalta lapselta puuttuu mahdollisuus koulutukseen. Lasten ja
aikuisten lukutaidottomuus on maailmanlaajuinen huolenaihe
sekä teollisuusmaissa sekä kehitysmaissa.
Lukutaidottomuus on tragedia, sillä niillä, jotka eivät osaa
lukea, ei ole henkilökohtaista riippumattomuutta ja heitä voi
käyttää häikäilemättömästi hyväksi, he ovat köyhiä, eikä heillä
ole ihmisarvoa. Lukutaidottomuus on alentavaa. Se on suurin
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este taloudelliselle, poliittiselle, sosiaaliselle ja henkilökohtaiselle
kehittymiselle ja se haittaa myös kansainvälisen yhteisymmärryksen, yhteistyön ja rauhan kehittymistä.
Rotaryn keskittymisalue ”peruskoulutus sekä luku- ja kirjoitustaito” edistää koulutusta ja lukutaitoa maailmassa. Monet
rotaryklubit ovat selvittäneet paikkakuntansa lukutaito-opetuksen tarpeita ja kehittäneet näihin tarpeisiin projekteja. Jotkut klubit ovat hankkineet alkeiskirjoja lukemisen opettamiseen. Toiset
taas ovat perustaneet ja tukeneet luku- ja kieliklinikoita, tarjonneet vapaaehtoista ohjaaja-apua sekä ostaneet kirjoja ja lehtiä.
Rotarit voivat hyvin tärkeällä tavalla sekä omalla paikkakunnallaan että kehitysmaissa edistää projekteja, joilla ihmisille annetaan lukutaidon kautta uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi Australian rotarit kehittivät neljään Thaimaan kouluun Lighthouse
for Literacy -projektin (Lukutaidon majakka), jonka innovatiivinen opetusmetodi osoittautui niin onnistuneeksi, että se Thaimaan hallituksen päätöksellä otettiin käyttöön kaikissa maan
kouluissa. Nykyisin muut rotaryklubit käyttävät tätä mallia
kehittäessään lukutaitoprojekteja mm. Bangladeshiin, Brasiliaan
ja Etelä-Afrikkaan.

RI:n kongressi
Touko-kesäkuussa Rotary International pitää maailmankongressin
“innostaakseen ja informoidakseen rotareita kansainvälisellä tasolla”. RI:n kongressi, joka yleensä pidetään joka vuosi eri maanosassa, on vuosittainen tapaaminen, jossa johdetaan järjestön toimintaa. Suunnitteluprosessi alkaa yleensä useita vuosia aikaisemmin,
jolloin RI:n hallitus pyytää kaupungeilta ehdotuksia kongressin
pitopaikaksi.
Kongressit ovat todella kansainvälisiä, koska niihin osallistuu
20 000–40 000 rotaria ja vierasta. RI:n kongressi on hauska
tapahtuma, mutta lisäksi se tarjoaa rotareille myös ainutlaatuisen
mahdollisuuden lomamatkailuun. Kaikkien jäsenien olisi hyvä
suunnitella osallistuvansa ainakin yhteen RI:n kongressiin, sillä
siellä näkee, miten kansainvälinen rotaryjärjestö todella on.
Kongressiin osallistuminen on sellainen kokemus, jota ei ikinä
unohda.

Intercountry-komiteat
Vuonna 1931 Ranskan ja Saksan rotarit perustivat ”pikkukomitean”, pienen ryhmän, jonka päämäärä oli edistää näiden naapurimaiden suhteita. Siitä lähtien Euroopan rotarit ovat näyttäneet
tietä perustamalla intercountry-komiteoita (usean maan yhteisiä
komiteoita) rohkaistakseen rotarien ja rotaryklubien välistä yhteRotaryn ABC
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ydenpitoa yli kansallisten rajojen.
Intercountry-komiteoita on nyt perustettu moniin osiin
maailmaa edistämään ystävyyttä ja yhteistyötä. Ne sponsoroivat
kansainvälisiä palveluprojekteja, oppilasvaihtoa ja muita aktiviteetteja, joilla voidaan parantaa maiden välistä ymmärrystä.
Usein intercountry-komiteat sponsoroivat rotareiden ja heidän
perheidensä rotaryvierailuja muihin maihin ja järjestävät intercity-kokouksia ja konferensseja.
Intercountry-komiteoita on perustettu myös sellaisten maiden
välille, jotka sijaitsevat kaukana toisistaan. Tarkoituksena on rohkaista hyvää tahtoa ja ystävyyttä kumppaniksi nimettyjen alueiden tai partnerialueiden kesken eri puolilla maailmaa. Intercountry-komiteat koordinoivat toimintansa maittensa piirikuvernöörien kautta ja toimivat aina piirien ja klubien neuvonantajina.
Intercountry-komiteat tarjoavat rotaryklubeille ja rotareille
lisäkeinon neljännen palveluväylän tehtävien suorittamiseen, so.
kansainvälisen yhteisymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan
edistämiseen.

RIBI (RI Isossa-Britanniassa ja Irlannissa)
Rotary Internationalin rakenne Isossa-Britanniassa ja Irlannissa
(RIBI) perustuu kiinnostaviin vaiheisiin Rotaryn historiassa.
Vuonna 1914, kun Rotary oli laajentunut Atlantin yli Isoon-Britanniaan ja Irlantiin, perustettiin Rotaryklubien brittiläinen yhdistys (British Association of Rotary Clubs) osana Rotaryklubien
kansainvälistä liittoa (International Association of Rotary Clubs).
Ensimmäisen maailmansodan aikana kansainvälisten klubien
yhteydenpito oli hyvin vähäistä ja brittiläiseen yhdistykseen kuului muutamia rotaryklubeja Isosta-Britanniasta, Irlannista ja
muutamasta muusta Euroopan maasta.
Sodan jälkeen vuonna 1922 hyväksyttiin uusi Rotary Internationalin järjestysmuoto jonka mukaan maa, jossa on 25 rotaryklubia, voi muodostua ”alueelliseksi yksiköksi” ja siten saada erityisoikeuksia, kuten edustajan RI:n hallitukseen. Ison-Britannian
ja Irlannin klubit pyysivät ja saivat välittömästi alueellisen yksikön statuksen. Mikään muu ryhmä maailmassa ei tehnyt vastaavaa pyyntöä eikä näin saanut kyseistä statusta.
Vuonna 1927 RI luopui alueellisista yksiköistä ja järjesti
maailman rotaryklubit ”alueittain”. Kuitenkin ”oikeudet, etuoikeudet ja muut alueellisen yksikön etuudet” olivat ikuisesti suojattuja, joten RIBI on jatkanut toimintaansa itsenäisenä Rotary
Internationalin yksikkönä.
RIBIn hallinnossa on otettu huomioon Ison-Britannian ja
Irlannin perinteet sekä maantieteelliset ja, kielelliset erityispiirteet. Niinpä myös sen hallinnollinen rakenne on hieman erilai28
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nen kuin maailman muilla rotaryklubeilla ja piireillä, vaikka se
on Rotary Internationalin täysjäsen.

Sääntövaltuuskunta
Rotaryn alkuaikoina ehdotuksia muutoksiksi RI:n sääntöihin ja
järjestysmuotoon voi tehdä vain RI:n kongressissa, jossa niistä
sitten äänestettiin. Kun osanottajien määrä kongressissa lisääntyi
ja keskustelu tuli vaikeammaksi, perustettiin vuonna 1933 sääntövaltuuskunta neuvoa-antavaksi elimeksi keskustelemaan ehdotuksista ja analysoimaan niitä, ennen kuin niistä äänestettiin
kongressissa. Ensimmäinen sääntövaltuuskunta kokoontui
vuonna 1934.
Lopulta vuonna 1970 Atlantan kongressissa päätettiin, että
sääntövaltuuskunnasta tulisi Rotaryn lainsäädäntöelin eli parlamentti. Valtuuskuntaan kuuluu yksi edustaja joka rotarypiiristä
sekä lisäksi useita ex officio -jäseniä. Sovittiin, että valtuuskunta
kokoontuu joka kolmas vuosi jossakin muualla ja jonakin muuna
ajankohtana kuin RI:n kongressi.
Valtuuskunnan tehtävänä on harkita muutoksia, joita ehdotetaan RI:n sääntöihin, RI:n järjestysmuotoon, Rotaryklubin
järjestysmuotoon tai RI:n hallituksen toimintaan, ohjelmaan ja
menettelytapoihin. Harkinnan jälkeen valtuuskunta myös ryhtyy
tarvittaviin toimiin muutosten aikaan saamiseksi. Ehdotuksia
voi tehdä rotaryklubi, piiri tai RI:n hallitus. Muutosehdotukset
ovat kaikkien maailman rotaryklubien arvioitavina ennen kuin
muutokset tehdään. Jos ehdotusta vastustaa vähintään viisi prosenttia kaikkien klubien jäsenistä, ehdotus pannaan pöydälle ja se
siirretään kaikkien klubien äänestettäväksi.
Sääntövaltuuskunta antaa Rotaryn jäsenille mahdollisuuden
tehdä säännöstömuutoksia demokraattisen prosessin kautta ja
näin muuttaa Rotary Internationalin toimintaa.

Maailmanlaajuiset verkostoryhmät
Rotareiden kiinnostuksen kohteet ja harrastukset ovat yhtä monipuolisia kuin jäsenet itse. Maailmanlaajuiset verkostoryhmät tarjoavat rotareille mahdollisuuden harrastaa yhdessä muiden jäsenten kanssa. Tällaisia ryhmiä ovat toisaalta Rotaryn toveruusryhmät, jotka keskittyvät harrastuksiin tai eri ammattialoihin ja toisaalta rotareiden toimintaryhmät, jotka keskittyvät tiettyihin
ongelmakysymyksiin.
Harrastuksiin suuntautuneissa toveruusryhmissä mm. pelataan tennistä, musisoidaan ja tehdään tilkkutöitä. Ammatillisesti
suuntautuneiden toveruusryhmien alana taas voi olla esimerkiksi
kirjanpito, poliisityö ja farmakologia. Toveruusryhmien toiminta
on yhtä monipuolista kuin kiinnostuksen kohteetkin. EsimerkRotaryn ABC
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kinä tästä on Rotaryn kansainvälinen toveruusryhmä kongressissa kävijöille. Se tekee vuosittaista RI:n kongressia tunnetuksi ja
avustaa orientoitumissessiossa niitä osanottajia, jotka ovat kongressissa ensimmäistä kertaa. Toinen erityisen mielenkiintoinen
ryhmä on Lentävien rotarien kansainvälinen toveruusryhmä.
Se järjestää jäsenilleen eri osissa maailmaa ”kokoontumisajoja”,
joihin jäsenet voivat lentää tapaamaan toisiaan.
Rotareiden toimintaryhmät toteuttavat tyypillisesti palveluprojekteja ja aktiviteetteja, jotka liittyvät tiettyihin ongelmiin.
Esimerkiksi Vapaaehtoisten rotarien hammashoidon toimintaryhmä tuottaa hammashoidon palveluja kehitysmaihin ja rotareiden toimintaryhmä ”Rotarit vastaan AIDS” pyrkii saamaan
rotarit liikkeelle maailmanlaajuisesti ja ottamaan käsiinsä johtajuuden taisteltaessa HIViä ja AIDSia vastaan.

Rotaryn ystävyysvaihto
Rotaryn ystävyysvaihto rohkaisee rotareja ja heidän perheitään
vierailemaan rotariperheissä eri puolilla maailmaa. Ystävyysvaihtoa voi tehdä myös klubien välillä (yksittäiset rotarit ja heidän
perheensä) tai piirien välillä (neljästä kuuteen rotaripariskuntaa).
Rotaryn ystävyysvaihdossa useat rotariparit matkustavat toiseen maahan rotaripariskunnan vieraiksi (omalla kustannuksellaan). Myöhemmin tämä puolestaan tekee vastavierailun. Onnistuneen pilottikokeilun jälkeen Rotaryn ystävyysvaihdosta tuli
strukturoitu Rotaryn ohjelma vuonna 1988.
Rotaryn ystävyysvaihto avaa ovia ystävyyteen, joka ei muuten
olisi mahdollista. Rotarien, jotka etsivät erikoisia lomakohteita
ja ystävyyskokemuksia, pitäisi ottaa selville enemmän tästä ohjelmasta. Jännittävät rotaryseikkailut odottavat!

Rotary Youth Leadership Awards (RYLA)
Joka vuosi valitaan tuhansia nuoria osallistumaan Rotaryn sponsoroimiin johtajuusleireihin tai -seminaareihin, joita pidetään
piireittäin ympäri maailmaa. Lahjakkaiden 14–30-vuotiaiden
nuorten ryhmä viettää useita päiviä yhdessä ja suorittaa rennossa
ilmapiirissä haasteellisen ohjelman, joka sisältää johtajuuskoulutusta, keskusteluja, innostavia esityksiä ja sosiaalisia aktiviteetteja.
Ohjelma on suunniteltu parantamaan nuorten henkilökohtaista
kehitystä sekä heidän johtajuus- ja kansalaistaitojaan. Tämän
aktiviteetin virallinen nimi on Rotary Youth Leadership Awards
(RYLA; Rotaryn nuorten johtajuuskoulutus), vaikka siihen toisinaan viitataan toisilla nimillä (leirit, nuorten johtajien seminaarit
tai konferenssit).
RYLA-ohjelma sai alkunsa Australiassa vuonna 1959, kun
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Queenslandin osavaltiosta valittiin nuoria tapaamaan prinsessa
Alexandraa, Kuningatar Elisabeth II:n nuorta serkkua. Nuoret
tekivät isäntinä toimineisiin Brisbanen rotareihin niin suuren
vaikutuksen, että nämä päättivät järjestää nuorille johtajille jokavuotisen, viikon mittaisen sosiaalisen, kulttuurisen ja koulutuksellisen aktiviteetin. RYLA-ohjelma levisi vähitellen kaikkiin
Australian ja Uuden Seelannin piireihin. Vuonna 1971 RI:n hallitus valitsi RYLAn viralliseksi ohjelmaksi Rotary Internationaliin. RYLA on yleensä piirien aktiviteetti, mutta usein ennen
RI:n kongressia pidetään myös kansainvälinen RYLA.

Rotaryn kansalaistoimintaryhmät (RCC)
Yksi Rotaryn loistavista maailmanlaajuisista palveluaktiviteeteista
ja -projekteista ovat Rotaryn kansalaistoimintaryhmät. Nämä
tunnettiin aiemmin nimellä Rotaryn kyläryhmä (tai Rotaryn
yhteisötoimikunnat kaupunkialueilla). Aloitteentekijänä tällaiselle ruohonjuuritason oma-apupalvelulle oli RI:n presidentti
M.A.T. Caparas (v. 1986), joka näki siinä keinon parantaa elämän laatua kylissä ja kaupungeissa. Tämä ohjelma pohjautuu
siihen, että tietyllä alueella on usein saatavilla runsaasti työvoimaa, mutta siellä ei tiedetä, miten pitäisi toimia, jotta miehet
ja naiset saataisiin toimimaan yhteiseksi parhaaksi hyödyllisissä
projekteissa.
Vuonna 2011 kansalaistoimintaryhmiä oli yli 80 maassa ja
maantieteellisellä alueella yhteensä n. 7 000. Jäseniä niissä oli yhteensä noin 164 200. Rotaryn kansalaistoimintaryhmä on rotaryklubin sponsoroima ryhmä ei-rotareita, jotka haluavat auttaa omaa
paikkakuntaansa toteuttamalla palveluprojekteja. Rotarit antavat
ryhmälle ammattiapua, opastusta, rohkaisua, asioiden järjestelmällistä hoitamista ja hiukan aineellista avustusta. Kansalaistoimintaryhmän jäsenet puolestaan toimivat työvoimana ja tietävät, mitä
heidän paikkakuntansa tarvitsee. Rotaryn kansalaistoimintaryhmät
siis tarjoavat rotareille vielä yhden tavan palvella siellä, missä apu
on tarpeen.

Interact
Vuonna 1962 RI:n hallituksen touko-kesäkuun kokouksessa
hyväksyttiin toimintamuodoksi Interact, Rotaryn sponsoroima
nuorisopalveluklubi. Ensimmäisen interactklubin perusti marraskuussa 1962 Melbournen rotaryklubi Floridassa. Interactklubi
järjestää lukioikäisille nuorille mahdollisuuksia rakentaa yhdessä
maailmanlaajuista ystävyyttä ja yhteisymmärrystä. Termi Interact
on johdettu sanoista inter (international, kansainvälinen) ja act
(toiminta). Jokaisen interactklubin täytyy olla jonkin rotaryklubin sponsoroima ja valvoma ja sen täytyy suunnitella vuosittain,
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millaisilla projekteilla se aikoo palvella kouluja, yhteiskuntaa ja
koko maailmaa.
Vuonna 2011 interactklubeja oli yhteensä 13 500 ja niissä
oli 311 800 jäsentä 138 maassa ja maantieteellisellä alueella.
Toiminta interactklubeissa kehittää näiden klubien jäsenten eli
interactien johtajuustaitoja ja he saavat käytännön kokemusta
palveluprojektien hoitamisesta. Näin he myös saavat kokea tyytyväisyyttä, joka tulee muiden palvelemisesta. Interactin päätavoite
on antaa nuorille mahdollisuuksia lisätä yhteisymmärrystä ja
hyvää tahtoa kaikkien maailman nuorten kesken.
Vuonna 2010 hallitus laski interactien minimi-iän 14:stä
12:een.

Rotaract
Interactklubien menestyksen rohkaisemana RI:n hallitus loi
vuonna 1968 Rotaractin. Tämä uusi organisaatio suunniteltiin
edistämään yhteiskunnallista vastuuntuntoa ja johtajuutta 18–30
-vuotiaiden nuorten miesten ja naisten keskuudessa. Ensimmäisen rotaractklubin perusti Charlotte North rotaryklubi, Charlottessa Pohjois-Carolinassa. Vuonna 2011 rotaractklubeja oli yli
8 700 ja niissä oli yli 200 000 jäsentä 171 maassa ja maantieteellisellä alueella.
Rotaractklubit korostavat yksilön vastuuta tavoiteltaessa henkilökohtaista menestystä ja palveltaessa yhteiskuntaa. Jokaisen
klubin pitää suorittaa vuosittain vähintään kaksi suurta palveluprojektia, joista toinen on yhteiskunnallinen palveluprojekti ja
toinen edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä. Rotaract edistää
myös johtajuutta ja ammatillista kehittymistä. Rotaractklubien
jäsenet eli rotaractit osallistuvat myös moniin yhteiskunnallisiin
aktiviteetteihin. Rotaractklubi voi toimia ainoastaan jonkin
rotaryklubin sponsoroimana ja opastamana.

Lisää ensimmäisiä kertoja
• Vuonna 1969 Rotary palkitsi ensimmäisen kerran Significant
Achievement Award -palkinnolla sellaisia klubeja, joilla oli
erinomaisia kansainvälisiä tai yhteiskunnallisia palveluprojekteja.
• Rotaryn ensimmäinen kongressi eteläisellä pallonpuoliskolla
pidettiin Rio de Janeirossa, Brasiliassa vuonna 1948.
• Rotaryn ensimmäinen yhteiskunnallinen palveluprojekti oli
vuonna 1907, kun Chicagon rotarit asensivat kaupungintalon
ulkopuolelle yleisen käymälän.
• Ensimmäinen vuosi, jona Rotarysäätiön saamien lahjoitusten
määrä ylitti miljoonan dollaria, oli 1964–65. Vuonna 2009–10
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lahjoitusten määrä oli 268,5 miljoonaa USD.
• Rotaryn ensimmäinen vetoomus luonnonkatastrofin uhrien
auttamiseksi esitettiin vuonna 1913. Tulva-avustuksena annettiin 25 000 USD Indianaan ja Ohioon.

Rotary Internationalin pääsihteeri
RI:n sihteeristön juoksevia asioita valvoo pääsihteeri, joka on
Rotaryn korkein virkailija. Pääsihteeri on vastuussa RI:n hallitukselle ja presidentille ja johtaa yli 600 henkeä käsittävää hallintohenkilökuntaa, joka työskentelee RI:n pääkonttorissa ja seitsemässä kansainvälisessä toimistossa.
Pääsihteeri toimii RI:n hallituksen sihteerinä ja Rotarysäätiön
asiamiehenä tämän hallituksen valvonnassa. Hän on kaikkien
rotarykomiteoiden ja sääntövaltuuskunnan sihteeri.
Pääsihteerin valitsee RI:n hallitus korkeintaan kolmeksi vuodeksi, mutta hallitus voi uusia nimityksen korkeintaan viideksi
vuodeksi. Vuodesta 1910 tässä asemassa on palvellut 11 miestä.
Ensimmäinen pääsihteeri Chesley Perry palveli vuodesta 1910
vuoteen 1942. Häntä seurasivat Phil Lovejoy (1942–52), George
Means (1953–72), Harry Stewart (1972–78), Herb Pigman
(1979–86 ja 1993–95), Philip Lindsey (1986–90), Spencer
Robinson Jr. (1990–93), Geoffrey Large (1995–97), S. Aaron
Hyatt (1997–2000) ja Ed Futa (2000–11). Vuonna 2011 pääsihteeriksi valittiin John Hewko.
Koko Rotaryn historian ajan pääsihteerimme henkilökohtainen vaikutus ja hallinnolliset taidot ovat huomattavasti muovanneet Rotaryn ohjelmien ja aktiviteettien toteuttamista.

Presidentin valinta
Joka vuosi joku arvostettu rotari valitaan Rotary Internationalin
presidentiksi. Prosessi alkaa vuotta aiemmin, kun maailman eri
rotaryvyöhykkeiltä valitaan 17 hengen nimeämiskomitea. Tullakseen valituksi nimeämiskomiteaan rotarin on pitänyt toimia RI:n
hallituksen jäsenenä. Jos tietyltä vyöhykkeeltä ei yksikään entinen
hallituksen jäsen pysty toimimaan nimeämiskomiteassa, komiteaan voidaan nimittää entinen Rotarysäätiön jäsen tai entinen
piirikuvernööri, joka on toiminut jossain RI:n komiteassa.
Nimeämiskomitea voi valita RI:n presidentiksi kenet tahansa
entisen RI:n hallituksen jäsenen, joka on halukas palvelemaan
presidenttinä. Nimeämiskomitean jäsenet ja kyseisellä hetkellä
RI:n hallituksen jäseninä toimivat eivät ole vaalikelpoisia.
Komitea kokoontuu elokuussa valitsemaan
presidenttiehdokkaan, jonka nimi kerrotaan kaikille klubeille.
Mikä rotaryklubi tahansa voi tehdä ennen 1.10. ylimääräisen
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nimeämisehdotuksen. Jos tätä ehdokasta tukee yksi prosentti
kaikista maailman klubeista (noin 340 klubia); vaali pidetään
postiäänestyksenä. Jos klubit eivät tee yhtään ylimääräistä nimeämisehdotusta, nimeämiskomitean valitsema henkilö julistetaan
presidenttiehdokkaaksi. RI:n kongressissa järjestetään huutoäänestys ja ehdokkaasta tulee seuraavalle vuodelle tuleva presidentti. Tämän vuoden hän käyttää presidentin tehtävään valmistautumiseen.

RI:n vuositeemat
Vuonna 1949–50 RI:n presidentti Percy C. Hodgson antoi tiimillensä neljä tavoitetta ja aloitti vuositeemakäytännön, josta tuli
perinne. Siitä lähtien RI:n vuositeemat ovat olleet pituudeltaan
ja sisällöltään erilaisia, mutta ne ovat aina innostaneet rotareita
entistä suurempiin tekoihin.
Vuonna 1961–62 Joseph Abey valitsi teemaksi Act. Tämä on
kaikkein lyhin vuositeema. Yhden sanan teeman valitsi myös
Kiyoshi Togasaki vuonna 1968–69 (Participate!).
Carl Millerillä oli vuonna 1963–64 omaa aikaansa kuvaava
teema, Meeting Rotary’s Challenge in the Space Age. Muita ajankohtaisia teemoja nähtiin vuonna 1980–81, kun Rolf Klärich
muotoili omansa Take Time to Serve ja vuonna 1973–74, kun
William Carter käytti teemaa A Time for Action. Kaksi teemaa
muistuttaa mainosta: A Better World through Rotary (Richard
Evans 1966–67) ja Reach Out (Clem Renouf 1978–79). Siltoja
on käytetty erinomaisina vertauskuvina. Harold Thomas (1959–
60) antoi rotareille seuraavan kehotuksen: Vitalize! Personalize!
Build Bridges of Friendship! William Walk (1970–71) loi teeman
Bridge the Gaps ja Hiroji Mukasa (1982–83) julisti Mankind Is
One — Build Bridges of Friendship throughout the World.
Stanley McCaffrey suuntasi huomion koko maailmaan vuonna
1981–82 viestillään World Understanding and Peace through Rotary
ja vuonna 1984–85 Carlos Canseco antoi rotareille seuraavan kehotuksen: Discover a New World of Service. Joinakin vuosina on
painotettu yksittäistä rotaria You Are Rotary — Live It! Express It!
Expand It! (Edd McLaughlin 1960–61), Goodwill Begins with You
(Ernst Breitholtz 1971–72) ja You Are the Key (Edward Cadman
1985–86). Usein teemat kehottavat rotareita ottamaan enemmän
osaa klubin toimintaan, kuten Share Rotary — Serve People
(William Skelton 1983–84) ja Make Your Rotary Membership
Effective (Luther Hodges 1967–68). Toiset taas neuvovat seuraavasti: Let's Take a New Look — and Act (Roy Hickham 1972–73),
Review and Renew (James F. Conway 1969–70), Let Service Light
the Way (James L. Bomar Jr. 1979–80) ja Dignify the Human Being
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(Ernesto Imbassahy de Mello 1975–76).
Vuonna 1986–87 presidentti M.A.T. Caparas antoi teemallaan innoittavan viestin Rotary Brings Hope. Charles Keller näki
rotarit seuraavasti vuonna 1987–88: Rotarians — United in Service — Dedicated to Peace, kun taas Royce Abbey esitti järjestön
jäsenille vuonna 1988–89 seuraavan pyynnön: Put Life into
Rotary — Your Life. Hugh Archerin (1989–90) kehotus oli Enjoy
Rotary! ja Paulo Costa (1990–91) lähestyi meitä seuraavalla
pyynnöllä: Honor Rotary with Faith and Enthusiasm. Rajendra
Saboo (1991–92) rohkaisi jokaista rotaria sanoilla Look Beyond
Yourself. Vuonna 1992–93 Clifford Dochterman muistutti rotareita seuraavasti: Real Happiness Is Helping Others ja vuonna
1993–94 Robert Barthin neuvo rotareille oli Believe in What You
Do — Do What You Believe In. Vuonna 1994–95 Bill Huntley
rohkaisi rotareita lähentymään omaa paikkakuntaansa: Be a
Friend. Vuonna 1995–96 Herbert Brownin pyyntö rotareille oli
Act with Integrity, Serve with Love, Work for Peace. Vuonna 1996–
97 Luis Giay kutsui rotareita työhön seuraavasti: Build the Future
with Action and Vision. Vuonna 1997–98 Glen Kinross esitti
toimintasuunnitelman Show Rotary Cares ja vuonna 1998–99
James Lacy pyysi rotareita seuraamaan unelmiaan: Follow Your
Rotary Dream.
Rotaryn siirtyessä 21. vuosisadalle Carlo Ravizza (1999–2000)
ehdotti teemaksi Rotary 2000: Act with Consistency, Credibility,
Continuity ja Frank Devlynin pyyntö rotareille oli Create Awareness
— Take Action. Vuonna 2001–02 Richard Kingin muistutus rotareille oli Mankind Is Our Busines. Monet seuraavista teemoista ovat
rohkaisseet rotareita ryhtymään toimeen positiivisessa hengessä:
Sow the Seeds of Love (Bhichai Rattakul 2002–03), Lend a Hand
(Jonathan Majiyagbe 2003–04), Celebrate Rotary (Glenn Estess Sr.
Rotaryn 100-vuotisjuhlavuonna 2004–05), Lead the Way (William
Boyd 2006–07), Make Dreams Real (D.K. Lee 2008–09) ja Reach
Within to Embrace Humanity (Kalyan Banerjee, 2011–12).
Monet viime vuosien teemat ovat painottaneet Rotaryn vaikuttavuutta maailmassa: Rotary Shares (Wilfrid Wilkinson 2007–
08), The Future of Rotary Is in Your Hands (John Kenny 2009–10)
ja Building Communities — Bridging Continents (Ray Klinginsmith 2010–11). Carl-Wilhelm Stenhammar (2005–06) poikkesi
hieman totutusta käyttämällä vuositeemana Rotaryn mottoa
Service Above Self.

Kampanjointi kielletty
Eräs mielenkiintoinen Rotary Internationalin sääntö on, että
“Rotareiden ei tule kampanjoida, kalastella tai keräillä ääniä tulRotaryn ABC

| 35

lakseen valituksi RI:ssä avoinna olevaan vaalilla täytettävään tehtävään.” Tämä sääntö koskee piirikuvernöörin, RI:n hallituksen
jäsenen ja RI:n presidentin tehtävää. Rotaryn toimintaperiaatteet
kieltävät ehdokasta tai hänen kannattajaansa jakelemasta esitteitä,
mainoskirjeitä yms. materiaalia. Ainoastaan RI:n hallituksen vaalivalvontakomitealla on oikeus päättää, mikä toiminta on kampanjointia.
Sen jälkeen kun rotari on ilmoittautunut ehdokkaaksi johonkin vaaleilla täytettävään rotarytehtävään, hänen tulee välttää
kaikkea sellaista toimintaa, jonka tarkoituksena on tuoda julkisuutta hänen nimelleen tai toiminnalleen, kiinnittää huomiota
ao. nimitykseen tai vaaliin tai antaa hänelle kohtuutonta etua
muihin samaan tehtävään hakeneisiin nähden. Jos ehdokas ei
pysty noudattamaan näitä kampanjoinnin kieltäviä sääntöjä,
hänet saatetaan julistaa hakukelvottomaksi. Rotaryssa uskotaan,
että rotarin palvelutoimintaa koskeva ansioluettelo ja hänen
pätevyytensä kyseiseen tehtävään puhuvat puolestaan eivätkä
tarvitse julkisuutta tai erityismainontaa.

Rotarysäätiön alkutaival
Jotkut mahtavat projektit saavat alkunsa hyvin pienestä siemenestä. Rotarysäätiöllä on tällainen vaatimaton alku.
Vuonna 1917 RI:n presidentti Arch Klumph sanoi Atlantan
kongressin osanottajille, että “näyttää todella hyvältä ajatukselta,
että meidän tulisi ottaa vastaan lahjoituksia, joiden avulla tekisimme hyvää maailmassa.” Ehdotukseen suhtauduttiin kohteliaasti ja myötämielisesti, mutta rahaa kertyi hitaanlaisesti. Ensimmäinen rahastolahjoitus vuonna 1917 oli 26,50 USD. Joka vuosi tuli pieniä lisälahjoituksia, mutta kuudessa vuodessa rahaa oli
kertynyt vain 700 USD. Rotarysäätiö perustettiin virallisesti
vuonna 1928 Minneapolisin kongressissa. Seuraavan neljän vuoden aikana Säätiön varat nousivat 50 000 USD:iin. Vuonna 1937
Rotarysäätiön tavoitteeksi asetettiin 2 MUSD, mutta tästä suunnitelmasta luovuttiin toisen maailmansodan puhjettua.
Paul Harrisin kuoltua vuonna 1947 Rotarysäätiölle koitti
uusi aika, kun Säätiö sai Rotaryn perustajan muistoksi runsaasti
lahjoituksia. Siitä lähtien Rotarysäätiö on tehtävänsä mukaisesti
antanut rotareille mahdollisuuden ”edistää maailmanlaajuista
yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa parantamalla terveyttä,
tukemalla koulutusta ja vähentämällä köyhyyttä.” Vuonna 1954
Säätiö sai ensimmäistä kertaa 500 000 USD:n lahjoitukset yhden
yksittäisen vuoden aikana ja vuonna 1961 lahjoitusten määrä oli
1 MUSD.
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Rotarysäätiön Pysyvä rahasto
Rotarysäätiön perustaja Arch Klumph on sanonut: ”Meidän ei
tulisi tarkastella Rotarysäätiötä tämän päivän tai huomisen näkökulmasta, vaan se pitäisi nähdä tulevien vuosien ja tulevien sukupolvien perspektiivistä.” Juuri tämän kauaskantoisen vision vuoksi katsotaankin, että Säätiön Pysyvä rahasto varmistaa parhaiten
Rotaryn koulutusohjelmien ja humanitaaristen ohjelmien tulevaisuuden. Tämän rahaston saamia lahjoituksia investoidaan tulevaisuutta varten ja vain sijoitusten tuottoja käytetään Säätiön
ohjelmien tukemiseen. Pysyvän rahaston tuotot takaavat Rotarysäätiön ohjelmien rahoitukselle aina tietyn minimitason ja niiden avulla on mahdollista tulevaisuudessakin aloittaa uusia ohjelmia tai laajentaa entisiä.
Säätiö jakaa Pysyvään rahastoon lahjoittaville henkilöille erityistunnustuksia, esimerkiksi Arch C. Klump Societyn jäsenyyden tai suurlahjoittajan, hyväntekijän tai testamenttilahjoittajan
arvon. Arch Klump Societyn jäsenet ovat lahjoittaneet vähintään
250 000 USD ja suurlahjoittajat vähintään 10 000 USD. Testamenttilahjoittajat ovat sisällyttäneet jälkisäädökseensä vähintään
10 000 USD:n lahjoituksen Pysyvään rahastoon. Hyväntekijät
taas ovat laittaneet testamenttiinsa lahjoitusmääräyksen tai antaneet 1 000 USD rahastoon suorana lahjoituksena. Jos lahjoitus
on vähintään 25 000 USD, siitä voidaan muodostaa erityisesti
nimetty lahjarahasto. Pysyvään rahastoon tehdyt lahjoitukset ovat
perintö, jonka avulla Rotarysäätiö pysyy voimakkaana hyväntekijänä maailmassa pitkälle tulevaisuuteen.

Hyvän tahdon lähettiläs -stipendit
Rotarysäätiön Hyvän tahdon lähettiläs -stipendit ovat maailman
suurin yksityisin varoin rahoitettu kansainvälinen stipendiohjelma. Vuonna 1947 valittiin 11 maasta 18 rotarystipendiaattia —
Rotary Fellows, kuten heitä silloin kutsuttiin — toimimaan hyvän tahdon lähettiläinä ja samalla opiskelemaan toisessa maassa
vuoden ajan. Sen jälkeen noin 41 000 stipendiaattia yli 130
maasta on saanut Hyvän tahdon lähettiläs -stipendin. Näiden
yhteisarvo on 532 MUSD.
Stipendiohjelmien tarkoituksena on edistää kansainvälistä
yhteisymmärrystä ja ystävällisiä suhteita kansojen ja maitten
välillä. Stipendiaattien edellytetään olevan erinomaisia hyvän
tahdon lähettiläitä isäntämaansa ihmisten keskuudessa esiintymällä virallisissa ja epävirallisissa rotary- ja ei-rotarytilaisuuksissa.
Jokaiselle stipendiaatille on nimetty neuvonantajaksi isäntärotari,
jonka avulla hän pääsee helpommin sisälle paikalliseen rotary-
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toimintaan ja oppii ymmärtämään paikallista kulttuuria.
Rotarystipendiaattien rahoittaminen on sijoittamista tulevaisuuden johtajien koulutukseen, mutta samalla nämä stipendiaatit
luovat yhteyksiä maiden välille. Nämä yhteydet ovat tärkeitä
askelia kohti suurempaa yhteisymmärrystä ja hyvää tahtoa maailmassa.
Huom.: Tämä ohjelma päättyy 30.6.2013, jolloin kaikissa
rotaryklubeissa otetaan käyttöön tulevaisuussuunnitelma.

Rotaryn rauhanstipendit
Vuonna 1999 Rotarysäätiö aloitti Rotaryn kansainvälisissä opintokeskuksissa suoritettavan rauhan ja konfliktien sovittelun opinto-ohjelman. Se toteutetaan yhteistyössä seitsemän eri puolilla
maailmaa sijaitsevan johtavan yliopiston kanssa ja ohjelmassa
tarjotaan jatko-opintomahdollisuus eri maista ja kulttuureista
kotoisin oleville rotarystipendiaateille. Joka vuosi valitaan liki
sata stipendiaattia aloittamaan joko 2-vuotiset maisteritason loppututkintoon tähtäävät opinnot tai kurssitutkinto-opinnot, joissa
molemmissa perehdytään konfliktien sovitteluun, rauhantutkimukseen ja kansainvälisiin suhteisiin. Rotarypiirit saavat ilmoittaa maailmanlaajuiseen valintaprosessiin joka vuosi niin monta
ehdokasta kuin haluavat. Ensimmäiset Rotaryn rauhanstipendiaatit aloittivat opintonsa lukuvuonna 2002–2003. Lukuvuoteen
2010–11 mennessä melkein 600 stipendiaattia yli 90 maasta oli
suorittanut nämä opinnot.
Rotaryn rauhankeskukset antavat tulevaisuuden johtohenkilöille mahdollisuuden perehtyä konfliktien perussyihin, kansainvälisiä suhteita käsitteleviin teorioihin ja tehokkaisiin yhteistyömalleihin. Akateemisten opintojensa lisäksi Rotaryn rauhanstipendiaatit saavat käytännön työkaluja konfliktien sovitteluun
niissä tehtävissä, joihin he aikanaan ryhtyvät. Rauhankeskukset
edistävät myös tutkimusta, opetusta ja julkaisutoimintaa, joka
liittyy konfliktien sovitteluun ja maailman yhteisymmärrykseen.
Siitä lähtien kun ensimmäiset rauhanstipendiaatit saivat opiskelunsa päätökseen vuonna 2004, heidän panoksensa kansainvälisessä yhteisössä on ollut merkittävä. He ovat työskennelleet
YK:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden palveluksessa
sekä eri hallitusten palveluksessa diplomaatteina, ulkoministeriön
virkamiehinä, taloustieteilijöinä tai politiikan tutkijoina.

Opintoryhmien vaihto (GSE)
Yksi Rotarysäätiön suosituimmista ja antoisimmista ohjelmista
on opintoryhmien vaihto. Ensimmäisestä vuonna 1965 tapahtuneesta piirienvälisestä vaihdosta lähtien tähän ohjelmaan on osal38
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listunut yli 70 000 iältään 25–40-vuotiasta liikemaailman edustajaa tai ammatinharjoittajaa. Tässä ohjelmassa rotarypiireille etsitään pari, jonka kanssa opintoryhmiä vaihdetaan. Vuodesta 1965
lähtien Rotarysäätiö on käyttänyt noin 100 MUSD opintoryhmien vaihtoon.
Opintoryhmiä vaihdetaan lämpimän ystävällisyyden ja vieraanvaraisuuden hengessä ja vaihto antaa vierailevan ryhmän jäsenille tilaisuuden tavata rotareita, keskustella heidän kanssaan
sekä asua rotareiden ja heidän perheidensä luona. Ryhmän jäsenet saavat tietoa toisesta maasta käymällä maatiloilla, kouluissa,
teollisuuslaitoksissa, asiantuntijoiden toimistoissa ja valtion laitoksissa, mutta samalla he toimivat myös hyvän tahdon lähettiläinä. He tulkitsevat kotimaansa ihmisten tuntoja isäntänä toimiville rotareille ja muille kohdepaikkakuntien ihmisille. Viime
vuosina on vaihdettu ryhmiä, jotka koostuvat vain yhtä ammattia
tai kulttuuria edustavista ihmisistä. Jotkut ryhmien jäsenet ovat
auttaneet oman ja isäntämaansa välisten humanitaaristen projektien aikaansaamisessa. Monista henkilökohtaisista kontakteista
tulee elinikäisiä ystävyyssuhteita.
Opintoryhmien vaihto-ohjelmat ovat antaneet rotareille erittäin miellyttävän, käytännönläheisen ja tehokkaan tavan edistää
yhteisymmärrystä maailmassa.
Huom.: Tämä ohjelma päättyy 30.6.2013.

Kaksinkertaistavat apurahat (MG)
Eräs suosituimmista Rotarysäätiön ohjelmista on kaksinkertaistavat apurahat, joiden avulla rotaryklubit ja -piirit hoitavat kansainvälisiä palveluprojektejaan.
Rotarysäätiö antaa kaksinkertaistavia apurahoja klubeille ja
piireille suhteellisen pieniin vain kerran toteutettaviin humanitaarisiin projekteihin. Apurahoja myönnetään hyvin monenlaisiin
projekteihin: rahoilla esimerkiksi hankitaan maatalouskalustoa tai
vesihuoltoon tai terveydenhuoltoon tarvittavia laitteita, taistellaan tauteja vastaan, autetaan vammaisia, edistetään luku-, kirjoitus- ja laskutaitoa ja kehitetään opetusohjelmia tai ammatillista
koulutusohjelmia. Pienin apuraha on 500 USD ja suurin 200
000 USD. Säätiöltä saadaan 0,50 USD jokaista rotaryklubin
lahjoittamaa USD:ia vastaan ja 1 USD jokaista Piirirahastosta
tullutta USD:ia vastaan.
Kaksinkertaistavilla apurahoilla ei ole lupa ostaa maata tai
pystyttää rakennuksia, eikä niitä saa käyttää jo aloitettuihin tai
päättyneisiin projekteihin. Rotareiden tulee osallistua projekteihin henkilökohtaisesti ja projektien tulee hyödyttää muitakin
kuin varsinaisia apurahan saajia.
Rotaryn ABC
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Kaksinkertaistavat apurahat -ohjelmalla on tärkeä rooli Rotarysäätiön humanitaarisessa työssä ja se motivoi klubeja ryhtymään kansainvälisiin projekteihin.
Huom.: Tämä ohjelma loppuu 30.6.2013.

Yksinkertaistetut piiriapurahat (DSG)
Yksinkertaistettujen piiriapurahojen avulla rotarypiirit voivat tarjota lyhytkestoista palvelua tai humanitaarista apua, josta on hyötyä jollekin paikkakunnalle. Piiri voi pyytää osan Vuosirahastoon
maksamistaan lahjoituksista apurahaksi, jolla tuetaan yhtä tai
useampaa paikallista tai kansainvälistä projektia. Yksinkertaistettuja piiriapurahoja hallinnoidaan piiritasolla, mutta niiden jaossa
tulee noudattaa humanitaarisia apurahoja koskevia yleisohjeita.
Huom.: Tämä ohjelma loppuu 30.6.2013.

Tulevaisuussuunnitelma
Rotarysäätiön 100-vuotisjuhlavuoden (2017) lähestyessä Säätiön
hallitus on ryhtynyt laatimaan tulevaisuussuunnitelmaa. Suunnitelmasta näkyy ympäri maailmaa asuvien rotarien toive, että
Rotarysäätiön toiminta olisi kestävämpää ja näkyvämpää. Suunnitelma on yksinkertainen ja joustava ja sen mukaan rotarit voivat hakea apurahoja netissä. Sen tarkoituksena on myös lisätä
vastuuntunnetta siirtämällä enemmän päätäntävaltaa piireihin.
Tulevaisuussuunnitelma yksinkertaistaa apurahaprosessia tarjoamalla vain kahden tyyppisiä apurahoja: Rotarysäätiön piiriapurahoja ja Rotarysäätiön maailmanlaajuisia apurahoja. Yhdessä
nämä apurahat antavat klubeille ja piireille mahdollisuuden toteuttaa hyvin erilaisia humanitaarisia ja koulutuksellisia hankkeita
niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin.
Kesäkuussa 2010 aloitettiin kolmivuotinen kokeilu, jolla
suunnitelmaa testataan ja hienosäädetään. 100 kokeiluun osallistuvaa piiriä ovat edustava otos, sillä ne eroavat toisistaan sijainniltaan ja kooltaan ja niiden osallistumisaktiivisuus Rotarysäätiön
toimintoihin vaihtelee. Kokeilu jatkuu kesäkuun 2013 loppuun.
Kokeilun aikana Säätiö lakkauttaa vähitellen hyvän tahdon lähettiläs -stipendit, opintoryhmien vaihdon, kaksinkertaistavat apurahat ja yksinkertaistetut piiriapurahat. Kaikki piirit alkavat toimia tulevaisuussuunnitelman mukaisesti heinäkuussa 2013.

PolioPlus
PolioPlus on Rotaryn massiivinen hanke hävittää polio maailmasta. Se aloitettiin vuonna 1985 ja tavoitteena oli kerätä 120
MUSD lasten rokottamiseksi poliota vastaa viiden vuoden aikana. Vuoteen 1988 mennessä hankkeessa oli kerätty ennätykselli40
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set 247 MUSD. Vuonna 2002 havaittiin, että suurin este polion
hävittämiselle maailmasta oli rahoitusvaje ja siksi Rotary aloitti
uuden varainhankintakampanjan polion hävittämiseksi. Kampanjan tavoitteena oli kerätä 80 MUSD. Kampanjan nimi oli
Täytämme lupauksemme: Hävitämme polion. Rotareille tyypillisen anteliaisuuden ja innostuksen ansiosta rahaa saatiin kokoon
yli 135 MUSD klubien ja yksittäisten rotarien lahjoituksina,
yksinkertaistettujen piiriapurahojen osuuksina ja eri maiden hallitusten lahjoituksina, jotka vastasivat rotarien lahjoittamia summia. Kun polio on aikanaan hävitetty maailmasta, rotareiden
lahjoitukset tähän polion maailmanlaajuiseen hävittämiskampanjaan tulevat olemaan yli 1 200 MUSD.
Yhtä merkittävä polion hävittämiselle on ollut Rotary Internationalin liikkeelle saama suunnaton vapaaehtoisten armeija. Sadat
tuhannet vapaaehtoiset ovat olleet apuna paikallisella tasolla kansallisina rokotuspäivinä — ja ovat edelleen niissä muutamassa maassa,
jossa on vielä kotoperäisiä poliotartuntoja. He ovat saaneet paikkakuntansa ihmiset menemään rokotuksiin ja muihin polion hävittämistapahtumiin.
Rotary International osallistuu Maailmanlaajuiseen polion
hävittämisaloitteeseen yhdessä Maailman terveysjärjestön,
UNICEFin, U.S. Centers for Disease Control and Prevention
-organisaation, eri maiden hallitusten ja muidenkin lahjoittajien
kanssa, mikä tekee tästä hankkeesta maailman suurimman yksityisin ja julkisin varoin tuetun terveyshankkeen. Aloitteen ansiosta yli kaksi miljardia lasta on saanut suun kautta annettavan
poliorokotteen ja näin ollen suojan poliota vastaan. WHO julisti
Pohjois- ja Etelä-Amerikan vapaaksi poliosta 1994, läntisen Tyynenmeren alueen vuonna 2000 ja Euroopan 2002.
Vuodesta 1985 poliotapaukset ovat vähentyneet maailmassa yli
99 %. Toiminta on keskitetty muutamiin maihin, joissa on vielä
kotoperäistä poliota. Kaikki nämä ovat Afrikassa ja Etelä-Aasiassa.
Taudin hävittäminen on hidasta (isorokko on ainoa tauti,
joka on koskaan saatu kokonaan hävitettyä), mutta lasten rokottaminen on yksi kaikkein halvimmista ja kustannustehokkaimmista keinoista parantaa terveystilannetta; se maksaa vain muutaman sentin yhtä rokotusannosta kohti. Sellaisissa maissa, joissa
vielä on tai on hiljakkoin ollut kotoperäistä poliota tai jotka ovat
suuressa vaarassa saada sitä, täytyy järjestää kansallisia rokotuspäiviä, joiden aikana rokotetaan kaikki alle viisivuotiaat lapset.
Lasten rokotuksia täytyy jatkaa ympäri maailmaa, epäilyttävistä
tapauksista täytyy raportoida systemaattisesti, tautitapauksiin
täytyy reagoida nopeasti ja laboratorioverkostoa täytyy pitää yllä.
Polion hävittämisaloitetta varten rakennettu infrastruktuuri autRotaryn ABC
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taa torjumaan myös monia muita tarttuvia tauteja, kuten koleraa
ja tuhkarokkoa.
Mikään muu valtioista riippumaton järjestö ei ole koskaan
ennen omistautunut asialleen yhtä laajasti kuin Rotary International PolioPlus-hankkeellaan. PolioPlussaa voidaan pitää maailman kaikkien aikojen suurimpana humanitaarisena hankkeena ja
jokainen rotari voi olla ylpeä tästä saavutuksesta.

Paul Harris Fellow -tunnustukset
Tärkein askel vapaaehtoisten Rotarysäätiölle tehtävien lahjoitusten edistämisessä otettiin epäilemättä vuonna 1957, jolloin
hyväksyttiin ajatus Paul Harris -tunnustuksesta. Ajatus 1 000
USD:n lahjoituksesta Rotarysäätiölle eteni aluksi hitaasti, mutta
1970-luvun alkupuolella se alkoi levitä. Rotarit ja heidän ystävänsä ympäri maailmaa arvostavat erittäin suuresti omaleimaista
Paul Harris -mitalia, pinssiä ja hienoa diplomia symbolina
Rotarysäätiölle osoitetusta huomattavasta taloudellisesta tuesta.
Vuonna 2006 Paul Harris -tunnustuksen saaneiden määrä ylitti
yhden miljoonan rajan.
Paul Harris -tunnustuksen kaltainen huomionosoitus on
myös Rotarysäätiön Sustaining Member -tunnustus. Se annetaan
henkilölle, joka on lahjoittanut Säätiölle 100 USD ja samalla
lupautunut tekemään lisälahjoituksia niin monta kertaa, että
yhteissumma on 1 000 USD. Kun lahjoitusten määrä on yhteensä 1 000 USD, Sustaining Member -lahjoittaja saa Paul Harris
-tunnustuksen. Lahjoittaja ja tunnustuksen saaja eivät välttämättä ole sama henkilö: lahjoituksen voi tehdä myös jonkun toisen
hyväksi.
Sellaiset Paul Harris -tunnustuksen saaneet, jotka ovat lahjoittaneet Säätiölle 2 000–6 999 USD, saavat erikoistunnustuksena
kultaisen pinssin, jossa on sininen kivi jokaista 1 000 USD:n
lahjoitusta kohti. Punakivinen pinssi taas tarkoittaa 7 000–9 999
USD:n lahjoitusta. Paul Harris -tunnustukset motivoivat ihmisiä
erittäin merkittävällä tavalla jatkamaan tukea, jolla rahoitetaan
Rotarysäätiön ohjelmia ja luodaan maailmaan hyvää tahtoa ja
yhteisymmärrystä.

Erityistunnustukset Citation for Meritorious Service
ja Distinguished Service Award
Rotarysäätiön hallitus myöntää aika ajoin erityistunnustuksia
rotareille, jotka ovat palvelleet Säätiötä huomattavalla tavalla.
Rotarysäätiön tunnustus Citation for Meritorious Service myönnetään rotarille, joka on edistänyt merkittävästi ja asiaan paneutuen Rotarysäätiön ohjelmien toteutumista ja sen myötä Säätiön
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tavoitetta paremmasta yhteisymmärryksestä maailmassa ja ystävällisemmistä suhteista maailman kansojen välillä.
Rotarysäätiön tunnustus Distinguished Service Award annetaan rotarille, joka on jo saanut Citation for Meritorious Service
-tunnustuksen ja joka on palvellut Rotarysäätiötä erinomaisesti ja
pitkän aikaa piiritason yläpuolella.
Kumpikin näistä harvinaisista huomionosoituksista annetaan
esimerkillisestä henkilökohtaisesta palvelusta ja Säätiön tavoitteiden edistämiseen omistautuneesta toiminnasta eikä niinkään
raha-avustuksista. Kussakin piirissä voidaan vuosittain antaa
Citation for Meritorious Service -tunnustus vain yhdelle rotarille
ja Rotarysäätiön hallitus jakaa vuosittain korkeintaan 50 Distinguished Service Award -tunnustusta. Citation for Meritorious
Service -tunnustuksen saaja voidaan asettaa ehdolle Distinguished Service Award -tunnustuksen saajaksi vasta neljän vuoden
kuluttua ensin mainitun tunnustuksen saamisesta.
Valikoituminen tällaisten Rotarysäätiön hallituksen myöntämien erittäin merkittävien tunnustusten saajaksi on kenelle
tahansa rotarille suuri kunnia.

Rotaryn julkisuuskuvan parantaminen
Rotarit ovat perinteisesti pitäneet yllä myyttiä siitä, että Rotaryn
ei pitäisi hakea julkisuutta hyville töilleen vaan näiden tulisi
puhua puolestaan. Puhuttaessa yhteiskuntapalvelusta todettiin
vuonna 1923, että ”Rotaryklubin ei tulisi ensisijaisesti ajatella
julkisuutta valitessaan aktiviteetteja”. Tämän on usein tulkittu
tarkoittavan sitä, että klubien tulisi välttää julkisuutta ja toimintansa mainostamista. Itse asiassa tuo vuoden 1923 kannanotto
jatkui seuraavasti ”jotta Rotaryn vaikutus laajenisi, pitäisi arvokkaasta ja hyvin hoidetusta projektista tiedottaa kunnolla”
Uudenaikaisempi PR-filosofia otettiin käyttöön 1970-luvun
puolivälissä. Sen mukaan ”hyvä maine, hyvät PR-suhteet ja positiivinen julkisuuskuva ovat toivottavia ja erittäin tärkeitä tavoitteita Rotaryn menestyksen kannalta”, jos on tarkoitus edistää
yhteisymmärrystä ja toisten arvostusta ja jos halutaan saada tukea
Säätiön tavoitteille ja ohjelmille ja laajentaa Rotaryn ihmiskunnalle suunnattua palvelutoimintaa. Nykyään useimmat rotarit
ymmärtävät, että aktiivinen PR-työ on ehdottoman välttämätöntä Rotaryn menestykselle.
Hyvin hoidettua palveluprojektia pidetään yhtenä parhaista
Rotaryn PR-toimista. On erittäin tärkeää, että rotaryklubit tekevät kaikkensa kertoakseen suurelle yleisölle tällaisista projekteista.
Sihteeristöllä on monenlaisia välineitä, joilla klubeja voidaan auttaa tiedottamaan projekteistaan paikkakunnallaan ja kertomaan
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enemmän Rotaryn työstä ympäri maailmaa. Rotaryn aluetoimistoista voi tilata suurelle yleisölle suunnattuja televisiotietoiskuja,
mainoslehtisiä ja julisteita yhdeksällä eri kielellä.
Kun rotaryklubit ja -piirit miettivät, millaista olisi tehokas
PR-toiminta, kannattaa muistaa, että ajateltaessa Rotaryn olemusta meille rotareille tulevat mieleen jalot päämäärät ja motiivit, mutta muiden mielessä kuva Rotarysta muodostuu vain
meidän teoistamme ja palvelutoiminnastamme.

RI:n nettisivut
Rotaryn ohjelmat ja aktiviteetit esitellään RI:n virallisilla nettisivuilla osoitteessa www.rotary.org. Nettisivujen kautta jäsenet
voivat hoitaa rotaryasioitaan verkossa, esimerkiksi tilata julkaisuja, tehdä lahjoituksia Rotarysäätiölle tai ilmoittautua RI:n kongressiin.
Member Access -toiminnolla päästään sivustolle, joka on tarkoitettu vain jäsenille. Klubien ja piirien virkailijat voivat käydä
siellä katselemassa ja päivittämässä klubi- ja piiritietoja (Suomessa
SR:n jäsentietojärjestelmän kautta) ja kaikki rotarit voivat päivittää omia yhteystietojaan, ilmoittautua kongressiin ja tehdä lahjoituksia Rotarysäätiölle. Club Locator -toiminnon avulla jäsenet
löytävät helposti paikkoja, joissa he voivat käydä paikkaamassa
poissaolonsa omasta klubista. Rotarit voivat käyttää jäsensivustoa
myös, kun he haluavat tilata rotaryjulkaisuja, DVD-levyjä,
lomakkeita tai muita tarvikkeita. He voivat niin ikään ladata
monenlaisia ilmaisia julkaisuja ja lomakkeita, mikä on kätevä ja
halpa tapa saada käsiinsä rotarymateriaalia. Kieliryhmät tarjoavat
muille kuin englanninkielisille rotareille perusrotarytietoutta kahdeksalla kielellä ja linkittyvät rotarien ympäri maailmaa ylläpitämiin erikielisiin sivustoihin. Useiden julkaisujen suomennoksia
löytyy SR:n suojatuilta jäsensivuilta www.rotary.fi.
RI:n nettisivuilla on suunnaton määrä tietoa, esimerkiksi viimeisimmät rotaryuutiset ja linkit Rotaryn sosiaaliseen mediaan,
kuten Facebookiin, Linkediniin ja Twitteriin.

Rotaryn merkkien käyttö
Rotary International omistaa monta tavara- ja palvelumerkkiä,
kuten Rotaryn tunnuksen ja nimen Rotary. Yhteiseltä nimeltään
ne ovat Rotaryn merkkejä. Jos niitä käytetään asianmukaisesti,
ne säilyvät ympäri maailman puhtaasti Rotaryn tunnuksina.
Rotaryklubit ja piiri voivat hyvin käyttää näitä merkkejä mainostaessaan projektejaan, ohjelmiaan ja aktiviteettejaan edellyttäen,
että vastuullinen klubi tai piiri on selvästi kerrottu ja että merkit
on oikein toisinnettu.
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Kun nimi Rotary tai Rotaryn tunnus esiintyvät klubin tai
piirin aktiviteetin yhteydessä, aktiviteetin nimen tulisi olla niiden
vieressä yhtä selvästi esillä. Kun annetaan nimi aktiviteetille, joka
liittyy klubin tai piirin rahastoon/säätiöön, tulisi sanojen Rotary
ja säätiö väliin sijoittaa ainakin yksi tai kaksi sanaa, esimerkiksi
Rotary Helsinki City -säätiö tai Turku-Åbo rotaryklubin rahasto,
jottei rahastoa/säätiötä sekoiteta RI:n Rotarysäätiöön.
Rotaryn tunnus on selvimmin tunnistettava ja useimmin toisinnettu tavaramerkkimme. Se tulisi aina toisintaa kokonaisuutena. Kun se toisinnetaan useampivärisenä, sen pitää olla virallisissa väreissä eli syvän sinisenä ja kullanvärisenä. Rotaryn tunnus
on ladattavissa osoitteessa www.rotary.org.
Rotareilla on usein Rotaryn tunnus pinssinä takinrinnuksessa.
Hankkikaa sellainen vain RI:n valtuuttamilta myyjiltä. Rotaryyhteisöjen, jotka haluavat rotarymerkkejä hankkiessaan käyttää
sponsoreita tai kumppaneita, tulisi ottaa yhteyttä oman klubinsa
ja piirinsä tukihenkilöön Rotaryn sihteeristössä ja kysyä RI:n
hallituksen tuoreimpia ohjeita.

Erityiset Rotaryn juhlistamisajankohdat
Rotarykalenterissa on nimetty useita kuukausia ja viikkoja Rotary
Internationalin merkittävimpien ohjelmien ja aktiviteettien mukaan.
• Tammikuu on rotarytietouden kuukausi. Sen aikana on
tarkoitus lisätä jäsenten ja paikkakuntalaisten tietoutta
Rotarysta ja sen toiminnasta.
• Helmikuu on maailman yhteisymmärryksen kuukausi.
Helmikuu valittiin yhteisymmärryksen kuukaudeksi sen
vuoksi, että Rotaryn vuosipäivä 23.2. on tässä kuussa.
Rotaryklubeja kehotetaan järjestämään ohjelmia, jotka
edistävät kansainvälistä yhteisymmärrystä ja hyvää tahtoa,
sekä aloittamaan kansainvälisiä palveluprojekteja.
• Maaliskuu on luku- ja kirjoitustaidon kuukausi, jolloin
klubit voisivat kehittää omia luku- ja kirjoitustaitoprojektejaan sekä tiedottaa enemmän rotarien maailmanlaajuisesta työstä luku- ja kirjoitustaidon edistämiseksi.
• Toinen merkittävä tapahtuma maaliskuussa on maailman
rotaractviikko, jolloin rotaryklubit painottavat rotaracttoimintaa ottamalla osaa rotaractklubien projekteihin. Rotaractviikkoa vietetään sillä viikolla, jolle osuu 13.3.
• Huhtikuu on nimetty rotarylehtien kuukaudeksi. Kuukauden aikana klubit järjestävät toimintaa, joilla edistetään The
Rotarian -lehden ja alueellisten rotarylehtien lukemista ja
käyttöä.
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• Kesäkuu on Rotaryn toveruusryhmien kuukausi, jolloin
kerrotaan tällaisista rotarien muodostamista ryhmistä,
kehotetaan klubilaisia liittymään niihin ja samalla juhlistetaan palvelemisen ihannetta näiden yhteisten toveruusryhmien kautta.
• Elokuu on Rotaryn laajentamisen kuukausi, jolloin keskitytään Rotaryn jatkuvaan jäsenlisäystarpeeseen etsimällä
uusia ja aktivoimalla vanhoja jäseniä sekä perustamalla
uusia klubeja.
• Syyskuu on uusien sukupolvien kuukausi. Silloin maailman rotaryklubit painottavat niitä rotarien sponsoroimia
ohjelmia, jotka palvelevat lapsia ja nuoria.
• Lokakuu on ammattipalvelun kuukausi, jolloin klubit
painottavat jokaisen rotarin ammatin ja työn merkitystä ja
rotarytoiminnan korkeita eettisiä arvoja.
• Lokakuu on Rotarysäätiön kuukausi. Klubit ja piirit kiinnittävät huomiota Rotarysäätiön ohjelmiin ja kannustavat
uusiin Paul Harris- ja Sustaining Member -lahjoituksiin
Rotarysäätiölle.
• Maailman interactviikolla eli sillä viikolla, johon osuu
5.11., rotaryklubit suunnittelevat yhteisiä projekteja sponsoroimiensa interactklubien kanssa.
• Joulukuu on rotaryperheen kuukausi, jolloin klubit auttavat paikkakuntansa perheitä ja viettävät rotaryperheen
juhlapäivää. Rotaryperheeseen kuuluvat rotarien puolisot
ja lapset, RI:n ohjelmien osanottajat ja muut paikkakuntalaiset, joilla on vahvat siteet Rotaryyn.
Kaikki nämä erityisajankohdat auttavat lisäämään rotarien
tietoja rotarymaailman hienoista palveluohjelmista.

Uusien klubien perustaminen ja Rotaryn laajentaminen
Rotary Internationalin ohjelmille ja järjestön vaikutuksen lisäämiselle on erittäin tärkeää, että syntyy uusia klubeja. Viime vuosina Rotaryn jäsenmäärää onkin kasvatettu nimenomaan perustamalla klubeja, mm. e-rotaryklubeja. Rotaryklubi voidaan perustaa minne tahansa maailmassa, missä Rotaryn perusperiaatteita
voidaan vapaasti noudattaa ja missä menestyvän klubin voi hyvällä syyllä odottaa pysyvän pystyssä. Vuoden 2000 jälkeen klubeja
on syntynyt runsaasti esimerkiksi Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan.
RI:n hallituksen on hyväksyttävä Rotaryn laajentaminen sellaisiin maihin tai sellaisille maantieteellisille alueille, joissa klubeja ei ennestään ole. Vuonna 2005–2006 hallitus nimesi Kiinan,
Kuuban ja Vietnamin laajentumismaiksi. Jotta vältettäisiin han46
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kaluudet paikallisten viranomaisten kanssa, rotarien tulisi RI:n
hallituksen ohjeiden mukaan laajentaa toimintaansa uusiin maihin ja uusille alueille yhteistyössä RI:n laajennuskomitean kanssa.
Klubi on perustettava palvelemaan tiettyä paikkakuntaa, jolla
asuu tarvittava määrä sellaisia aikuisia, joilla on sopivat luonteenominaisuudet ja hyvä maine työelämässä tai paikkakunnalla ja
jolla Rotarylla on mahdollisuuksia palvella. Klubiin pitää sitä perustettaessa hankkia vähintään 25 jäsentä, joista vähintään 50 %
tulee olla paikkakuntalaisia.
Piirikuvernöörit hyväksyvät uusien klubien perustamisen ja
valvovat sitä. Kuvernööri nimittää erityisedustajan antamaan
neuvoja uuden klubin perustamisessa. Ensimmäiseksi olisi tehtävä paikkakunnalla kysely, jonka avulla selvitetään, onko sinne
yleensä mahdollista perustaa uusi klubi. Uuden klubin on otettava käyttöön Rotaryklubin järjestysmuoto ja sillä on oltava vähintään 25 jäsentä, jotka edustavat selkeästi perinteisiä luokituksia.
Klubi valitsee virkailijansa, maksaa charter-maksunsa, pitää viikkokokoukset väliaikaisena klubina ja valitsee klubille nimen, joka
liittyy selkeästi paikkakuntaan. Väliaikaisesta klubista tulee rotaryklubi sitten, kun RI:n hallitus on hyväksynyt sen perustamiskirjan.
Kaikilla rotareilla on mahdollisuus auttaa uusien klubien
perustamisessa. Tämä on myös rotarien velvollisuus. Uudet klubit lisäävät ajan mittaan Rotaryn elinvoimaisuutta ja sen sitoutumista humanitaariseen palveluun ympäri maailmaa.

Värikkäät kuvernööritakit
Yksi tuoreimmista rotarien perinteistä sai alkunsa 1984–85, jolloin piirikuvernöörit päättivät käyttää virallisissa rotarytapahtumissa kirkkaankeltaisia klubitakkeja. Siitä lähtien Rotary Internationalin presidentti on vuosittain valinnut uuden värin piirikuvernöörien ja muiden kansainvälisten virkailijoiden takeille.
Carlos Cansecon kirkkaankeltaista takkia seurasivat sellaiset leiskuvanväriset takit kuin Paulo Costan vihreät (1990–91), Clifford
Dochtermanin punaiset (1992–93), Luis Giayin tiilenpunaiset
(1996–97) ja Glen Kinrossin merenvaahdonvihreät takit (1997–
98). Presidentti Rajendra Saboo (1991–92) valitsi ruskehtavan,
vehnää muistuttavan värin ja Hugh Archer (1989–90) ja Ray
Klinginsmith (2010–11) valitsivat viininpunaisen. Charles Keller
(1987–88), Bill Huntley (1994–95), Herbert Brown (1995–96),
James Lacy (1998–99), Bhichai Rattakul (2002–03), Carl-Wilhelm Stenhammar (2005–06), William B. Boyd (2006–07),
D.K. Lee (2008–09) ja John Kenny (2009–10) valitsivat takin
väriksi sinisen. Muut presidentit ovat valinneet erilaisia värisävyjä
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ja kuoseja. Joka vuosi Rotaryn johtohenkilöt arvuuttelevat, minkä
värinen takki tulevalla RI:npresidentillä on yllään kansainvälisen
neuvottelun estradilla, kun hän valinnastaan ilmoittaa.
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