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Rotaryjäsenyytesi alkaa klubistasi.  
Toimiessasi aktiivisesti kehität johtamis-
taitojasi ja lisäät tietojasi ja saat elinikäisiä 
ystäviä.

Rotary kokoaa yhteen vaikuttajia — sinun 
kaltaisiasi ihmisiä, jotka haluavat vaikuttaa 
asioihin. Me tarjoamme sinulle resursseja 
ja mahdollisuuksia parantaa paikkakuntasi 
oloja ja muuttaa maailmaa.



YHDESSÄ  
PAIKKAKUNTASI  
PARHAAKSI
Kaksi tärkeintä syytä, miksi halutaan liittyä Rotaryn jäseniksi, 
on että halutaan auttaa omaa paikkakuntaa ja löytää 
samanmielisiä vaikuttajia ja ystäviä. Meidän jäsenemme 
pysyvät rotareina vuodesta toiseen samoista syistä. Miksi sinä 
liityit Rotaryyn? Mitä sinä olet päättänyt saada aikaan klubisi 
jäsenenä ja rotarina?

MEIDÄN YHTEINEN 
VAIKUTUKSEMME
Rotary kokoaa yhteen sinun kaltaisiasi ihmisiä — vaikuttajia 
kaikista kulttuureista ja ammateista, jotka haluavat käyttää 
omaa erityisosaamistaan hyvän tekemiseen. Ihmisiä, joiden 
vastuuntunto innostaa auttamaan paikkakuntaansa niiden 
hyvien asioiden vuoksi, joita heidän omalle osalleen on 
tullut. Ihmisiä, jotka tarjoutuvat tarttumaan kaikkein 
hankalimpiinkin haasteisiin — ja yrittävät sitkeästi saada 
aikaan pysyvää muutosta paikkakunnilla ympäri maailman. 

Yhdessä me annamme nuorille voimaa, parannamme 
terveyttä, edistämme rauhaa ja kehitämme paikkakuntia 
kaikkialla maailmassa.

Meidän 1,2 miljoonan maalimanlaajuisen jäsenistömme 
vaikutus on suurempi kuin koskaan — ja sen vaikutus kasvaa 
edelleen.

Kun rotarit kokoavat voimansa ja sitoutuvat toteuttamaan 
jonkin asian, kuten esimerkiksi PolioPlus-hankeen, 
vaikutuksen mittavuus on selvä. Ja sinunlaistesi rotarien 
jatkuvan tuen avulla me jatkamme taistelua polion 
hävittämiseksi nyt – End Polio Now.

Sinä liityit Rotaryyn, koska halusit vaikuttaa asioihin. Koska 
sinä uskot mottoomme: Palvelu itsekkyyden edelle. Koska  
sinä uskot rehellisyyteen ja kykyyn saada muutoksia aikaan ja 
koska ne alueet, joihin keskitämme voimamme, ovat sinulle 
tärkeitä.

Onko tämä TOTTA?

Onko tämä OIKEU- 
DENMUKAISTA  
kaikkia asianosaisia 
kohtaan?

Onko tämä kaikkien 
osapuolten EDUN MUKAISTA?

NELJÄN KYSYMYKSEN KOE
Asioita ajatellessamme, niistä puhuessamme ja niitä 

tehdessämme kysymme:

Luoko tämä HYVÄÄ 
TAHTOA ja PAREMPIA 
YSTÄVYYSSUHTEITA?
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Sairauksien  

ehkäisy ja hoito
Rauhantutkimus ja 

konfliktien sovittelu 

Raportteja onnistumisista? Jaa niitä muillekin Rotary 
Showcase -sivuilla (www.rotary.org/showcase). Lataa 
sinne kuvia ja videoita ja  seuraa projektisi vaikutuk-
sia. Puuttuuko resursseja? Rotary Ideas (ideas.rotary.
org) on uusi nettityökalu, jonka avulla klubien  palve-
luprojekteille löytyy apua: partnereita,  vapaaehtoisia, 
materiaalilahjoituksia ja yksittäisiä rahalahjoituksia.  
Tarvitsetteko apua? Osoitteesta social@rotary.org saa 
lisätietoa näistä työkaluista.

TÄSSÄ  
UUSIMMAT  
ROTARY SHOWCASE-
SIVUILLA OLEVAT 
PROJEKTIT

Haiti RC Tallahassee Sunset, Fla., 
USA, ja RC Port-au-Prince/Champ de 
Mars Haitissa ovat elokuussa 2013 
yhdessä järjestäneet 60 vesisuodatus-
järjestelmän toimituksen Dumayhin.  
Tiimi auttoi perustamaan ja koulutta-
maan kunnallisen vesineuvoston, joka 
koostui paikallisista vaikuttajista. He 
edistivät suodattimien käyttöä ja koulut-
tivat veteen, sanitaatioon ja hygieniaan 
liittyvissä asioissa. 

Vapaaehtoisten työaika: 700 tuntia 
Vapaaehtoisten määrä: 28 
Kaikki rahalahjoitukset: USD 800 
Kaikki materiaaliapu: USD 2 800



Peruskoulutus sekä 
luku- ja kirjoitustaito

Taloudellinen ja yhteis- 
kunnallinen kehittäminen

Vesi ja  
sanitaatio

Äidin ja lapsen 
terveys

Englanti Saadakseen lapset kiinnos-
tumaan luonnontieteistä ja tekniikasta RC 
Westminster East ja RC Westminster järjes-
tivät veneiden pienoismallirakennuskurssin 
Churchill Gardensin alakoulussa. 32 lasta 
rakensi veneitä kaksi iltapäivää ja he uit-
tivat niitä sitten lammessa Hyde Parkissa.

Vapaaehtoisten työaika: 200 tuntia 
Vapaaehtoisten määrä: 18 
Kaikki rahalahjoitukset: USD 600 
Kaikki materiaaliapu: ei ilmoitettu

Mauritius Vuodesta 2009 
lähtien Beau Bassin-Rose Hillin klubilla 
on ollut aikuisten kaksivuotinen lukutai-
tokurssi Mont Rochesin ja sen lähialu-
een asukkaille. Viimeisimmän kurssin 
läpäisi 19 opiskelijaa joulukuussa 2013.

Vapaaehtoisten työaika: 280 tuntia 
Vapaaehtoisten määrä: 5 
Kaikki rahalahjoitukset: USD 3 500 
Kaikki materiaaliapu: ei ilmoitettu

Australia Viimeiset neljä vuotta RC Bowral-
Mittagong on järjestänyt vuotuisen DreamCricket 
festivaalin Bowralissa, Dan Bradmanin, kriketin-
pelaajan ja kansallisen urheilijalegendan lapsuu-
denmaisemissa. Sadat erityislapset ja vammaiset 
ottavat osaa yhdessä rotarien ja vapaaehtoisten 
kanssa erilaisiin krikettiaktiviteetteihin. Tämä 
toiminta on levinnyt klubeihin ja piireihin kaikkialle 
Australiaan, Intiaan ja Sri Lankaan.

Vapaaehtoisten työaika: 28 061 tuntia 
Vapaaehtoisten määrä: 5 759 
Kaikki rahalahjoitukset: USD 193 092 
Kaikki materiaaliapu: USD 701 525

Filippiinit RC Bacolod West 
Filippiineiltä ja RC Maroubra Austra-
liasta ovat järjestäneet yhdessä päivit-
täisen lounaan 50 Kabugwasonin 
alakoulun oppilaalle Bacolod Cityssä. 
Projektin tarkoituksena oli parantaa 
lasten terveyttä ja hyvinvointia tarjoa-
malla hyvää ruokaa.

Vapaaehtoisten työaika: 215 tuntia 
Vapaaehtoisten määrä: 8 
Kaikki rahalahjoitukset: USD 2 000 
Kaikki materiaaliapu: ei ilmoitettu



Kun lähdet mukaan toimintaan, sinun paikkakuntasi, 
klubisi ja projektisi hyötyvät — ja sinäkin hyödyt. 
Aktiivisena rotarina sinä opit esiintymään julkisesti, 
johtamaan projekteja ja suunnittelemaan tapahtumia. 
Tapaat omalta paikkakunnaltasi sekä ympäri maailmaa 
kotoisin olevia mielenkiintoisia ihmisiä. Painit sellaisten 
paikallisten ongelmien kanssa, jotka ovat tärkeitä 
sinulle ja muille klubisi jäsenille. Jaatte yhteisen 
tunteensiitä, että teette jotain merkittävää, 
kun työskentelette yhdessä paikkakuntanne 
parhaaksi. 

Sinulla on loputtomasti mahdolli- 
suuksia olla aktiivinen rotari. 
Tässä muutama tapa lähteä 
mukaan toimintaan.

ALOITA LÄHELTÄ JA AUTA 
OMAA PAIKKAKUNTAASI
Vapaaehtoisena voit olla apuna 
klubisi tärkeimmässä projektissa.

Lähde mukaan johonkin klubisi 
sponsoroimaan ohjelmaan.

Etsi paikkakunnaltasi avustuskohde ja suunnittele 
käytännönläheinen projekti asian hoitamiseen.

Tee yhteistyötä alueen muiden klubien kanssa 
mukaan lukien interact- ja rotaractklubit, yhteisessä 
palveluprojektissa tai tapahtumassa.. 

Keskustele ideoistasi, joilla voitaisiin saavuttaa 
klubin ja projektin tavoitteet, klubin johtohenkilöiden 
kanssa ja ota vetovastuu niiden toteuttamisesta. Sinun 
ehdotuksistasi voi tulla paikkakunnan seuraava suuri 
hanke.

SUUNTAA MAAILMALLE ROTARYN AVULLA
Osallistu Rotaryn kansainvälisiin palvelu- 

projekteihin.

Käy läpi muiden projekteja Rotary 
Showcase -sivuilla osoitteessa 
www.rotary.org saadaksesi ideoita 

paikallisiin hankkeisiin.

Tue Rotarysäätiötä, joka antaa 
miljoonia dollareita apurahoina  

Rotaryn humanitaarisiin palvelu-
hankkeisiin ympäri maailmaa.

Osallistu rotarytapahtumiin 
vaihtaaksesi ideoita ja viettääksesi 
juhlahetkiä ympäri maailmaa  

kotoisin olevien rotarien kanssa.

Ota piirisi rotaryvaihto-oppilas kotiisi ja saat tietoa 
toisenlaisesta kulttuurista.

Hanki lisää tietoa muiden rotarien kanssa Rotary 
Internationalin kongressista.

Avusta PolioPlus-hanketta  ja ole mukana End Polio 
Now -liikkeessä. Vaivaisella 60 sentillä voi lapsen 
rokottaa poliota vastaan.

MUKAAN TOIMINTAAN

www.rotary.org


Rotaryssa solmitaan elinikäisiä ystä- 
vyyssuhteita — verkostoidu eri paik- 
kakunnilta, kaupungeista, maista ja  
kulttuureista lähtöisin olevien rota-
rien kanssa. Yksikin yhteydenotto voi 
johtaa mahtavaan kumppanuuteen. 

ONLINE
Päivitä rotaryprofiilisi osoitteessa  
www.rotary.org jotta saat sinua 
kiinnostavaa tietoa ja saat yhteyden 
ihmisiin, jotka ovat kiinnostuneita 
samoista asioista.

Ota rotaryprofiilisi avulla 
yhteyttä klubien johtohenkilöihin 
niin saat tietoa, jota tarvitset projek- 
teihin ja paikkakuntasi toimintaan 
osallistumiseen.

Toisista rotareista kertovia 
inspiroivia kirjoituksia löytyy 
Rotary Voices -sivuilta, joka on 
rotareiden virallinen blogi.

Palveluprojekteista ympäri 
maailmaa saa tietoa Rotary 
Showcase -sivuilta. Laita sinne myös 
tietoa oman klubisi projektista.

Lue Rotaryn apurahoista osoit-
teessa www.rotary.org/grants niin  
opit hakemaan globaaleja ja paketoi-
tuja apurahoja kansainvälisiin huma-
nitaarisiin projekteihin.

Käytä sosiaalista mediaa niin 
pääset mukaan keskusteluihin ja 
aloittamaan uusia. Innosta muita 
tulemaan mukaasi ja levitä tietoa 
Rotarysta.

OFFLINE JA 
HENKILÖKOHTAISESTI
Sinun ei tarvitse käyttää tietokonetta 
verkostoituaksesi.   Klubikokousten 
lisäksi on olemassa monia mahdolli- 
suuksia tavata muita rotareita 
henkilökohtaisesti. Tässä monta 
tapaa alkuun pääsemiseksi.

Tee Rotarysta koko perheen juttu. 
Tutki mitä mahdollisuuksia Interact, 
RYLA ja Rotaryn nuorisovaihto 
tarjoavat lapsille ja kutsu puolisosi 
klubikokouksiin..

Osallistu RI:n kongressiin. Tapaa 
ympäri maailmaa kotoisin olevia 
rotareita ja vietä juhlahetkiä heidän 
kanssaan ja opi miten rotarien 
vaikutus saadaan suuremmaksi

Mene toisten rotaryklubien 
kokouksiin missä tahansa maail-
massa, niin löydät kansainvälisiä 
palvelukumppaneita ja luot uusia 
ystävyyssuhteita.

Hanki tietoa toisesta kulttuu-
rista. Rotaryn ystävyysvaihto vie  
sinut jonkun rotarin kotiin ulko-
maille.

Liity Rotaryn toveruusryhmään 
tai rotareiden toimintaryhmään. 
Tapaa muita rotareita, joita 
kiinnostavat samat asiat kuin sinua.

MUITA TIETOLÄHTEITÄ
Lue alueesi rotarylehteä, Rotary 
news -julkaisua ja uutiskirjeitä niin 
näet juttuja mahtavista projekteista, 
saat hyviä vihjeitä ja inspiroivia 
ideoita.

Tutki tiettyyn asiaan keskittyviä 
julkaisuja osoitteessa shop.rotary.
org.

ALOITA VERKOSTOITU- 
MISESI TÄNÄÄN!

VERKOSTOIDU

facebook

pinteresttwitter

youtube

vimeo

linkedin rssblog

flickr instagram

YHDY 
KESKUSTELUUN! 
www.rotary.org 
/socialnetworking

www.rotary.org
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KLUBIEN TAKANA —  
ROTARYPERHE 
Rotaryyn kuuluu muutakin kuin vain meidän klubimme. 
Palveleminen voi alkaa missä iässä tahansa. Siksipä 
meillä onkin ohjelmia teini-ikäisille ja nuorille aikuisille, 
jotka haluavat tutustua uusiin kulttuureihin, kehittää 
johtajuustaitoja ja jotka haluavat auttaa muita, koska 
ovat itse olleet hyväosaisia. Me tarjoamme myös 
tilaisuuksia kaikenikäisille ja taustaisille ihmisille, 
jotka haluavat auttaa omaa paikkakuntaansa. Rotarit 
organisoivat ja sponsoroivat kaikkea seuraavaa sinun 
klubisi ja muiden klubien avulla.

Interact on rotaryklubien sponsoroima johtajuus- 
ohjelma kaikille 12–18-ikäisille. Rotary innoittaa uutta 
yhteiskunnallista vastuuta tuntevaa ja koko maailman 
tiedostavaa sukupolvea 151 maassa toimivan 16 740 
interactklubin avulla.

Rotaryklubit ovat organisoineet rotaractohjelman  
edistämään johtajuutta, ammatillista kehittymistä ja 
palvelemista 18–30-ikäisten keskuudessa. Yli 6 880 
rotaractklubin jäsenet 166 maassa auttavat johtamaan 
muutosta paikkakunnilla ympäri maapallon.

Rotaryn kansalaistoimintaryhmät (RCC) 
koostuvat ei-rotareista, jotka työskentelevät yhdessä 
rotarien kanssa parantaakseen paikkakuntansa  
oloja erilaisten palveluprojektien avulla. Yli 7 900 
tällaista ryhmää toimii 85 maassa ja ne ovat kaikki 
rotaryklubien organisoimia ja sponsoroimia.

Rotaryn nuorisovaihto tarjoaa 15–19-vuotiaille 
opiskelijoille mahdollisuuden matkustaa ulkomaille 
kulttuurivaihtoon. Yli 8 000 osallistuu tähän 
kokonaisvaltaiseen kulttuuriohjelmaan joka vuosi. 
Näiden yhdestä viikosta kokonaiseen kouluvuoteen 
kestävistä kokemuksista he näkevät uusia kulttuureja, 
kykenevät ymmärtämään monenlaisia näkökulmia 
asioihin ja niiden kokemusten avulla kasvaa 
maailmanlaajuinen asioiden ymmärtäminen. 

Rotary Youth Leadership Awards (RYLA)  
on Rotaryn johtajuuskoulutusohjelma teini-ikäisille 
sekä nuorille aikuisille, jossa painotetaan sosiaalista 
vastuuta, maailmankansalaisuutta ja itsensä 
kehittämistä. 

Rotaryn rauhanstipendiohjelma tarjoaa opiske-
lijoille mahdollisuuden hankkia ylempiä tutkintoja tai 
ammattipätevyyksiä yliopistoista, joissa on Rotaryn 
rauhankeskus. Rotaryn rauhanstipendiaatit keskittyvät 
kansainvälisyysopintoihin ja konfliktien sovitteluun, 
jotta he voivat edetä urallaan rauhan edistäjinä.

595-FI—(315)


