
Minä Teijo, DGE

Klubi: Kuopion Rotaryklubi 
Luokitus: Yritysten koulutuspalvelut 

Rotarytehtävät: Klubipalvelussa ollut kaikissa tehtävissä lukuun ottamatta taloudenhoitajan 

tehtäviä. Lisäksi mukana esim. klubihistorian ja klubijulkaisujen toimituskunnissa ja 

projektitehtävissä.  

Vuosien, DGN 2018-2019, DGE 2019-2020.   
Opinnot ja tutkinnot: Kasvatustieteiden maisteri, VTS 

Työura:  
2018 - 2022 Projektitutkija-kehittäjä (UEF) SoteDialogit muutoksessa ESR-hanke, sekä 

Welfare and Health Management (WELMA) tohtorikoulutettava UEF  

1995 - 2017 Osakas, muutoskonsultti ja työelämän tutkija, Innotiimi Oy 

2005 - 2009 Johtaja, Kunnallinen SAKEA-oppimisverkosto (Tykes -hanke) 

1991 - 1995 Koulutuspäällikkö, Kuopion kaupunki 

1980 - 1991 Kouluttaja, koulutuspäällikkö ja osastopäällikkö, Eläkevakuutus Oy Ilmarinen 

1975 - 1979 Tutkimusassistentti, Jyväskylän yliopisto, nuorisotutkija Kansalaiskasvatuksen 

Keskus sekä tutkija, nuorisosihteeri, Imatran kaupunki 

 

Harrastukset: Valokuvaus, harrastajateatteri, luontoliikunta. 

 

Perhe: Vaimo ja kaksi aikuista lasta sekä 5 lastenlasta 



Rannassa ei saanut uida, mutta…

LINKEDIN https://www.linkedin.com/in/teijo-
r%C3%A4s%C3%A4nen-710b1920

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fteijo-r%25C3%25A4s%25C3%25A4nen-710b1920&data=02%7C01%7C%7C6ca67eb3943d43e29e6e08d757bdfa2e%7C87879f2e73044bf2baf263e7f83f3c34%7C0%7C0%7C637074345777674078&sdata=6I7V5hMAzngrpZO2Q1MxYMJhyaQHnGAFbY9FblWkTx0%3D&reserved=0


Understanding of an Organization

• Every organization answers a special purpose – this determines it’s 

existence. 

• Organizations are complex systems that run according to a very special 

logic. Understanding this logic is the basis of action for change managers. 

• Organizations are social systems, they cannot be controlled like machines. 

They can be systematically irritated but not changed with the press of a 

button. 

• Organizations have a typical “fixed” behavior pattern and, without irritation 

will stick to that. The desire for stability is inherent. 

• Organizational patterns can be destroyed by fusion, spin-offs or radical 

structural measures. Unfortunately invisible patterns of success might also 

get lost at the same time.

• Myö tarvitaan ihmiset, teidät, jotta mikään voi muuttua, ja Suomen rotarit

menestyä!
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Piirin 1430 rotary tapahtumia lähiaikoina

• PETS ja piirin kevätkokous / piirineuvottelu 21.-22.3.20 Kuopio Scandic
• Piirikonferenssi 16.-17.5.20 Koli
• GETS, GoNTS ja Rotary Instituutti – Northern Lights 8.-13.9.20 Oulu
• Piirin syyskokous ja syysseminaari 24.10.20 Kuopio / Mikkeli
• PETS ja piirin kevätkokous 20.-21.3.21 Mikkeli
• Apulaiskuvernöörien koulutus 29.6.20 Kuopiossa
• Piirikonferenssi, Saimaa-konsertti, 14.-16.5.2021 Kuopio, Puijonsarvi

(varmistetaan konserttipäivä erikseen)
TERVETULOA!
• Mikkeli Sali, 2. krs. Mitä klubit voivat tehdä Itä-Suomen yhteisen Saimaa-

vesistö-hankkeen eteen!?


