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Mummoni lähetti lasten vaat-
teita Kotilieden kummikerhon 
kautta 60-luvun alkupuolel-
la Sodankylään monilapsisel-
le perheelle. Kuukausia myö-
hemmin tuli postissa pieni san-
ko täynnä vitamiineja: ensielä-
mykseni lakoista. 

Opiskellessani Oulussa jou-
duin taloudellisiin vaikeuksiin. 
Vuokraemäntäni alensi vuok-
raa ja useina iltoina palatessa-
ni myöhään opiskeluista odot-
ti oveni takana herne- tai liha-
soppa. Saimi huolehti minusta 
kuin omasta tyttärestään.  

Kurssitoverini työskente-
li valmistumisensa jälkeen pit-
kään Sri Lankassa lastenlääkä-
rinä. Eräässä kurssitapaamises-
sa hän innosti meitä ottamaan 
kummilapsia ja saimme oman 
esikoistyttäremme ikäisen ty-
tön, jonka koulunkäyntiä tuim-
me toistakymmentä vuotta, 
kunnes hän sai päästötodistuk-
sen.  Raporttien mukaan hän 
oli menestynyt hyvin koulussa 
ja vaikken tiedä hänestä enää 
koulun jälkeen, olen mielissä-
ni siitä, että saatoimme auttaa 
häntä elämän alkuun koulutuk-
sen kautta.

Rotary koskettaa ihmisten elä-
mää monella tasolla palve-
lun  kautta. Rotarit mahdol-
listivat kädettömän tytön lu-
ku- ja kirjoitustaidon ja hänes-
tä tuli opettaja. Rotarit lahjoit-
tivat hänelle keinokädet ja hä-
nestä tuli yhtäkkiä kokonainen 
ihminen. Rotarit lahjoittavat 
osaamistaan: palauttavat nä-
ön sokeille, liikuntakyvyn po-
lion rampauttamille, opetta-
vat kasvattamaan ruokaa siel-
lä, missä alkuperäinen kasvu 
on tuhoutunut ja opettavat lu-
ku- ja kirjoitustaitoa, hygieni-
aa, terveydenhuoltoa.  Rota-
rit yhdistävät voimansa Pyörä-
tuolisäätiön kanssa ja toimitta-
vat konteittain pyörätuoleja ih-
misille, jotka ennen saattoivat 
vain ryömiä mudassa tai odot-
taa sukulaisen kantavan hei-
dät paikasta toiseen. Rotarit 
lähettävät ”Shelter box” telt-
takoteja katastrofi en uhreille, 
jotka ovat menettäneet kaiken 
muun paitsi elämänsä.  Rotarit 
rakentavat puhtaan veden kai-
voja, jätteenkäsittelyjärjestel-
miä, aurinkopaneeleilla toimi-
via keittiöitä, varustavat kou-
luja ja sairaaloita, opettavat. 

Rotarit järjestävät viihdytystä 
yksinäisille vanhuksille, leire-
jä vammaisille, ottavat kotiin-
sa ulkomaisen nuoren vaihto-
oppilaan, tarjoavat elämyksiä 
huostaan otetuille lapsille, lu-
kevat sanomalehtiä näkövam-
maisille.

Rotarit kumppaneineen hävittä-
vät maailmasta polion, kauhe-
an rampauttavan vitsauksen.

”Service above self ” kuvastaa 
paitsi epäitsekästä antamista 
myös sitä, että meitä rotarei-
ta on yli 1,2 miljoonaa maail-
man joka kolkassa. Meissä on 
yhdessä voimaa paljon enem-
pään kuin kukaan yksittäinen 
ihminen voisi koskaan saavut-
taa.  Meidän hyvät tekomme 
ovat kestävää kehitystä koh-
ti tasapuolisuutta, parempaa 
tulevaisuutta huono-osaisille, 
monipuolisia mahdollisuuksia 
uusille sukupolville ja lopulta 
pieniä puroja maailman rauhan 
virtaan.  
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kuvernööri

Halu tehdä hyvää..

Neljän kysymyksen koe jota kaikki maailman 

rotarit noudattavat liike- ja ammattielämässä, 

kehitti chi-cagolainen rotari Herbert J. Taylor v. 

1932. Se on sittemmin käännetty yli 100 kie-

lelle ja järjestöt sekä yksityiset henkilöt sovel-

tavat sitä kaikkialla maa-lmassa.

Tutki ajatuksesi, sanasi ja tekosi kysymäl-

lä itseltäsi

1) Onko tämä TOTTA?

2) Onko tämä OIKEUDENMUKAISTA kaikkia 

asianosaisia kohtaan?

3) Luoko tämä HYVÄÄ TAHTOA ja parantaa-

ko tämä YSTÄVYYS-SUHTEITA?

4) Onko tämä kaikkien osapuolten EDUN 

MUKAISTA?

Neljän kysymyksen koe
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