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Klubi on perustettu (hyväksytty RI:iin) 
05.04.1984 Perustajina silloiset Kalajoki-
set vaikutusvaltaiset ja nimekkäät henki
löt. K lubin jäsenmäärästä ei ole kiinteitä 
määräyksiä pääasiana on klubin toimi¬
vuus. Tällä hetkellä k lubin jäsenmäärä on 
28 eri ammattialaa edustavaa johtavaa 
henkilöä. Suomessa toimii n. 300 rotary
klubia joissa on n. 12000 jäsentä 

Rotari on johtava ammattilainen 
Rotariksi tullaan liittymällä paikalliseen 

rotaryklubiin. L i i t tyminen tapahtuu kut¬
susta mutta kiinnostuksestaan voi aina i l 
moittaa myös itse, kätevimmin tuntemal¬
leen rotarille ta i oman paikkakunnan klu¬
bin sihteerille. Jäseniksi otetaan hyvä¬
maineisia kansalaisia, joi l la on johtava 
asema omassa ammattikunnassaan. Täl¬
lä tavoin halutaan varmistaa, että rotarit 
pystyvät to imimaan esimerkkeinä ja ke¬
hityksen eteenpäin viejinä myös käytän¬
nössä. 

Myönteistä vaikuttamista 
Rotaryjärjestö kasvattaa jäsenensä toi¬

mimaan järjestön tunnuslauseen Palvelu 
Itsekkyyden Edelle hengessä. Tämä tar¬
koittaa pyrkimistä hyvi in asioihin ja ym¬
päröivän yhteiskunnan myönteiseen ke¬
hittämiseen. K lub in toiminta on pitkäjän¬
teistä ja suunniteltua, kokous ohjelmat on 
laadittu vähintään puoleksi vuodeksi etu¬
käteen. 

Rotary - kattava verkosto 
Rotary on kansainvälinen aatteellinen 

järjestö, johon kuuluu 1,2 miljoonaa jä¬
sentä 160 maasta, miehiä ja naisia. Jäse¬
net toimivat paikallisissa rotaryklubeissa 
ja muodostavat maankattavan ja myös 
kansainvälisen verkoston. Järjestönä ro¬
tary on tul lut tunnetuksi ensisijaisesti te¬
kojensa kautta. Ohjelmista erityisesti 
nuorisovaihto , stipendit ja maailmanlaa¬
juiset hyväntekeväisyys hankkeet ovat 
muovanneet rotaryn kuvaa. 

Neljän kysymyksen koe 
Rotaryn keskeinen eettinen 
periaate 

Rotarit pyrkivät neljän kysymyksen ko¬
keen kautta edistämään hyviä toiminta¬
tapoja keskinäisessä kanssakäymisessään 
ja ajamissaan palveluhankkeissa punnit¬
semalla toimintaansa seuraavasti: 

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 ? 

Mitä Rotary tarkoittaa 
minulle henkilökohtaisesti 

Olen toiminut Kalajoen Rotaryklubissa 
"vasta" kuusi vuotta . sinä aikana olen vai¬
kuttanut k lubin toimintaan sihteerinä ja 
klubimestarina sekä tänä vuonna presi¬
denttinä. Klubissa tehtävät laitetaan ro¬
taryn periaatteen mukaisesti kiertämään 
( rotatio )joten siellä ei ole mitään ikuisia 
virkoja kenelläkään. Kaikki pääsevät näyt¬
tämään kykynsä ja muokkaamaan klubin 
toimintaa vuorollaan. 

Uudet ystävät eri ammattialoilta , kes¬
kustelut , harrastukset ja muu toiminta 
ovat olleet minul le tärkeä voimavara 
myös oman yrityksen johtamisessa. Eri¬
laisissa projekteissa mukana olo avartaa 
elämänkatsomusta ja luo hyvää yhteis¬
henkeä. Hienot juhlati laisuudet k lubin , 
pi i r in ja valtakunnan tasolla auttavat huo¬
maamaan ettei elämä ole pelkkää työnte¬
koa vaan välillä kuuluu myös juhl ia ja sal¬
lia juhli l le myös hienot puitteet. 

RI:n presidentti W.B (Bill) Boyd neuvoo 
meitä Rotareita - N Ä Y T T Ä M Ä Ä N TIETÄ 

Piirikuvernööri D G Sakari Hakola 
kehoittaa ryhtymään 
- T U U M A S T A T O I M E E N -

Klubin presidenttinä toivon jäsenis¬
tömme sisäistävän nämä ohjeet ja toimi¬
van esimerkkeinä sekä kehityksen eteen¬
päin viejinä myös käytännössä. Meillä al¬
koi nyt uusi Rotaryvuosi myös erilaisissa 
merkeissä kuin aikaisemmin. Täysin pal¬
velleita rotareita (oma ikä + Rotaryvuo-
det = y l i 80 , kiitos heille kaikille) jäi pois 
aktiivisesta rotary toiminnasta. Klubim¬
me "nuorentui" ja nyt meillä on oikea ai¬
ka näyttää tietä laittaa ns. " iso remmi 
päälle " ja ryhtyä tuumasta toimeen 

Rotary 
tässä ajassa 

Yhteiskunnanrakenne ja am¬
mattien kirjo ovat muuttuneet 
huikeasti sitten ensimmäisen 
klubin perustamisen. Muuta¬
massa vuosikymmenessä oma 
maamme on muuttunut maata¬
lousmaasta ensin teolliseksi yh¬
teiskunnaksi ja nyttemmin yhä 
enemmän korkean teknologian 
maaksi. 

Naisten asema sekä kodissa 
että työelämässä on muuttunut 
perusteellisesti. 

Näiden muutosten johdosta 
voidaan ajatella, että yhteiskun¬
nallisessa keskustelussa yleensä 
tänä päivänä kiinnitetään huo¬
miota myös kielteisi in ilmiöihin 
ja pyritään ni iden paljastami¬
seen ja korjaamiseen. Samalla 
tapahtuu se, että ammatinhar¬
joittajien eettisiin normeihin 
kiinnitetään monelta taholta 
huomiota. Olemme päässeet 
tässä suhteessa pitkälle. Maam-

me saa jatkuvasti erilaisissa ver¬
tailevissa tutkimuksissa korkei¬
ta arvosanoja sekä yhteiskunnan 
yleisen avoimuuden että kestä¬
vien hallinto- ja l i iketoiminta-
normien osalta. 

Maai lmal la rotaria pidetään 
tänään muita luotettavampana 
kumppanina sekä asiakkaana et¬
tä toimittajana. Rotarius on kuin 
takuu, jota kukaan ei ole kirjoit¬
tanut, mutta joka on olemassa. 

Rotareina voimme toimia ja 
edistää hyviä eettisiä normeja ja 
hyvää yhteiskuntaa mm. luo¬
malla paikallisesti työ- ja toi¬
meentulomahdoll isuuksia tasa¬
puolisesti katsomatta ikään, us¬
kontoon, rotuun, sukupuoleen, 
mutta painottamalla osaamista 
ja ammattitaitoa. 

Voimme luoda sellaiset olo¬
suhteet, että myös vieraista 
kulttuureista tulleet voivat aset¬
tua joukkoomme tasavertaisina 
ja sitä kautta edistää heidän sa¬
maistumistaan järjestelmääm-

Rotaryliikkeen tärkeä anti tä¬
män päivän yhteiskunnassa 
saattaa olla se, että rotaryssa 
kaikki hyödyllinen työ on arvo¬
kasta. Rotary on eri ammattien 
hyvien edustajien verkosto ja 
seikalla 

on suuri arvo myös tiedon, tai¬
don ja kokemuksen jakajana 
unohtamatta ä, että tämä ver¬
kosto usein to imi i myös perusta¬
j ien alkuperäisen ajatuksen mu¬
kaisena auttajana ja tukijana, 

Rotaryterveisin 
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