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Vuoden teema "Näytä tietä" 

W.B.(Bill) Boyd 
Presidentti, 
Rotary International 2006-07 

Hyvät Kalajoen RotaritRotary on 
hyvin paljon enemmän kuin osiensa 
summa. Jokainen rotaryohjelma -
klubi- ja piiritoiminnat, stipendit, 
nuorisovaihto, suuret monitahoiset 
humanitaariset ohjelmat -palvelee 
eri tarkoitusta. Kaikki klubit eroavat 
toisistaan, ja tämä monipuolisuus on 
voimamme. 

Yhdessä osoitamme maailmalle, 
että parempi tulevaisuus on kaik¬
kialla mahdollinen ja että antelias 
mieli, suvaitsevaisuus erilaisuuksia 

kohtaan sekä korkeat moraaliset ar¬
vot eivät ole esteitä vaan tie menes¬
tykseen. 

Eettisiä haasteita täynnä olevassa 
maailmassa, jossa yhteistyö maiden 
välillä ja suvaitsevaisuus erilaisuuk¬
sia kohtaan ovat rauhalle elintärkei¬
tä, rotary on arvokas esimerkki va¬
kaasta kokonaisuudesta, kansainväli¬
sestä yhteistyöstä sekä tahdosta va¬
paaehtoisuuteen. 

Vuositeemani rotaryvuodelle 
2006-07 -Näytä tietä- ilmaisee va¬
kaumukseni siitä, että rotareilla on 
voimaa toteuttaa muutoksia maail¬
massa. Yhteensä 1,2 miljoonaa rota¬
ria voivat toveruuden ja palvelu¬
suorituksien kautta näyttää tietä va¬
loisampaan tulevaisuuteen. 

Tämän päivän maailma tarvitsee 
sankareita, ei kuuluisuuksia. Kaikki 
rotarit ovat tavallisia kiireisiä ihmisiä, 
jotka pyrkivät tekemään parhaansa. 
Hiljaisesti ja tuhansin eri tavoin työs¬
kentelemme paremman, terveelli-
semmän ja turvallisemman maail¬
man aikaansaamiseksi. 

Vankka vakaumukseni on, että mei-

dän rotarien pitäisi palvelutehtävien 
valinnoissa motivoitua tarkoituksen
mukaisiin ja tarpeellisiin seikkoihin 
enemmän kuin koemme tunteen
omaisesti. Meidän täytyy tun
nistaa todelliset tarpeet ja 
suoriutua tehtävistämme 
joustavalla yhteistyöllä. 
Rotaryn palvelut eivät 
voi olla yksisuuntaisia -
jokaisen projektin toteut
tamiseksi meidän on sol
mittava kumppanuus niiden 
kanssa, joita haluamme aut
taa. 

Kaikkialla maailmassa on valta
via tarpeita. Rotareina meidän on 
helppo toivoa, että voisimme vastata 
kaikkiin tarpeisiin. Käytännöllisinä 
ihmisinä kuitenkin tiedämme, että 
meidän on suunnattava panoksemme 
kohteisiin, joissa tarve on suurin. Täs¬
tä syystä olen valinnut vuodelle 
2006-2007 painopistealueiksi vesi¬
huollon, luku- ja kirjoitustaidon, ter¬
veyden ja nälänhädän sekä rotary-
perheen. 

Rotaryn ulkopuolella tiedetään lii¬
an vähän puhtaan ja turvallisen juo¬
maveden puutteesta kehitysmaissa. 
Jos 6000 alle 5-vuotiasta lasta kuolee 
yhden päivän aikana luonnonka¬
tastrofien uhreina, tämä tapahtuma 
olisi jokaisen lehden etusivuilla. 

Veden välityksellä leviäviin tautei¬
hin kuolee kuitenkin päivittäin 6000 
lasta. Tämä on tilanne, joka on te¬
hokkailla paikallistason pienillä pro¬
jekteilla hoidettavissa ja jota on mo¬
nen vuoden aikana menestyksellises¬
ti hoidettu lukuisilla rotaryprojekteil-
la. 

Kehotan klubeja ja piirejä kautta ro¬
tarymaailman laajentamaan tätä työ¬
tä sekä keskittymään tähän projektiin 
siten, että kaikki puhdasta juomavet¬
tä tarvitsevat yhteisöt saisivat sitä -
kukin vuorollaan. 

Perheessäni luetaan paljon, ja luku-
sekä kirjoitustaito ovat aina olleet mi¬
nulle hyvin tärkeitä. Lukutaidon mer¬
kitystä yhteiskunnalle voidaan tuskin 
yliarvioida. Luku- ja kirjoitustaito 
ovat edellytys demokratialle, vaurau¬
delle ja kansan hyvinvoinnille. Ne 
mahdollistavat köyhyyden kiertoku¬
lun pysäyttämisen ja antavat parem¬
man elämän seuraavalle sukupolvel¬
le. Luku- ja kirjoitustaito ovat olleet 
monen RI-presidentin painopiste¬
alueita ja niiden täytyy pysyä kor¬
kealla myös meidän ohjelmassamme. 

Suuri osa klubien työstä paikalli¬
sella tasolla suuntautuu terveyden¬
huoltoon ja nälän lievittämisprojek-
teihin. Nämä projektit ovat ydinosia 
rotaryn palveluprojekteissa ja johdat-

tivat meidät valtavaan PolioPlus -
hankkeeseen. Meidän on jatkettava 
polion hävitysohjelmaa kunnes tavoi¬
te - poliovapaa maailma - on saavu¬
tettu. Meidän on myös jatkettava nii¬
tä lukuisia erilaisia terveys- ja nälkä-
projekteja, joista rotary tunnetaan 
maailmalla. 

Vuonna 2006-07 haluan palata ro-
taryperheeseen ja korostaa kaikkien 
jäsenten tasa-arvoista huolenpitoa 
rotaryperheessä. Nuoriso-ohjelmat, 
kuten esimerkiksi nuorisovaihto, in¬
teract ja rotaract, ovat elintärkeitä ro¬
taryn tulevaisuudelle. Nämä ohjel¬
mat edistävät rotaryn työtä juurrut¬
tamalla seuraavaan sukupolveen kos¬
kemattomuuden, suvaitsevaisuuden 
ja epäitsekkyyden tunteita. Huolehti¬
minen rotarien perheistä ja puolisois¬
ta on omiaan vahvistamaan rotata-
rya. 

Pyydän rotareita kaikkialla keskit¬
tymään niihin mahdollisuuksiin, joita 
rotary tarjoaa meille, mutta myös ot¬
tamaan huomioon sen, mitä jokainen 
meistä vastavuoroisesti voi antaa ro¬
tarylle. Yhdessä voimme näyttää tie¬
tä vielä laajemmalle menestymiselle. 
Yhdessä voimme jatkaa todellisten 
tarpeiden tunnistamista, työskennel¬
lä yhteisöjen ja laitosten kanssa, huo¬
lehtia tarpeiden tyydyttämisestä käy¬
tännöllisin ja vakain keinoin, ei 
idealismilla ja toiveajattelulla vaan 
varmoin ponnistuksin ja järkevällä 
asiantuntemuksella. 

Rotareina tiedämme, että unel¬
mointi paremmasta maailmasta ei rii¬
tä. Parempi maailma luodaan vain 
huolellisella suunnittelulla, rehdillä 
yhteistoiminnalla sekä kovalla työllä. 

Rotareina emme voi vain jäädä 
odottamaan, että se tapahtuisi itses¬
tään. Yhteisesti voimme näyttää tie¬
tä. Lopuksi toivotan oikein hyvää ja 
antoisaa rotari-vuotta Kalajoen ro¬
tareille. 
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