
 
 

  

 

KUVERNÖÖRIN KUUKAUSIKIRJE 1/2019 – tammikuu  

Tervehdys koko rotaryväelle piirissä 1430!  

  

Tammikuu on Ammattipalvelun kuukausi.  Teemakuukauden tavoitteena tuoda esille 

rotaryjärjestön luonnetta ammattiluokitteisiin perustuvana hyväntekeväisyysjärjestönä.  Meillä 

jokaisella on omaan ammattiimme, koulutukseen tai työtehtäviin liittyvä ammattiluokite. Omani on 

”liikuntalääketiede”.  Jokainen, joka on kiinnostunut liikuntalääketieteestä, voi olla minuun 

yhteydessä sen alan tiimoilta niin halutessaan.  Jokaisella rotarilla kaikkialla maailmassa on oma 

luokitteensa.   Tämä antaa oivallisia mahdollisuuksia hyödyntää rotaryä sekä liiketoiminnassa, 

tieteessä että harrastustoiminnassa.  Aikaisemmin on eettisissä ohjeissa ollut sellainen periaate, ettei 

rotarya saa hyödyntää liike-elämässä. Tästä on nyttemmin jo jonkin aikaa sitten luovuttu.   Tai 

oikeastaan kelkka on käännetty juuri vastakkaiseen suuntaan: ”ei saa olla naiivi ja jättää 

hyödyntämättä tämän ammattiluokitteisiin perustuvan hyväntekeväisyysjärjestön tarjoamia oivallisia 

kansainvälisiä ja kotimaisia verkostoja”.  Toki on muistettava, että Singaporen julistuksessa rotary 

vakuuttaa, että ”rotarina velvollisuuteni on olla pyytämättä muilta rotareilta ja olla suomatta heille 

sellaista etuoikeutta tai etua, jota en tavallisesti soisi muille liike- tai ammattikumppaneilleni.” 

Singaporen julistuksessa on paljon muutakin hyvää ammattieettistä pohdintaa, johon aika ajoin 

kannattaa paneutua ihan vain tarkastellessaan oman toimintansa eettisyyttä tai sen suhdetta rotaryn 

eettisiin arvoihin ja ohjeisiin. Matrikkelissa on tämä julistus kokonaisuudessaan. 

Eri alojen asiantuntijuutta rotaryjärjestössä on paljon. Kuvaa tästä monipuolisuudesta saa 

kurkkaamalla RI:n nettisivujen keskusteluryhmiä.  

Keskusteluryhmiä on useita kymmeniä ja eri kielillä.  Ryhmiä on golfareista, lentäjiin; viskin juojista 

puhtaan veden ja sanitaation asiantuntijoihin sekä ”rotary leadership institutesta” (RLI) 

klubisihteereiden keskusteluryhmiin.  Käykääpä vilkaisemassa!  

Esimerkkinä on tuossa alla oleva linkki Rotary Business Connect -keskustelusivustoon, johon 

osallistuu melkein 3 000 keskustelijaa! 

https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/groups/rotary-business-connect 

Jäsenyydestä tai siis jäsenmäärän vähenemisestä vielä sen verran, että ensimmäisen puolen vuoden 

aikana tässä piirissä jäsenmäärä on vähentynyt 48 jäsenellä.  Toki 11 jäsentä on poistunut omasta 

klubistani, kun klubin hallitus siivosi jäsenistöstä pois jäsenmaksunsa laiminlyöneet jäsenet.   

 

https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/groups/rotary-business-connect


 
 

 

Siitä huolimatta trendi on huolestuttava ja järjestömme tulevaisuuden kannalta on hyvä, että meistä 

jokainen aktiivisesti etsii ja löytää uusia jäseniä.  Mitä me sitten voimme kertoa rotariudesta 

mahdollisille uusille jäsenkandidaateille? 

 

Vuosia rotarya on kuvattu numeroilla: 1 220 115 jäsentä 34 558 klubissa 200 maassa jne. Vaikuttavia 

lukuja varmasti, mutta ne kertovat vain osan tarinastamme. Mitä numeroilla ei voida kertoa, on 

Rotaryn ydin, joka erottaa meidät muista vapaaehtoisjärjestöistä: maailmanlaajuinen ystävien 

verkosto! Kirjoitan tämän uudelleen, jotta et lukisi tätä pelkkänä sananhelinänä tai kuvernöörin 

rotaryliturgiana: maailmanlaajuinen ystävien verkosto! Verkosto, johon kuuluu jäseninä eri 

ammattialojen asiantuntijoita ja liikealan ammattilaisia, jotka haluavat kontakteja sekä liike-elämässä 

että hyväntekeväisyyshankkeissa. Ja tämä verkosto on aidosti olemassa. Kun me lisäksi tiedämme, 

että rotareita pidetään hyväntahtoisina, oikeamieleisinä, luotettavina ja hyvinä johtajina, on meillä 

eväät kertoa rotariudesta ainakin kaksi keskeistä ja merkittävää asiaa: 

 

• Rotarina kuulut järjestöön, jossa on kanssasi jäseniä ja johtajia kaikissa 

maanosissa, eri kulttuureissa, eri uskonnoissa ja eri ammateissa. 

• Rotarina on aito mahdollisuus hyödyntää kansallista ja kansainvälistä 

verkostoa sekä liike-elämässä että hyväntekeväisyydessä – voit aidosti olla 

osallisena tekemässä maailmasta parempaa paikkaa elää, mutta voit myös 

luoda nopeastikin valtavan kansainvälisen verkoston omalla ammattialallasi. 

 

Tämä ei ole mikään uusi juttu, mutta se on uusi tapa kertoa tarinastamme, jossa välittyy ainakin neljä 

keskeistä asiaa rotariudesta: ystävyys, verkostoituminen, liike-elämän edistäminen ja 

hyväntekeväisyys.  

 

Kun joku kysyy Sinulta, mikä on Rotary, Sinulla on selkeä ja varma vastaus:  

 

"Rotaryn kautta minulla on joka puolella maailmaa ystävä, kumppani ja neuvonantaja, joka auttaa 

minua silloin, kun apua tarvitsen omassa työssäni ja joka on valmis auttamaan muita myös 

hyväntekeväisyydessä joko täällä paikallisesti tai muualla maailmassa." 

 

 

 

 



 
 

 

Vielä hiukan patistelua: 

 

Kannustan presidenttejä tai valtuuttamiaan muita henkilöitä kirjautumaan ja syöttämään myös 

vapaaehtoistyön tavoitteet ja hankesuunnitelmat My Rotaryyn!   

 

Muistattehan päivittää myös Suomen Rotarypalvelun jäsentietojärjestelmään tulevan 

rotaryvuoden 2019-2020 klubien toimihenkilöt!!! 

  

Presidenttien ja sihteereiden tulisi muistaa ja muistuttaa kaikkia muitakin rotareita seuraavista 

päivämääristä:  

  

• 1.-3.2.2019 Valtakunnallinen Rotaryseminaari Tampereella.  Tähän ovat kaikki 

rotarit tervetulleita. Tästä pääset ohjelmaan ja ilmoittautumaan! 

• 23.-24.3.2019 PETS Joensuussa (President Elect Training Seminar): tarkoitettu 

Kaikille tuleville presidenteille ja sihteereille sekä nuorisovaihtotiimeille.  Lisäksi 

mukana ovat apulaiskuvernöörit. 24.3.2019 on piirin kevätkokous PETSin 

päätteeksi.  

• 18.-19.5.2019 piirikonferenssi Joensuussa: tarkoitettu kaikille rotareille, vaikka 

perinteisesti kaikki klubit lähettävät istuvan presidentin ja/tai sihteerin juhlaan 

puolisoineen.  Mukana on myös kansainvälisiä kutsuvieraita.  

• 16.-17.5.2020 piirikonferenssi Kolilla kaikille!  

  

 

Let’s be The Inspiration!!  

  

 

-Vesa-  

 

http://www.rotarypiiri1430.fi/2019/01/01/ajankohtainen-rotaryseminaari-kaikille-piirimme-rotareille-tampere-01-02-03-02-2019/

