
 

Warkauden Rotaryklubi ry 70 vuotta.  

Juhlapuhe 21.1.2017 

Arvoisa piirikuvernööri, hyvät rotaryveljet ja siskot, hyvät Rotarien ystävät 

ONNELLISUUS SYNTYY KYVYSTÄ TUNTEA SYVÄSTI, NAUTTIA YKSINKERTAISESTI, AJATELLA 

VAPAASTI, PANNA ITSENSÄ LIKOON JA OLLA TARPEELLIENN MUILLE. 

Rotary International on perustettu vuonna 1905. Rotary on maailmalla laajemmalle levinnyt organisaatio 

kuin YK, Yhdistyneet Kansakunnat. Rotaryjärjestön keskeinen kantava ajatus on aina ollut palvelu. 

Rotarien hyväntekeminen ohjataan Rotarysäätiön kautta. Palveluajatuksen toteuttaminen edellyttää aina 

ihmisten kohtaamista, heidän tarpeidensa näkemistä ja avun tarjoamista. Palvelumielen on mentävä 

itsekkyyden edelle. 

Rotarysäätiön tärkein hanke on polion hävittäminen maailmasta. Polio-ohjelma aloitettiin 1985. Siihen 

aikaan polio oli levinnyt maailmanlaajuisesti ja 350 000 lasta sairastui siihen vuosittain. Polio Plus -

kampanjan ansiosta poliota esiintyy enää Pakistanissa ja Afganistanissa, uusia tartuntoja on vuonna 2016 

rekisteröity 37. Valtava hanke on vihdoin hyvin lähellä maalia. 

Polio Plus -kampanja on hyvä esimerkki siitä, miten rotaryt ovat tiedostaneet ja kohdanneet 

maailmanlaajuisen ongelman ja omalla panoksellaan tehneet loistavaa työtä ihmisten hyvinvoinnin 

edistämiseksi. Se ja monet muut vuosikymmenen saatossa toteutetut pienimuotoisemmat projektit kertovat 

kiistattomasti rotarien tahdosta kohdata ihminen ja tehdä hyvää. 

Samalla tavalla arvokasta työtä maantieteellisesti laajassa mittakaavassa on nuorisovaihtotoiminta. Se vain 

koskettaa pienempää ihmisjoukkoa, tosin konkreettisemmin ja henkilökohtaisemmin. Se antaa 

mahdollisuuden sekä vaihto-oppilaaksi lähtevien nuorten ja heidän isäntäperheittensä tutustua uuteen. Se 

avartaa näkemään ja ymmärtämään muunlaisia elämäntapoja, perinteitä, kieliä ja olosuhteita. Se kasvattaa 

ihmisten erilaisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä sekä kulttuurien moninaisuuden arvostamista.  

Edellisiä arkisemman ja tavanomaisemman tilaisuuden kohtaamiseen tarjoaa rotarien klubikokous 

esitelmineen, keskusteluineen ja vierailuineen. Se tuo rotarit viikoittain yhteen – useimmiten 

mielenkiintoisissa merkeissä, mukavassa tunnelmassa ja turvallisessa ilmapiirissä. Se myös antaa 

kokemuksen johonkin kuulumisesta, arvokkaasta osallisuudesta periaatteiltaan kestävään ihmisten 

hyvinvointia edistävään toimintaan. 

ELANNON SAA SIITÄ, MITÄ ANSAITSEE, MUTTA ELÄMÄN SAA SIITÄ, MITÄ ANTAA. 

Vaikka ihmiskunnan palveleminen on ajatuksena ylevää, se on myös tavallaan persoonatonta ja 

persoonattomuudessaan helppoa, se vaatii vain muutaman klikkauksen verkkopankissa. Ihmisten 

elämässä ja toimissa aineellisen hyvän kokoamisen ja henkisen hyvän etsimisen kaudet vuorottelevat ja 

kilpailevat keskenään. Nopein ja helpoin tapa tulla rikkaaksi, tuntea itsensä rikkaaksi, on tehdä lahjoitus. 

Enemmän ponnistuksia ja aikaa vaatii lähellä olevien auttaminen ja palveleminen. On haastavaa kohdata 

ihminen avuntarpeineen kasvoista kasvoihin, olla läsnä ja kulkea rinnalla. 

Kaikkein haastavinta on kuitenkin kohdata itsensä, katsoa omaan sisimpäänsä ja uskaltaa nähdä. Siihenkin 

me tarvitsemme toisiamme – peileiksi, joka palauttaa sanalliset tai sanattomat kysymyksemme ja 

pyyntömme, ymmärtää viestimme ja ottaa sen todesta. Se vaatii uskaltamista, itsenä likoon laittamista. 

Mutta palkintokin on houkutteleva. Parhaassa tapauksessa käy niin, että kun katsot kohtaamasi ihmisen 

tarjoamaan peiliin, katseessa on hyväksyntää ja myötätuntoa sekä itseäsi ja muita ihmisiä kohtaan. 

Parhaassa tapauksessa kohtaaminen synnyttää tai vahvistaa ystävyyden, löydät luotettavan rinnalla 

kulkijan, ehkä loppuelämäksesi. 

ONNELLISUUS SYNTYY KYVYSTÄ TUNTEA SYVÄSTI JA NAUTTIA YKSINKERTAISESTI. 
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