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The Four-Way Test

Of the things we think, say or do

1) Is it the TRUTH?

2) Is it FAIR to all concerned?

3)  Will it build GOODWILL 
and BETTER FRIENDSHIPS?

4)  Will it be BENEFICIAL to 
all concerned?
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Rotaryn käsikirjan tarkoitus on auttaa klubien ja piirien johtohenkilöitä ymmärtämään rotarya 
ja sen toimintaperiaatteita ja menettelytapoja, jotka ovat tärkeimpiä niiden palvelutoiminnalle. 
Käsikirja antaa lyhyen ja helppotajuisen kuvauksen näistä toimintaperiaatteista ja menettely-
tavoista. 

Rotaryn käsikirja käsittää toimintaperiaatteita ja menettelytapasääntöjä, jotka ovat konven-
tioiden, sääntövaltuuskunnan, RI:n keskushallituksen ja Rotarysäätiön hallituksen hyväksy-
miä.  
Käsikirjaan kuuluvat: 

 Rotary Internationalin nykyiseen säännöstöön kuuluvat asiakirjat 
RI:n järjestysmuoto 
RI:n säännöt 
Rotaryklubin järjestysmuoto 

 Muut lakiasiakirjat 
Rotaryklubin mallisäännöt (RI:n suosittelemat) 
Rotary Internationalin Rotarysäätiön säännöt  
Otteita Rotarysäätiön rekisteröimiskirjasta  

Käsikirja julkaistaan joka kolmas vuosi ja lähetetään kaikille rotaryklubeille ja RI:n toimi-
henkilöille. Vuoden 2007 painos sisältää vuoden 2004 jälkeen vahvistetut toimintaperiaattei-
den ja menettelytapojen muutokset. Jos on epäselvää, miten käsikirjan sisältöä, mukaan luet-
tuna RI:n säännöstö ja muut lakiasiakirjat, on tulkittava, niin englanninkielinen versio käsikir-
jasta sisältää virallisen tekstin. 
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Osa yksi 
 

Hallinto (Administration) 
 

 
 

1 
Rotaryklubi (The Rotary Club)

 

Jäsenyys Rotary Internationalissa 
RI:n jäsenistö koostuu RI:n järjestysmuodon ja sääntöjen mukaan perustetuista ja toimi-
vista rotaryklubeista. Kun klubi hyväksytään RI:n jäseneksi, sitä vaaditaan hyväksymään 
rotaryklubin järjestysmuoto (Standard Rotary Club Constitution) omaksi järjestysmuo-
dokseen. (RIB 2.030.) Rotaryklubin järjestysmuoto ja rotaryklubin mallisäännöt löytyvät 
Rotaryn käsikirjan keltaisilta sivuilla sekä RI:n www-sivuilta (www.rotary.org), että 
suomeksi SR:n www-sivuilta (www.rotary.fi/suoja). Joidenkin ennen 6.6.1922 hyväksyt-
tyjen klubien ja RI:n kokeiluprojektiin osallistuvien klubien sallitaan kuitenkin noudattaa 
muunneltua klubin järjestysmuotoa. (RIC 5, 4; RIB 2.030.2)  

Pilottiprojektiklubit (Pilot Project Clubs) 
RI:n keskushallitus toteuttaa parhaillaan kahta pilottiprojektia arvioidakseen menettelyta-
pojen tehokkuutta suhteessa rotaryklubien jäsenistöön, organisaatioon ja toimintaan. Uusi 
pilottiprojekti tutkii klubikokousten taajuuden vaikutusta jäsenkehitykseen. E-klubipilotti 
palvelee rotareita, joilla on erikoistarpeita, mm. sellaisia henkilöitä, jotka eivät voi osallis-
tua säännöllisiin klubikokouksiin johtuen laajamittaisesta yritystoiminnasta ja matkoista, 
terveysongelmista tai klubien maantieteellisestä etäisyydestä. E-klubien jäsenet nauttivat 
paikkakunnillaan samasta rotaryn palvelusta ja toveruudesta kuin perinteiset rotaryklubit. 
Jäsenet ovat myös vuorovaikutuksessa toisiinsa viikoittaisten kokousten yhteydessä. Jotta 
voitaisiin tehokkaasti arvioida näiden pilottiprojektien vaikutuksia, RI:n keskushallitus ei 
salli lisää klubeja liittymään näihin pilottiryhmiin. (RIC 5, 4) 

Palveluväylät 
Rotaryn neljä palveluväylää ohjaavat jokaisen rotaryklubin toimintaa: 

1) Klubipalvelu, ensimmäinen palveluväylä, sisältää ne toimet, joilla jäsen voi auttaa 
klubiaan toimimaan tehokkaasti. 

2) Ammattipalvelu, toinen palveluväylä, edistää korkeita eettisiä arvoja liike- ja am-
mattielämässä, ottaa huomioon kaikki arvossa pidetyt ammatit ja korostaa palvelun 
ihannetta ammattien harjoittamisessa. Jäsenen rooliin kuuluu itsensä ja yrityksensä 
johtaminen rotaryn periaatteiden mukaisesti. 

3) Yhteiskuntapalvelu, kolmas palveluväylä, käsittää jäsenten erilaiset pyrkimykset, 
joskus yhdessä muiden kanssa, joilla parannetaan paikkakunnalla tai lähiympäris-
tössä asuvien elämänlaatu.  

4) Kansainvälinen palvelu neljäs palveluväylä, sisältää aktiviteetteja, joihin jäsenet ryh-
tyvät edistääkseen kansainvälistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa maailmas-
sa. Tämä saavutetaan edistämällä tuttavuussuhteita muiden maiden ihmisten ja kult-
tuurien kanssa, perehtymällä heidän tapoihinsa, saavutuksiinsa, toiveisiin ja ongel-
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miin. Keinoja tähän ovat lukeminen, kirjeenvaihto ja yhteistyö kaikissa klubin aktivi-
teeteissa, jotka on tähdätty auttamaan muiden maiden ihmisiä. (SRCC 5) 

HALLINTO 

Tehokkaan rotaryklubin määritelmä 
Tehokkaat rotaryklubit   

1) Säilyttävät ja/tai kasvattavat jäsenpohjaansa 

2) Toimeenpanevat onnistuneita projekteja omilla paikkakunnillaan ja muiden maiden 
yhteisöissä 

3) Tukevat Rotarysäätiötä osallistumalla sen ohjelmiin ja tukemalla sitä taloudellisesti 

4) Kasvattavat johtajia, jotka pystyvät palvelemaan rotarya klubitason yläpuolella  

Klubin hallitus ja toimihenkilöt 
Klubin hallitus on klubin johtoelin. Hallitus määräytyy kunkin klubin säännöissä todetulla 
tavalla. Hallituksen tulisi kokoontua vähintään kerran kuukaudessa. 

Klubin toimihenkilöitä ovat presidentti, tuleva presidentti, yksi tai useampi varapresi-
dentti (jotka kaikki ovat hallituksen jäseniä), sekä sihteeri, rahastonhoitaja ja klubimestari 
(jotka ovat hallituksen jäseniä, jos klubin säännöt sitä edellyttävät). (SRCC 10, 4) 

Kelpoisuusehdot 
Klubin hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden kelpoisuusehdoista on määrätty rotary-
klubin järjestysmuodossa. Jokaisen toimihenkilön ja hallitukseen kuuluvan täytyy olla 
klubinsa arvostettu jäsen (ei kunniajäsen). Tulevan presidentin tulee myös osallistua 
tulevien presidenttien valmennusseminaariin (PETS) ja piirineuvotteluun. (SRCC 10, 5) 

Tämän lisäksi pitäisi klubin presidentillä olla    

1) riittävät johtajankyvyt sekä klubin jäsenistön arvostus ja luottamus 

2) riittävästi aikaa ja olla valmistautunut käyttämään aikaa ja tarmoa, mitkä ovat tar-
peen klubin johtamisessa ja sen toiminnan toteuttamisessa 

3) kokemusta klubin hallituksen jäsenenä tai yhden tai useamman suuren komitean jä-
senenä tai klubin sihteerinä 

4) kokemus ainakin yhdestä piirikonferenssista tai kansainvälisestä konventiosta 

5) perehtyneisyys klubin järjestysmuotoon ja sääntöihin (RCP 10.020.) 

Klubin hallituksen ja toimihenkilöiden velvollisuudet on määrätty jokaisen klubin 
säännöissä. 

Klubin presidentin tehtävät 

1) toimii puheenjohtajana klubin kokouksissa. 

2) vastata siitä, että jokainen kokous on huolellisesti suunniteltu ja pysyy aikataulussa. 

3) toimii puheenjohtajana klubin hallituksen säännöllisissä kokouksissa (vähintään ker-
ran kuukaudessa). 

4) asettaa komiteoihin kyvykkäät puheenjohtajat ja jäsenet. 

5) varmistaa, että kaikilla komiteoilla on selvät tavoitteet ja että ne toimivat niiden 
mukaan. 

6) osallistuu piirikonferenssiin. 

7) toimii yhteistyössä governorin kanssa erilaisissa klubi- ja piiriasioissa ja käsittelee 
kaiken kirjeenvaihdon viivytyksittä. 
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8) valvoo klubin talousarvion valmistelua ja klubin tilinpitoa vuotuisine tilintarkastuk-
sineen. 

9) huolehtii, että klubilla on käytössä laaja koulutusohjelma ja nimittää tarvittaessa 
klubivalmentajan. 

10) varmistaa, että oleelliset tiedot governorin kuukausikirjeistä sekä RI:n sihteeristön ja 
governorin toimittamista muista tiedotuslehdistä ja kirjallisuudesta välittyy edelleen 
klubin jäsenille. 

11) esittää klubille kesäkuussa täydellisen raportin klubin taloudellisesta tilasta ja siitä, 
missä määrin klubi on saavuttanut rotaryvuodelle asettamansa tavoitteet. 

12) yhteistyössä seuraajansa kanssa varmistaa ennen toimestaan luopumista, että klubin 
johtajuus vaihtuu sujuvasti. Varmistaa myös, että kaikki oleelliset pöytäkirjat, asia-
kirjat ja taloudellinen informaatio siirtyvät seuraavalle presidentille. 

13) järjestää tulevan ja toimesta eroavan hallituksen yhteisen kokouksen auttaakseen 
uuden hallinnon hyvään alkuun ja varmistaakseen työn jatkuvuuden. (RCP 10.030.) 

Klubin hallituksen ja toimihenkilöiden valinta 
Klubin hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden valinnasta on määrätty jokaisen klubin 
säännöissä. Klubin kannalta on parasta, että toimihenkilöiden kesken tapahtuu kohtuullista 

ertoa. Tähän kuuluvat hallituksen jäsenyys, komiteoiden puheenjohtajat 
samoin kuin presidentin ja sihteerin tehtävät. 

Klubin toimihenkilöitä ei tulisi rohkaista pysymään toimissaan kahta vuotta peräkkäin 
eikä edellyttää, että he näin tekevät. On kuitenkin tilanteita, joissa klubit voivat havaita 
hyväksi valita toimihenkilön heti seuraavaksi vuodeksi tai valita hänet uudestaan tietyn 
ajan kuluttua. (RCP 10.010.)  

Toimihenkilöiden tehtäviin asettamiset 
Klubin tulisi rotaryvuoden alussa pitää kokous, jossa toimihenkilöt asetetaan tehtäviinsä, 
antaakseen klubin toimihenkilöille ja jäsenille tilaisuus uusia ja uudelleen vahvistaa sitou-
muksensa rotaryn tavoitteisiin. (RCP 10.010.2.) Esimerkkejä seremonioista löytyy osoit-
teessa www.rotary.org. 

Klubijohtosuunnitelma (CLP) 
Klubijohtosuunnitelman tarkoitus on vahvistaa rotaryklubia tarjoamalla tehokkaalle klu-
bille hallinnollinen runko. Tehokas klubi 

1) säilyttää ja/tai lisää jäsenpohjaansa 

2) toteuttaa sellaisia onnistuneita projekteja, jotka kohdistuvat oman paikkakunnan tai 
muun maailman tarpeisiin 

3) tukee Rotarysäätiötä sekä lahjoituksin että osallistumalla sen ohjelmiin 

4) kehittää johtajia, jotka pystyvät palvelemaan rotarya klubitason yläpuolella  

Toteuttaakseen klubijohtosuunnitelman klubin nykyisten, tulevien ja entisten johtohen-
kilöiden tulee 

laatia pitkän aikavälin suunnitelma, joka korostaa tehokkaan klubin peruspiirteitä 

 määritellä vuotuiset tavoitteet käyttämällä lomaketta Suunnitteluopas tehokkaille 
rotaryklubeille ottaen huomioon klubin pitkän aikavälin suunnitelman 

 järjestää klubineuvotteluja, joissa jäsenet voivat osallistua suunnitteluun ja saada 
tietoa rotaryn aktiviteeteista 

 varmistaa selvä tiedonkulku klubin presidentin, hallituksen, komiteoiden puheenjoh-
tajien, klubin jäsenten, governorin, apulaisgovernorin ja piirikomiteoiden välillä 
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huolehtia johdon jatkuvuudesta, mihin kuuluu seuraajien suunnittelu, jotta voidaan 
taata tulevien johtajien kehittäminen 

 muuttaa sääntöjä siten, että ne vastaavat klubin komitearakennetta ja klubin johto-
henkilöiden rooleja ja velvollisuuksia 

luoda edellytykset klubin jäsenten keskeisen toveruuden syventämiselle 

varmistaa, että jokainen jäsen on aktiivinen jossakin klubin projektissa tai tehtävässä 

 laatia laajasisältöinen valmennussuunnitelma, joka takaa, että: 

- klubin johto osallistuu piirin valmennuskokouksiin. 

- uusien jäsenten perehdyttäminen on johdonmukaista ja säännöllistä. 

- kaikkien jäsenten käytettävissä on jatkuvia koulutusmahdollisuuksia.  

- johtajuuden kehittämisohjelma on nykyisten jäsenten käytettävissä. 

Klubin johdon tulee toteuttaa klubijohtosuunnitelma yhteistyössä piirijohdon kanssa, 
kuten on selostettu piirijohtosuunnitelmassa. Suunnitelmaa tulee tarkistaa vuosittain. 

Klubikomiteat 
Klubikomiteoiden tehtävänä on toteuttaa klubin vuotuiset ja pitkän aikavälin tavoitteet, 
jotka perustuvat neljään palveluväylään. Tulevan presidentin, presidentin ja juuri palvel-
leen presidentin tulee tehdä yhteistyötä taatakseen johdon ja seuraajasuunnittelun jatku-
vuuden. Mikäli mahdollista, tulisi komiteoiden jäsenet nimittää samaan komiteaan kol-
meksi (3) vuodeksi, jotta johdonmukaisuus voidaan varmistaa. Tulevan presidentin vel-
vollisuus on nimittää komiteoiden jäsenet, täydentää vapautuvat jäsenyydet, valita komi-
teoiden puheenjohtajat ja johtaa suunnittelukokouksia ennen toimikautensa alkua. Suosi-
tellaan, että komitean puheenjohtajalla on aiempaa kokemusta komitean jäsenenä. Seu-
raavat pysyvät komiteat tulisi nimittää: 

Klubin hallinto. Tämän komitean tehtävänä on huolehtia toimenpiteistä, jotka liitty-
vät klubin tehokkaaseen toimintaan. 

Jäsenyys. Komitean tulee laatia ja toteuttaa laaja jäsenten rekrytointi- ja pysyttämis-
suunnitelma. 

 Klubin suhdetoiminta. Komitean tulee laatia ja toteuttaa suunnitelma siitä, kuinka 
julkisuuteen voidaan välittää tietoa rotarysta ja samalla edistää klubin palvelupro-
jekteja ja muita aktiviteetteja. 

 Palveluprojektit. Komitean tulee laatia ja toteuttaa koulutuksellisia, humanitaarisia 
ja ammatillisia projekteja, jotka kohdistuvat oman paikkakunnan ja muiden maiden 
yhteisöjen tarpeisiin. 

Lisäkomiteoita (ad hoc) voidaan nimittää tarvittaessa. 

Rotarysäätiö 
Komitean tulee laatia ja toteuttaa suunnitelmia Rotarysäätiön tukemiseksi sekä taloudelli-
sesti että osallistumalla säätiön ohjelmiin. 

Valmentautumisvaatimukset 
Klubin komiteoiden puheenjohtajien tulisi osallistua piirineuvotteluun ennen puheenjohta-
jakauttaan. 

Suhde piirin johtotiimiin 
Klubikomiteoiden tulisi olla yhteistyössä apulaisgovernorien ja ao. piirikomiteoiden 
kanssa. 
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Raportointivelvollisuudet 
Klubikomiteoiden tulisi raportoida säännöllisesti toimintansa tilanteesta klubin hallituk-
selle sekä tarvittaessa klubineuvottelussa. 

Klubineuvottelut 
Klubineuvottelu on klubin kaikkien jäsenten kokous, mukaan lukien toimihenkilöt, halli-
tuksen jäsenet ja komiteoiden puheenjohtajat, jossa keskustellaan klubin ohjelmista ja 
toiminnasta sekä koulutetaan jäseniä. Klubineuvotteluja johtaa klubin presidentti tai joku 
muu tehtävään määrätty toimihenkilö. Klubin kaikkia jäseniä kehotetaan osallistumaan 
neuvotteluun. Klubineuvotteluja pidetään governorin tai apulaisgovernorin virallisen 
vierailun yhteydessä ja muina sopivina aikoina. Klubeja kehotetaan pitämään klubineu-
vottelu välittömästi piirineuvottelun ja piirikonferenssin jälkeen, jotta ne saisivat raportte-
ja ohjelmista ja toiminnoista kautta piirin. (7.050.)   

Klubin taloudenhoito 
Jokaisen tilivuoden alussa klubin hallituksen tulee laatia tai panna alulle talousarvio vuo-
den tuloista ja menoista. Kun hallitus on ne hyväksynyt, ne ovat voimassa rajoittaen kulu-
ja ko. tarkoituksiin, paitsi jos hallitus toisin päättää. 

Rahastonhoitajan, tai valtuutetun toimihenkilön, tulee maksaa kaikki laskut vasta kun 
kaksi hallituksen jäsentä on maksamisen hyväksynyt. Hyväksytyn tilintarkastajan tai 
muun pätevän henkilön tulee tehdä riippumaton tilintarkastus joka vuosi. (RCP 9.010.) 

Klubikokouksissa ei ole pakko nauttia ateriaa, mikä alentaa yksittäisen rotarin kustan-
nuksia. (RCP 9.010.2.) Klubin tulisi harkita sakottamiskäytäntöä tai epävirallisten klubi-
maksujen käyttöönottoa alentaakseen klubin jäsenten kustannuksia. (RCP 9.010.1.) 

Per capita -maksut 
Luvussa 3 käsitellään per capita -maksuja ja puolivuotisraportteja. 

Klubit, joilla on erääntyneitä maksuja RI:lle 
Kaikille klubeille on ilmoitettu RI:n toimintaohjeista, jotka seuraavat per capita -maksujen 
ja muiden taloudellisten velvoitteiden maksamatta jättämisestä. (RCP 9.020.1.) Keskey-
tysilmoitus lähetään klubille kirjattuna kirjeenä ja ilmoituksen kopiot lähetetään ko. alu-
een governoreille ja keskushallituksen jäsenelle (-ille). (RCP 9.020.3., 9.020.6.) RI on 
ottanut käyttöön seuraavat menettelytavat erääntyneiden maksujen perimiseksi: 

1) Muistutusilmoitukset lähetetään klubeille, joilla on yli 250 USD:n suuruisia mak-
samattomia suorituksia 90 päivän (3 kk) kuluttua eräpäivästä. 

2) Ne klubit erotetaan, joilla on yli 250 USD:n suuruisia maksamattomia suorituksia 
180 päivän (6 kk) kuluttua eräpäivästä. 

3) Erotettu klubi, joka on maksanut kaikki maksunsa, joihin sisältyy 10 USD:n suurui-
nen palautusmaksu vähintään 10 jäsenestä, 270 päivän (9 kk) kuluessa eräpäivästä, 
otetaan uudelleen jäseneksi. 

4) Alle 50 USD:n suuruiset maksamattomat saatavat poistetaan 270 päivän kuluttua 
eräpäivästä. 

5) Maksukehotuskirjeet lähetetään klubeille, joilta saatava on alle 250 USD, mutta jäse-
nyyden päättämistä ei mainita. 

6) Klubeista, joilla on jatkuva tapa jättää maksamatta alle 50 USD:n maksut, pidetään 
luettelo. Kahden maksuttoman kauden jälkeen on pääsihteerillä harkinnanvarainen 
oikeus keskeyttää RI:n palvelut ko. klubille. 

7) Tilastoa poistetuista maksamattomista suorituksista ylläpidetään, jotta keskushalli-
tus voi tarkastaa sitä koska tahansa. (RCP 9.020.2.) 
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Jäsenyyden palauttaminen klubeille, jotka on erotettu maksamattomien laskujen 
vuoksi 
Erotettu klubi voi hakea uudelleen jäsenyyttä yhden vuoden (365 pv) sisällä erottamisesta. 
Kun klubi hakee jäsenyyden palauttamista 90 päivän sisällä erottamisesta, sen täytyy 
maksaa kaikki erottamispäivään mennessä erääntyneet velkansa, kaikki sen jälkeen kerty-
neet puolivuotismaksut erottamispäivän ja uudelleen jäseneksi ottamisen väliseltä ajalta, 
sekä 10 USD:n palautusmaksu jokaisesta jäsenestään. 

Kun klubi hakee jäsenyyttä uudelleen yli 90 päivää mutta ennen 365 päivää erottami-
sesta, sen tulee täyttää kaikki ne velvoitteet, jotka vaaditaan klubilta, joka hakee palautta-
mistaan 90 päivän kuluessa erottamisesta. Lisäksi sen tulee laatia hakemus uudelleen 
jäseneksi pyrkimisestä ja maksaa hakemusmaksuna 15 USD jäsentä kohden. 

Uudelleen jäsenyyttä hakeva klubi voi muuttaa jäsenluetteloaan vain yhden vuoden 
(365 pv) kuluessa puolivuotismaksun eräpäivästä. Jos klubi maksaa 365 päivän kuluessa 
erottamisesta vain osan velastaan, maksua käytetään erotetun klubin osasuorituksena 
laiminlyödystä erääntyneestä velasta. 

Erotetut klubit, jotka eivät huolehdi kokonaa stä 
suorituksesta erottamispäivään mennessä erääntyneistä veloistaan, kaikista puolivuotismak-
suistaan erottamis- ja palauttamispäivän väliseltä ajalta, hakemus- ja palauttamismaksuista 

erottamisesta, menettävät alkuperäisen charterkirjansa eivätkä ole 
oikeutettuja hakemaan jäsenyyttä uudelleen. (RCP 9.020.7.) 

Klubien asema, joiden palvelut ovat keskeytetty 
RI:n keskushallitus voi lakkauttaa jäsenyyden jokaiselta klubilta, joka jättää maksamatta 
jäsenmaksunsa tai muut taloudelliset velvoitteensa RI:lle tai sen hyväksytyt maksut piirin 
rahastoon. (RIB 3.030.) Keskeytyksen aikana klubilla ei ole mitään RI:n sääntöjen mukai-
sia oikeuksia, mutta se säilyttää RI:n järjestysmuodon mukaiset klubeille myönnetyt 
oikeudet. (RIB 3.040.) 

Pääsihteerillä on valtuudet lakkauttaa RI:n palvelut rotaryklubille sen jälkeen kun gover-
nor vahvistaa, että klubi on yli kuusi kuukautta myöhässä piirin per capita -maksuissa. (RCP 
31.030.13.) Seuraavat RI:n palvelut on keskeytetty kunnes governor vahvistaa pääsihteeril-
le, että klubi on suorittanut piirille per capita maksunsa:  

1) Sisällyttäminen RI:n postituslistalle 

2) Julkaisujen ja aikakauslehtien vastaanotto 

3) Sihteeristön palvelut, samoin kuin Rotarysäätiön palvelut kuten uusien ohjelmien 
hakemusten hyväksyminen tai nykyisten käsittely ja klubien huomioonottaminen 
joko sponsorina tai aktiivina vetäjänä Rotarysäätiön ohjelmien apurahoille tai pal-
kitsemisille  

4) Governorin palvelut: kuukausikirje, postituslistalle liittäminen ja virallinen vierailu  

Governorien tulee jatkaa vähintä määrää kirjeenvaihtoa keskeytetyn klubin kanssa niin, 
että klubin sallitaan  

1) tehdä ehdotuksia governorin nimeämiskomitealle 

2) äänestää kaikissa hyväksytyissä postiäänestyksissä 

3) äänestää piirikonferenssissa ja piirineuvottelussa 

4) tehdä sääntömuutos- tai ponsiehdotus sääntövaltuuskunnalle 

5) tukea sääntövaltuuskunnalle tehtyä lainsäädäntöesitystä 

6) tukea piirin nimetylle governorehdokkaalle esitettyä kilpailevaa ehdokasta 

7) ryhtyä muihin RI:n säännöstön sallimiin toimenpiteisiin (RCP 17.060.1.) 
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Vakuutus ja rekisteröityminen 
Klubeja kehotetaan käyttämään sellaisia laki- ja vakuutusasioiden asiantuntijoita, jotka 
pystyvät neuvomaan, miten klubi voi projekteissaan ja ohjelmissaan turvautua mahdolli-
sen vastuuvelvollisuuden varalta. Klubi (tai jokin sen toimintamuoto) voi rekisteröityä tai 
se voi hankkia sopivan suuruiseksi katsomansa vastuuvakuutuksen. 

On kunkin klubin oma asia päättää rekisteröitymisestä paikalliset olot huomioon ottaen. 
(RCP 2.050.) Kun rotaryklubi käynnistää epätavallisen toimintamuodon, josta voi seurata 
vastuuvelvollisuus klubille, on suositeltavampaa rekisteröidä kyseinen toimintamuoto 
kuin itse klubi. (RCP 2.060.) 

Keskushallituksella ei ole mitään rotaryklubin rekisteröitymistä vastaan, mutta klubin 
on tällöin sisällytettävä sääntöihinsä vakuutus, että se toimii RI:n nykyisen ja myöhemmin 
mahdollisesti muutetun säännöstön mukaan. (RCP 2.050.) 

Keskushallitus hyväksyy tiettyjä yleisiä lausekkeita rotaryklubin rekisteröinnissä, kuten: 
Yhdistyksen nimi on _____________:n rotaryklubi ry 
_________________________________________________________________. 
  (nimi)  (paikkakunta/maa) 

Yhdistys tulee olemaan aatteellinen ja taloudellista hyötyä tavoittelematon. Sen 
tarkoituksena on antaa humanitaarista apua ja edistää ja kehittää rotaryn tavoitetta 
sekä pysyä Rotary Internationalin jäsenklubina.  

__________:n maan, jossa tämä yhdistys on rekisteröity, ja sen lakien sallimis-
sa rajoissa se noudattaa Rotary Internationalin säännöstön määräyksiä.  

Tällä yhdistyksellä on valtuutus hyväksyä sellaiset säännöt, jotka ovat yhden-
mukaisia tässä lueteltujen tarkoitusperien kanssa ja yhdenmukaisia 
___________:ssa voimassa olevien lakien kanssa, jossa yhdistys on rekisteröity. 
(RCP 2.050.1.) 

Uuden yhdistyksen tulisi hyväksyä säännöikseen rotaryklubin järjestysmuodon kaikki 
oleelliset lausekkeet ja rotaryklubin mallisäännöt. Yhdistyksen rekisteröitymisasiakirjat 
tulee sisältää kaikki lisätiedot ja ilmoitukset, jotka voimassa olevat lait rekisteröidyltä 
yhdistykseltä vaativat, mutta yhdistyksen tulee joka suhteessa säilyä RI:n jäsenklubina. 
(RCP 2.050.2.)  

Pääsihteeriä pyydetään keskushallituksen puolesta valvomaan ja hyväksymään kaikki 
rekisteröitymisanomukset. Jos erityiset olosuhteet vaativat menettelytavan selvennystä, 
pääsihteerin tulee toimittaa anomukset keskushallituksen työvaliokunnalle. (RCP 
2.050.3.) 

Rotaryklubit ja muut järjestöt 
Klubin ei tulisi liittyä jäseneksi mihinkään muuhun järjestöön tai hyväksyä jäsenyysvel-
vollisuuksia missään muussa järjestössä. (RCP 11.040.1.) Klubilla ei ole oikeutta sitoa 
jäseniään mihinkään muuhun järjestöön eikä perustaa virallista klubien liittoutumaa joka 
ei kuulu RI:n puitteisiin. (RCP 2.020.) 

Rotaryklubit voivat toimia yhteistyössä palveluprojektien toteuttamiseksi. (RCP 2.020.) 
Klubin toimihenkilöt ja komiteat voivat tavata muiden järjestöjen toimihenkilöitä ja komi-
teoita, mutta eivät voi sitoa klubiaan ilman klubin suostumusta. (RCP 11.040.4.; katso 
myös hteistoiminta vussa 2 ja 
Merkkien käyttö muiden järjestöjen merkkien kanssa  luvussa 17).  

Klubeja kehotetaan toimimaan yhteistyössä kaupungin tai suurkaupunkialueen muiden 
klubien kanssa luomalla ja ylläpitämällä pitkäaikaisia palveluprojekteja, tai yhteistyössä 
muiden palveluorganisaatioiden kanssa edellyttäen, että kaikki osallistuvat klubit saavat 
tunnustusta yhdistäen niitä yhteisen asian hyväksi annettuun panokseen. (RCP 27.060.4.) 
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Kansallisten lakien noudattaminen 
Jokaisen rotaryklubin odotetaan noudattavan sen maan lakeja, jossa se toimii. Klubit 
voivat ryhtyä toimenpiteisiin erityisten laillisten vaatimusten noudattamiseksi edellyttäen, 
että: 

1) Toimenpide suhteessa järjestöön, käytännön hallintoon ja klubin toimintaan ei riko 
RI:n säännöstöä vastaan. 

2) Klubi noudattaa jatkuvasti RI:n aika ajoin muuttuvaa säännöstöä. 

3) Klubi sitoutuu kaikissa suhteissa olemaan ja toimimaan RI:n jäsenklubina. 

Milloin paikalliset lait sisältävät määräyksen, joka saattaa olla ristiriidassa RI:n sään-
nöstön kanssa, asianomaisten klubien tulisi kääntyä keskushallituksen puoleen neuvojen 
ja ohjeiden saamiseksi. (RCP 2.070.) Rotareiden tulisi välttää muiden maiden lakien tai 
tapojen kritiikkiä. (RCP 8.050.4.) 

Välimiesmenettely ja sovittelu 
Rotaryklubin järjestysmuodon artikloissa 12 ja 16 säädetään klubien sisäisiä kiistakysy-
myksiä koskevasta sovittelusta tai välimiesmenettelystä. RI sääntöjen artikla 24 selostaa 
menettelytavat, joita käytetään nykyisen tai entisen klubijäsenen ja rotarypiirin, RI:n tai 
RI:n toimihenkilön välisissä kiistakysymyksissä. 

LÄSNÄOLO 

Läsnäolovaatimuksista säädetään rotaryklubin järjestysmuodossa. (SRCC 9; SRCC 12, 4) 
Klubin johtoa kehotetaan painottamaan klubin nykyisille ja tuleville jäsenille säännöllisen 
läsnäolon arvoa ja merkitystä. (RCP 7.060.)  

Menettelytapoja, joilla poissaoloja säännöllisestä klubikokouksesta voidaan korvata, on 
selostettu rotaryklubin järjestysmuodossa. (SRCC 9.) 

Poissaolo klubin kokouksista 
Ei ole mitään sääntöä, joka sallisi jäsenelle hyvitystä mikäli hän poissa viikkokokouksesta 
jostain seuraavista sysistä: 

1) toimiminen lautamiehenä 

2) kutsu osallistua valtiollisen lainsäädäntöelimen kokoukseen  

3) osallistuminen rotarien epäviralliseen kokoukseen laivalla   

4) esitelmöiminen muun palveluklubin kokouksessa 

5) asepalvelus tai kansallinen suojelupalvelu 

Osallistuminen RI:n kokouksiin 
RI:n keskushallitus on tulkinnut rotaryklubin järjestysmuodon niin, että rotarin osallistu-
minen Rotary Internationalin kokoukseen (esimerkiksi piirikonferenssiin) oikeuttaa kah-
teen poissaolon korvaukseen, jos kokous kestää kauemmin kuin yhden päivän. Tällöin 
edellytetään, että poissaolon korvaus tapahtuu normaalina poissaolon korvausajanjaksona. 
(RCP 7.060.1.)   

Poissaololupa 
Klubin jäsenille tulee ilmoittaa, että tilapäisen poissaololuvan ehdot on määritelty klubin 
säännöissä. (RCP 7.070.)   

LUOKITTEET 

Luokitevaatimukset on mainittu rotaryklubin järjestysmuodon artiklassa 7. Klubi ei voi 
valita aktiivijäsentä, jonka luokitteessa on jo 5 tai useampi tämän luokitteen edustajaa. Jos 
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klubissa on yli 50 jäsentä, se voi valita aktiivijäsenen tähän luokitteeseen edellyttäen, että 
siihen kuuluvat jäsenet eivät ylitä 10 %:a klubin aktiivijäsenten määrästä. Eläkkeellä 
olevia jäseniä ei lasketa luokitteen kokonaismäärään.  

Siirtyvän klubijäsenen tai Rotarysäätiön stipendiaatin luokite ei saa olla esteenä aktiivijä-
senen valinnalle vaikka tämä valinta johtaisi tilapäisesti klubin luokiterajojen ylittämiseen. 
Jos jäsenen luokite muuttuu, klubi voi kuitenkin jatkaa hänen jäsenyyttään uudessa luokit-
teessa. (RIC 5, 2; SRCC 8, 2) Rotaryklubin aktiivijäsenet sijoitetaan luokitteisiin toimialan 
ja ammatin mukaisesti tai yhdyskuntapalvelun mukaisesti. Luokite kuvaa sen liikkeen, 
yrityksen tai laitoksen pääasiallista, tunnettua toimialaa, jossa aktiivijäsen työskentelee; tai 
hänen omaa varsinaista tointaan, työtään; tai hänen yhdyskuntapalvelun luonnetta. (SRCC 
7, 1(a)) Esimerkiksi sähköinsinööri, vakuutustarkastaja, tai rautatieyhtiön, kaivosyhtiön, 
tuotantoyhtymän liikkeenjohtajan jäsenyyttä voidaan harkita hänen asemansa perusteella tai 
hänen edustamansa yrityksen, yhtiön tai laitoksen edustajana. 

Luokiteperiaate antaa klubille mahdollisuuden hankkia monipuolisemman ammatillisen 
edustuksen klubin sijaintipaikkakunnalta. Jokaisen klubin tulisi pysyttäytyä rotaryn luokite- 
ja jäsenyysperiaatteissa ja, mahdollisuuksien mukaan, korjata klubissa ilmenevät sääntöjen 
vastaiset poikkeamat jäsenyydessä. Jokaisen rotaryklubin tulisi huolellisesti harkita luokite-
käytäntöä ja avartaa tarvittaessa luokitteiden tulkintaa niin, että se sopii nykyaikaiseen liike- 
ja ammattielämään, sekä yhteiskunnalliseen toimintaan. (RCP 4.050.) 

Edustava jäsenistö 
Jokaisella klubilla tulisi olla tasapainoinen jäsenistö, jossa mikään toimiala tai ammatti ei 
ole vallitsevana. (RIC 5, 2(b)) Klubin tulisi tarkastella alueen väestöpohjaa ja pyrkiä luo-
maan jäsenistö, joka edustaa kaikkia paikkakunnan arvostettuja liike- tai ammattielämän 
aktiviteetteja sekä yksittäisiä henkilöitä. Tarkoituksena on luoda mahdollisuuksien mukaan 
sellainen edustavuus, joka on yhdenmukainen RI:n järjestysmuodon artiklan 5 ja rotaryklu-
bin järjestysmuodon artiklan 7 periaatteiden kanssa.  Klubilla tulisi olla jäsenenä edustaja 
paikkakunnan jokaiselta tunnetulta liike- ja ammattialalta.  

 Mikään klubi, riippumatta sen liittymispäivästä RI:n jäseneksi, ei voi rajoituksilla sään-
nöstössään tai muilla tavoin rajoittaa jäsenyyttä klubissa vedoten sukupuoli-, rotu-, ihon-
väri-, syntyperä-, tai kansallisuustekijöihin tai määrätä minkäänlaisia jäsenyysehtoja, jotka 
eivät ole erityisesti säädettyjä RI:n järjestysmuodossa tai säännöissä. (RIB 4.070.) 

Nuoret jäsenet 
Klubien tulisi kaikin tavoin pyrkiä saamaan jäsenikseen nuoria henkilöitä, mukaan luettuna 
RI:n ja Rotarysäätiön ohjelmien entiset stipendiaatit kuten myös entiset rotaractorit ja GSE-
opintoryhmien jäsenet, jotka ovat valintakelpoisia. Klubien tulisi myös hakea keinoja jäse-
nyyden kiinnostavuuden lisäämiseksi sellaisten nuorten miesten ja naisten piirissä, jotka 
ovat vastuunalaisissa asemissa liike-elämässä ja ammateissa. Klubit voivat luopua klubin 
jäsen- ja liittymismaksuista alle 35-vuotiailta jäseniltä. Klubit voivat lisäksi maksaa tämän 
ikäisten uusien jäsenten piirimaksut. Piirineuvottelussa tai -konferenssissa tehdyn päätöksen 
mukaisesti piiri voi alentaa piirimaksua tähän ikäryhmään kuuluvilta uusilta jäseniltä. (RCP 
5.040.2.) 

Rotaryklubien tulisi myös pitää yhteyttä alueellaan oleviin Rotarysäätiön etisiin stipen-
diaatteihin sekä hyödyntää niiden kykyjä, jotka eivät vielä ole valintakelpoisia jäseniksi 
tai eivät hyväksyneet kutsua liittyä jäseneksi. (RCP 5.020.) 

Luokitekatsaus 
Järjestelmällisesti laadittu luokiteluettelo on looginen perusta klubin kasvulle. RI ei yllä-
pidä yleisluetteloa luokitteista. Klubien tulisi laatia toistuvia luokitekatsauksia kehittääk-
seen ja vahvistaakseen klubin jäsenpohjaa. (RCP 4.050.)  

Useita keinoja jäsenistön arviointiin on saatavissa www-sivulta www.rotary.org. 
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KAUPALLISTAMINEN JA KIERTOKIRJEIDEN LÄHETTÄMINEN 

Rotaryn kaupallistaminen 
RI:n Official Directory julkaistaan vuosittain kaikkien rotarien tiedoksi. Kukaan Rotari ei 
saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin Official Directorya, klubin tai piirin osoitteistoa, 
eikä mitään muutakaan tietokantaa tai nimiluetteloa, joka on syntynyt rotaryn hoitamassa 
projektissa tai aktiviteetissa. (RCP 11.030.6.) 

Kiertokirjeiden lähettäminen rotaryklubeihin 
Seuraavat rajoitukset koskevat kiertokirjeiden lähettämistä rotaryklubeihin: 

Jos jäsenklubi haluaa yhteistyötä toisten klubien tai niiden jäsenien kanssa, missä  
tahansa asiassa, keinoista riippumatta, mukaan lukien telemarkkinointi, sen täytyy ensin 
selostaa aikomuksensa ja siihen liittyvät suunnitelmat piirin governorille (-eille) ja saada 
häneltä tai heiltä lupa. Tämä koskee vain tapauksia, joissa klubi haluaa pyytää yhteistyötä 
useammalta kuin yhdeltä rotaryklubilta ja useamman kuin yhden klubin jäseniltä. (RCP 
11.030.1.) 

Rotaryklubien, jotka ryhtyvät tämänkaltaisiin aktiviteetteihin, täytyy noudattaa RI:n 
toimintaohjeita rotaryn merkkien käytöstä, johon kuuluu myös osallistuvien klubien oikea 
identifiointi ja säädetty kieliasu. (RCP 11.030.1., 33.020.6.) 

Jäsenklubin ei tule pyytää taloudellista apua toiselta klubilta tai yksittäisiltä rotareilta 
klubin omia jäseniä lukuun ottamatta paitsi milloin se on saanut ensin RI:n keskushalli-
tukselta tähän luvan.  

Pääsihteerin tulee pyytää minkä tahansa piirin governoria ryhtymään toimenpiteisiin 
piirissä esiintyvien luvattomien rahanpyyntöjen lopettamiseksi, mukaan luettuna tele-
markkinointi. Tämän ohjeen jatkuva noudattamatta jättäminen raportoidaan RI:n kes-
kushallitukselle aiheellisia kurinpitotoimia varten, joihin kuuluu myös klubin erottami-
nen. (RCP 11.030.1.) 

Rotaryklubit ja piirit, jotka haluavat käyttää kaupallista telemarkkinointia, Internetin 
webbihotellipalveluja tai sähköpostiyrityksiä rahankeräämiseen yleisöltä niiden puoles-
ta, täytyy ensin toimittaa ko. alueen governorille (-eille) selvitys keräyksen tarkoituk-
sesta ja suunnitelmista, joihin tulee saada hänen tai heidän hyväksyminen. Lisäksi nii-
den tulee noudattaa voimassa olevia rotaryn kiertokirjeitä koskevia ohjeita; ja sisältää 
kaikkien edustettujen rotary-yksiköiden sopiva tunnistaminen ja säädetty kieliasu. 
(RCP 11.030.4.) 
Rotarit, rotaryklubit tai piirit eivät saa käyttää Official Directorya kiertokirjeiden lähet-

tämiseen. (RCP 11.030.6.) Jokaiseen klubi- tai piiriosoitteistoon on lisättävä huomautus, 
että tämä ei ole tarkoitettu jaettavaksi ei-rotareille eikä sitä saa käyttää kaupallisena posti-
tusluettelona. (RCP 11.040.7.) 

Jäsentiedostot 
Osana pyrkimystään parantaa tukeaan klubeille ja piireille ja helpottaakseen yhteydenpi-
toa rotareihin, RI kerää henkilökohtaisia tietoja rotaryklubien jäsenistä yksinomaan seu-
raavien ydintehtävien hoitamiseksi: 

1) Laskutus 

2) Rotarysäätiön tuki 

3) Voidakseen tunnistaa mahdollisia kandidaatteja presidentin ja Rotarysäätiön edusta-
jiksi konferensseihin, RI:n ja säätiön komiteoihin, työryhmiin ja muihin kutsuttaviin 
tehtäviin 

4) Jäsenkehitystrendien seuraaminen, jäsenyyteen vaikuttavien tunnusmerkkien totea-
minen, demograafisten analyysien laatiminen ja jäsenten pysyttämisen tukeminen 

5) Erityisiä kieliä ja ammattitaitoja hallitsevien rotareiden tunnistaminen 
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6) Informaation ja seurantatietojen välittäminen piirien komiteapuheenjohtajille tai 
muille, jotka ovat osallisina rotaryn ohjelmissa ja palveluprojekteissa 

7) The Rotarian -lehden ja alueellisten lehtien tukeminen 

8) Suhdetoimintaneuvojen välittäminen klubeille ja piireille 

9) Tärkeiden organisaatiota koskevien tiedotusten ja informaation lähettäminen piirien 
johdolle jaettavaksi klubeille  

10) Helpottaakseen konvention ja erityistilaisuuksien suunnittelua 

11) Informaatio, jonka virallisesti hyväksytyt myyntilisenssin haltijat lähettävät klubeille, 
piireille ja piirijohdolle (RCP 26.110.) 

RI:n keskushallituksen harkinnan mukaan RI voi silloin tällöin osallistua erityisiin mai-
nos- tai markkinointikampanjoihin, johon liittyy jäsentietojen luovuttaminen. RI ilmoittaa 
rotareille tällaisesta aikomuksesta ja antaa heille mahdollisuuden kieltäytyä osallistumi-
sesta. RI voi myös luovuttaa lain vaatimia tietoa, tai liittyen juridisiin tai viranomaistut-
kimuksiin. (RCP 26.110.) 

Klubeja, klubien toimihenkilöitä tai komiteoiden jäseniä, tai rotareita koskevia luette-
loita ei tule antaa muille järjestöille, paitsi vastatessaan hallintoviranomaisilta tuleviin 
virallisiin pyyntöihin tai RI:n keskushallituksen luvalla edellyttäen, että RI:n keskushalli-
tus ei luovuttaessa sellaisia luetteloita riko mitään voimassa olevaa lakia. (RCP 11.040.2.) 
Jokaisen, joka haluaa luettelon klubin jäsenistä, tulisi yrittää hankkia tämä suoraan kysei-
seltä klubilta tai järjestää niin, että klubi valtuuttaa sihteeristön antamaan ohjeita RI:lle 
tällaisen luettelon toimittamisesta. Jos governor pyytää pääsihteeriltä luetteloa kaikista 
piirinsä rotareista, pääsihteeri toimittaa sen hänelle. (RCP 11.050.1.) 

Telemarkkinointi 
Milloin tahansa käytetään kaupallista telemarkkinointia, Internetin webbihotellipalveluja 
tai sähköpostiyrityksiä rahankeräämiseen yleisöltä edellytetään, että governor hyväksyy 
keräyksen tarkoituksen ja suunnitelman. Lisäksi tulee noudattaa voimassa olevia rotaryn 
kiertokirjeitä koskevia ohjeita ja, että kyseinen rotary-yksikkö sopivalla tavalla on tunnis-
tettavissa ja kieliasu on säädyllistä. Pääsihteerin tulee pyytää governoria ryhtymään toi-
menpiteisiin mitä tahansa piiriä vastaan, joka ei noudata näitä ohjeita, tällaisen toiminnan 
lopettamiseksi. Tämän ohjeen jatkuva laiminlyöminen raportoidaan RI:n keskushallituk-
selle aiheellisia kurinpitotoimia varten, joihin kuuluu myös erottaminen. (RCP 11.030.1., 
11.030.2., 11.030.3., 11.030.4, 33.020.6.) 

TOVERUUS 

Rotarien sukulaiset 
Klubien ja rotarien tulisi toimintaansa suunnitellessaan ottaa huomioon klubin jäsenten 
puolisot ja perheet. Nämä voivat antaa arvokkaan lisänsä rotaryn palvelutavoitteiden 
saavuttamiseksi ja toveruuden parantamiseksi. (89 139) 

Monet rotaryklubit ovat etuoikeutettuja siinä, että niillä on komiteoita tai muita yhdis-
tyksiä, jotka rotareiden omaiset ovat perustaneet auttamaan palvelutoiminnassa ja klubin 
muissa toiminnoissa. Klubeja kehotetaan tukemaan puolisoiden ja perheiden muodosta-
mia ryhmiä seuraavien suuntaviivojen mukaan: 

1) Ryhmän, komitean tai järjestön tulisi toimia paikallisen rotaryklubin yhteydessä ja 
olla säännöllisesti yhteydessä tähän klubiin, jossa heidän puolisot ja perheenjäsenet 
ovat jäseninä. 

2) Ryhmän tavoitteisiin tulisi sisältyä rotaryklubin palvelutoiminnan tukeminen sekä 
jäsenten välisen ystävyyden ja rotaryn yleisten ihanteiden edistäminen. 
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3) Ryhmän toiminnan, projektien ja ohjelmien tulisi pääasiallisesti tukea tai täydentää 
paikallisen rotaryklubin tavoitteita. 

Tarkoituksena on, että tällaiset ryhmät ja järjestöt toimivat vain epävirallisesti rotary-
klubien yhteydessä. (RCP 6.020.1.) Näiden ryhmien tulisi tutustua rotaryn merkkien 
käyttöä koskeviin rajoituksiin (katso luku 17). 

KLUBIN KOKOUKSET 

Kokouspaikat 
Klubi päättää itse omasta kokouspaikastaan. Koska jokaisella klubin jäsenillä on oikeus 
osallistua minkä tahansa toisen rotaryklubin kokoukseen, edellytetään että klubi pitää 
kokouksensa sellaisessa paikassa, johon kaikilla muiden rotaryklubien jäsenillä on mah-
dollisuus päästä. (RCP 7.010.) Klubien tulisi pitää säännölliset kokouksensa oman sijain-
tipaikkansa alueella. (RCP 7.010.1.) Tietoja kokousajoista ja rotaryklubien sijainnista 
löytyy Official Directorysta tai käyttämällä klubien paikantamispalvelua (Club Locator) 
osoitteessa www.rotary.org. 

Rotareiden vapaamuotoiset kokoukset eivät ole klubien tai piirien virallisia kokouksia. 
Tästä johtuen eivät mitkään ponsiehdotukset, jotka epäviralliseen kokoukseen osallistu-
neet ovat hyväksyneet, ole keskushallituksen mielestä klubien tai piirien mielenilmaisuja. 
(RCP 7.090.) 

Viikkokokousten peruuttaminen 
Hallitus voi peruuttaa säännöllisen viikkokokouksen olosuhteissa, jotka selostetaan rota-
ryklubin järjestysmuodon artiklassa 6. 

Vieraat 
Klubien tulisi kehottaa jäseniään kutsumaan vieraita viikkokokouksiin, joihin on suunni-
teltu erityisen mielenkiintoista ohjelmaa, jotta paikkakunnalla asuvat ei-rotarit saisivat 
lisätietoa klubin toiminnasta ja tavoitteista. (RCP 7.080.1.) Tiedotusvälineiden edustajia ja 
muiden klubien jäseniä lukuun ottamatta ei suositella tapaa pitää vakiovieraita klubissa. 

Klubeja kehotetaan myös 

1) Toivottamaan tervetulleiksi vierailevat rotarit ja heidän puolisonsa. Klubin harkin-
nan mukaan se voi hyväksyä vierailevan rotaryn mukana tulevan vieraan. (98 278; 
RCP 7.080.3.) 

2) Kutsumaan yliopistojen ja muiden oppilaitosten opiskelijoita vieraiksi klubikokouk-
siin, ja näin antaa heille mahdollisuuden tutustua rotaryn ihanteisiin ja periaatteisiin. 
(RCP 7.080.2.) 

3) Toivottamaan tervetulleeksi entiset Rotarysäätiön stipendiaatit ja erityisesti ne, jotka 
ovat juuri muuttaneet paikkakunnalle. Heidän edellytetään maksavan läsnäolostaan 
samat kustannukset kuin vierailevat rotarit. (RCP 7.080.4.) 

Jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua minkä tahansa klubin säännölliseen kokouk-
seen paitsi sellaisen klubin, joka on aikaisemmin hyvästä syystä keskeyttänyt hänen jäse-
nyytensä. (RIB 4.100.) 

Klubin ohjelmat 
Klubien tulisi laatia omat ohjelmansa paikkakunnan tarpeiden mukaisesti. RI:n ohjelma-
puitteisiin ei kuulu tukea tai määrätä millekään klubille osallistumista määrättyyn palve-
luprojektiin tai ohjelmaan. (RCP 8.010.) Klubien tulisi pitää säännöllisiä kokouksia, 
joiden aiheena on klubin toiminta ja aktiviteetit. (RCP 7.030.) 
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Klubien tulisi aika ajoin järjestää säännöllisiä kokouksia, jolloin välitetään jäsenille aino-
astaan rotaryinformaatiota, rotarytietoutta ja annetaan johtamistaidon koulutusta. (RCP 
7.030.1.) 

RI on määritellyt aiheet seuraaville teemakuukausille:  

  Elokuu Jäsenistön ja laajennustyön kuukausi  

  Syyskuu Uusien sukupolvien kuukausi  

  Lokakuu Ammattipalvelun kuukausi  

  Marraskuu Rotarysäätiön kuukausi  

  Joulukuu Rotaryperheen kuukausi  

  Tammikuu Rotarytietouden kuukausi  

  Helmikuu Maailman yhteisymmärryksen kuukausi  

  Maaliskuu Luku- ja kirjoitustaidon kuukausi  

  Huhtikuu Rotarylehtien kuukausi  

  Kesäkuu Rotaryn harrastus- ja ammattiryhmien kuukausi  

Klubien tulisi omistaa yksi tai useampi viikko-ohjelma asiaankuuluvan aiheen käsitte-
lyyn. (RCP 8.020.) 

Klubissa voidaan asiallisesti keskustella jäsenten julkisen kiinnostuksen kohteena ole-
vista kysymyksistä edellyttäen, että kun nämä kysymykset ovat kiistanalaisia, molempien 
näkökantojen edustajat ovat tasapuolisesti edustettuina. Mihinkään yhteiseen toimenpitee-
seen ei tule ryhtyä avoinna olevassa julkisessa asiassa. (7.030.2.)  

Klubien tulisi järjestää muita maita koskevia kulttuuri-, talous- ja maantieteellisiä ohjel-
mia keinona helpottaa ylipääsemistä mahdollisista ongelmista, jotka aiheutuvat kielimuu-
rista tai kulttuuri- ja sosiaalisista taustoista. (RCP 7.030.3) 

Klubeja kehotetaan järjestämään vähintään kaksi Rotarysäätiön tarkoitusta, ohjelmia ja 
varainhankintaa selvittävää kokousohjelmaa jokaisena rotaryvuonna. Toinen näistä ohjel-
mista tulisi järjestää Rotarysäätiön teemakuukautena marraskuussa. (RCP 7.030.4.) 

Esitelmöitsijöiden ja vieraiden, jotka ovat rotareita, kulujen maksaminen   
Jos klubi kutsuu RI:n nykyisiä tai entisiä toimihenkilöitä tai muita rotareita vieraiksi, sen 
odotetaan maksavan kutsumiensa vieraiden kulut. (RCP 7.040.1.) RI ei järjestä klubeille 
maksettuja puhujia rotaryaiheista eikä hanki puhujia klubeihin. (RCP 7.040.2.) 

Rukous- ja hartaushetket 
Eri puolilla maailmaa sijaitsevissa rotaryklubeissa on jäseniä, jotka edustavat monia uskon-
nollisia näkemyksiä ja joita yhdistää humanitaarinen palvelutoiminta. Rotaryklubi on auto-
nominen ja sen tulisi näin parhaan harkintansa mukaan järjestää kokouksensa niin, että ne 
heijastaisivat rotaryn perusperiaatteisiin kuuluvaa suvaitsevaisuutta ja kannustaisivat osal-
listumaan humanitaarisiin palveluprojekteihin. (RCP 8.010.) 

Alkoholijuominen tarjoileminen kokouksissa 
Klubi päättää itse, tarjoillaanko alkoholijuomia klubin kokouksissa vai ei. Vaikka rotaryl-
la ei ole virallista käytäntöä tässä asiassa, kokemuksen ja monien rotarien mielipiteenil-
mausten perusteella vaikuttaa siltä, että ainakin maissa, joissa normaaliin käytäntöön ei 
kuulu alkoholijuomien tarjoilu, rotaryjärjestön kannalta olisi paras ratkaisu se, ettei rota-
rykokouksissa tarjota alkoholijuomia. 
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Tupakointi 
Ottaen huomioon tupakanpolton vahingolliset vaikutukset terveyteen, jäseniä ja heidän 
vieraitaan kehotetaan olemaan polttamatta klubikokouksissa tai muissa rotarytapahtumissa. 
(RIB 2.040.) 

Palveluklubien yhteiset kokoukset   
Rotaryklubien ei tulisi pitää säännölliset viikkokokouksensa yhdessä muiden palveluklu-
bien kanssa, paitsi klubin hallituksen hyväksymissä erikoistapauksissa. (RCP 11.040.3) 

JÄSENYYS 

Rotaryklubin jäsenyys on yksilön henkilökohtaista jäsenyyttä eikä hänen edustamansa 
yrityksen tai vastaavan jäsenyyttä. (RCP 4.030.) 

Työpaikan tai asunnon sijainti 
Klubin aktiivijäsenen tulee toimia tai olla toiminut henkilökohtaisesti ja aktiivisesti luokit-
teensa mukaisessa yrityksessä tai ammatissa tai yhteiskunnallisessa toimessa. Ellei toisin 
ole säädetty, hänen toimipaikkansa tai asuntonsa tulee olla klubin sijaintipaikalla tai sitä 
ympäröivällä alueella. (RIC 5, 2; än tällöin sitä 
aktiivijäsenen tai aktiivijäsenehdokkaan toimipaikkaa, josta käsin hän tavallisesti hoitaa 

nnolla i-
sen henkilön pääasiallista asuinpaikkaa. (RCP 4.010.3.) 

Klubin toiminta-alueelta poismuuttava aktiivijäsen voi klubin hallituksen suostumuk-
sella säilyttää jäsenyytensä klubissa tai hänelle voidaan myöntää enintään yhden vuoden 
pituinen vapautus läsnäolosta, jos hän jatkuvasti täyttää kaikki rotaryklubin jäsenyysvaa-
timukset. (RIC 5, 2(a); SRCC 12, 2(a)) 

Jäsenyys muissa järjestöissä 
Voidakseen täyttää rotaryklubin jäsenyyden asettamat vaatimukset rotarin ei tulisi kuulua 
vastaaviin yhteiskunta- tai palveluklubeihin, jotka alentaisivat huomattavasti jäsenen mah-
dollisuuksia noudattaa jäsenyyden velvoitteita. Henkilön, jonka ottamista rotaryklubin 
jäseneksi harkitaan, edellytetään ilmoittavan jäsenyydestään muissa palvelujärjestöissä. 
Rotarin, joka haluaa liittyä jäseneksi vastaavaan yhteiskunta- tai palvelujärjestöön, tulisi 
etukäteen pyytää lupa klubin hallitukselta. (RCP 4.020.) 

Klubin hallitus voi erottaa jäsenen klubista, jos se katsoo olevan tähän riittäviä syitä. 
(SRCC 12, 5(a)) Riittävä syy voisi olla se, että jäsen ei täytä rotaryklubin jäsenvelvolli-
suuksiaan koska jatkaa jäsenyyttään toisessa palveluklubissa. (RCP 4.020.1.) 

Aktiivijäsenyys ja kunniajäsenyys samassa klubissa 
Aktiivi- ja kunniajäsenenä oleminen samassa klubissa on kielletty. (RIB 4.040.; SRCC 7, 5) 
Henkilö voi kuitenkin olla aktiivijäsen yhdessä klubissa ja kunniajäsen toisessa klubissa. 

Kunniajäsenyys (Honorary Membership) 
Kunniajäsenen valitsemismenettelystä säädetään rotaryklubin järjestysmuodon artiklassa 
7, kohta 6. Klubeja kehotetaan pitämään kunniajäsenyyttä yksinomaan tapana osoittaa 
kunnioitusta henkilölle, joka erityisen arvokkaalla tavalla edistää rotaryn ihanteita ja 
jatkuvasti antaa tukensa rotaryn puolesta. Kunniajäsenyys on korkein kunnianosoitus, 
jonka klubi voi antaa, ja sellainen tulisi myöntää vain poikkeuksellisesti. (RCP 5.010.) 

Kunniajäsenten ei tarvitse maksaa liittymis- ja jäsenmaksuja. Heillä ei ole äänioikeutta 
klubissa eikä heitä voida valita klubin toimihenkilöiksi. He eivät edusta mitään luokitetta, 
mutta heillä on oikeus osallistua kaikkiin klubin kokouksiin ja heillä on kaikki muut 
klubin jäsenyyden edut. Kunniajäsenillä ei ole mitään oikeuksia eikä etuja muissa rotary-
klubeissa, paitsi oikeus vierailla muissa klubeissa olematta kenenkään rotarin vieraana. 
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(RIB 4.050.2.; SRCC 7, 6(b)) Henkilö voi olla kunniajäsen useammassa klubissa. (SRCC 
7, 6) 

Molempien sukupuolten klubit 
Kaikkien rotaryklubien jäsenistöjen tulisi muodostua sekä miehistä että naisista. Governo-
reja kehotetaan edistämään kahden sukupuolen jäsenyyttä piirinsä klubeissa, ja missä 
vielä on vain toista sukupuolta edustavia klubeja, governorien tulee edistää molempia 
sukupuolia edustavien klubien perustamista paikkakunnalle. (RCP 4.040.) 

Herjausten ja kiusaamisten estäminen 
Herjausten ja kiusaamisten estämiseksi laadittu RI:n toimintaohje, johon kuuluu varautu-
minen erottamiseen klubin jäsenyydestä, on löydettävissä luvussa 8 ja RI:n säännöissä, 
artikla 3.030.3. 

Rotarien muutto uudelle paikkakunnalle 
Kun arvossa pidetty rotari aikoo muuttaa toiselle paikkakunnalle, jäsenen klubin tulisi 
lähettää tieto ko. rotarista uuden paikkakunnan klubille. (RCP 4.060.) 

Kun aiempaa rotaria on ehdotettu uuden klubin jäseneksi RI:n sääntöjen mukaisesti, klu-
bin tulisi harkita yhteydenottoa hänen aikaisempaan klubiinsa ja pyytää tietoja hänen rota-
ryaktiviteeteistaan ja harrastuksistaan. Tämä menettely auttaa uutta klubia käyttämään ja 
hyödyntämään jäsenen erityisiä kiinnostuksen kohteita. (RCP 4.060.1.) Jäsen joka muuttaa 
uudelle paikkakunnalle voi myös täyttää ja lähettää muuttoilmoituslomakkeen, joka on 
tulostettavissa osoitteessa www.rotary.org. Jäsenen uudet yhteystiedot lähetetään ao. gover-
norille. RI ei huolehdi automaattisesta siirtojärjestelystä, sillä jäsenyyden jatkuminen on 
paikallisen rotaryklubin harkinnassa. 

Jäsen voi ehdottaa klubinsa aktiivijäseneksi siirtyvää entistä rotaria, jos ehdotettu jäsen 
on päättämässä tai päättänyt jäsenyytensä entisessä klubissa johtuen siitä, että ei enää ole 
aikaisemman luokitteensa mukaisessa ammatissa tai toimessa kyseisen klubin sijaintialu-
eella tai sen ympäristössä. Tällaista siirtyvää entistä jäsentä voi ehdottaa aktiivijäseneksi 
myös hänen aikaisempi klubinsa. Siirtyvän tai entisen klubijäsenen luokite ei saa olla 
esteenä aktiivijäseneksi valinnalle, vaikka tämä valinta johtaisi tilapäisesti klubin luokite-
rajan ylittämiseen. (RIB 4.030.; SRCC 7, 4) 

Entisten rotarien järjestöt 
Entisten rotareiden perustamia ryhmiä, joiden tarkoitus on edistää tuttavuutta ja toveruutta 
sekä edistää yksilöiden aktiivista kiinnostusta toisten palvelemiseen, suhtaudutaan myön-
teisesti. Mitään vastaväitteitä ei esitetä sellaisen ryhmän perustamiselle edellyttäen, että se 
on organisoitu ja toimii rotaryn menettelytapasääntöjen (RCC 36.030.5.) mukaisesti. 
Nämä ehdot eivät kuitenkaan edellytä minkään sellaisen ryhmän kummiutta tai virallista 
hyväksymistä. 

Jäsenkortit 
Rotaryklubien tulisi antaa asiansa hoitaneille aktiivijäsenilleen jäsenkortit. Rotarin, joka 
vierailee klubissa, missä häntä ei henkilökohtaisesti tunneta, tulisi näyttää esittelynä rota-
ryn jäsenkortti. (RCP 5.030.)   

JÄSENKEHITYS 

Jäsenkehitys muodostuu kolmesta osasta: uusien jäsenten rekrytointi, nykyisten jäsenten 
pitäminen ja uusien klubien perustaminen. 

Saadakseen useampia päteviä henkilöitä kiinnostumaan liittymisestä klubeihin ja vähen-
tääkseen jäsentappioita, klubien tulisi käyttää hyväkseen tarkoituksenmukaisia sisäisen 
laajentumisen keinoja, ylläpitää ja laajentaa yhteiskuntapalvelua, säilyttää jäsenyyden mie-
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lekkyys sekä ryhtyä toimenpiteisiin, jotka tehokkaasti ottavat jäsenet mukaan toimintaan ja 
ylläpitää yksittäisten jäsenten mielenkiinnon.  

Seuraavia seikkoja pidetään ensisijaisina tekijöinä positiivisen kasvun aikaansaamiseksi 
jäsenistössä: 

1) Presidentin ensisijainen voimakas ja jatkuva rohkaisu ja tuki 

2) Hyvin suunniteltu uusien jäsenten perehdyttämisohjelma, joka sisältää opastamisen, 
jäseneksi ottamisen ja sopeuttamisen ja klubin toimintaan mukaan ottamisen 

3) Tunnustuksen antaminen uusien jäsenten ehdottajille  

4) Nykyisten jäsenten pysyttäminen, ja sopivan tunnustuksen antaminen kasvuklubeille 
ja piirin sisällä vuosittain presidentin ja governorin toimesta  

5) Jäsenyyden kustannusten pitäminen kohtuullisina sekä riittävä ja kiinnostava rotaryn 
julkisuus, joka korostaa sekä rotaryn yhteiskuntapalvelua että rotariuden etuja rotareil-
le ja heidän perheilleen  

6) Suhdetoiminta 

7) Vahva ja tukea saava jäsenyyskomitea 

8) Luokitekatsauksen laadinta jäsenlisäystä varten (RCP 5.040.) 

Saadakseen uusia päteviä jäseniä ja vähentääkseen jäsentappioita klubin tulisi 

1) käyttää perusteellisesti ja järjestelmällisesti hyväksi olemassa olevia jäsenlisäystä 
koskevia sääntöjä 

2) nykyisten liike- ja ammattiyhtymien paikallistaminen paikkakunnalla mahdollisia 
uusia luokitteita varten sekä pätevien ehdokkaiden löytäminen näihin   

3) pitää palvelutoimintansa paikkakunnan tarpeita vastaavana ja tehokkaasti uutisoida 
yhteiskunnallisia hankkeita ja palveluja 

4) pitää palvelutoimintansa paikkakunnan tarpeita vastaavana ja jäseniä kiinnostavana 

5) toimia niin, että klubin jokainen jäsen saadaan mukaan toimintaan ja että hänen mie-
lenkiintoaan pidetään yllä  

6) suorittaa säännöllisesti klubin arviointia, jotta voidaan huomata ne alueet ja ohjelmat, 
jotka kaipaavat parannusta 

Lisäksi: 

1) Kunkin klubin on tarpeen seurata jäsenistönsä kasvua ja päättää, onko se tyytyväinen 
saavutuksiinsa, ja ryhtyä sitten toimenpiteisiin terveen kasvun aikaansaamiseksi. 

2) Governorien ja muiden piirijohtajien tulisi pyrkiä auttamaan klubeja kasvamaan puut-
tumalla niihin syihin, jotka aiheuttavat jäsenistön kasvun tyrehtymistä sekä todeta 
mahdollisia parannuskeinoja. 

3) Kun rotari eroaa klubistaan asuin- tai työpaikan vaihdon takia, hänen entinen klu-
binsa tulisi suositella häntä yhdelle uuden paikkakunnan klubeista.  

Jotta klubi todella edustaisi paikkakuntansa elinkeinoelämää ja pystyisi täyttämään paik-
kakuntansa tarpeita, on tärkeää ja välttämätöntä, että klubi saa jäsenikseen kaikki jäsenyy-
teen täysin pätevät toimialueellaan työskentelevät tai asuvat henkilöt. Siksi on sopimatonta 
ja rotaryn periaatteiden vastaista, että klubi asettaa mielivaltaisia rajoja jäsentensä määrälle 
tai laiminlyö jäsenlisäystä välinpitämättömyyden tai tietämättömyyden takia tai siksi, että se 
ei ymmärrä kasvusuunnitelman merkitystä klubissa tai ei tiedä, miten uusia jäseniä ehdote-
taan ja opastetaan.  

Klubien tulisi laatia kasvusuunnitelma ja pitäytyä siinä niin, että tuloksena on sopivan 
suuruinen jäsenmäärän nettokasvu. Klubin tulisi asennoitua myönteisesti jäsenistön kas-
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vuun ja oivaltaa, ettei jäsenlisäyksen tarvitse merkitä jäsenistön laadun heikentymistä 
klubissa. Jäsenistön kasvun tulisi aina olla seurausta siitä, että klubi valitsee täysin päteviä 
jäseniä, joiden voidaan odottaa antavan panoksensa rotaryn ohjelman edistämiseksi.  

Rotaryn tarkoitukseen sisältyy, että yksittäiset jäsenet sitoutuvat noudattamaan henki-
lökohtaisesti rotaryn palvelemisen ihannetta. On tärkeää, että yksittäiset rotarit tajuavat, 
että tähän vastuuseen sisältyy velvollisuus levittää rotaryn ihanteita muille ja auttaa laa-
jentamaan rotarya ehdottamalla päteviä henkilöitä klubin jäseniksi. (RCP 5.040.3.) 

Jokaista klubia rohkaistaan pitämään voimassa rotaryn luokite- ja jäsenyysperiaatteet ja 
korjaamaan, milloin mahdollista, kaikki luokite- ja jäsenyyspuutteet klubissa, jotka mah-
dollisesti klubissa esiintyvät. Klubien tulisi tarkoin harkita luokitekäytäntöään ja laajentaa 
tarvittaessa sen tulkintaa, jotta nykyaikainen liike-, ammatti- ja yhteiskunnan palveluym-
päristö voitaisiin ottaa huomioon. (RCP 4.050.) 

Rotary Internationalin alueelliset jäsenyyskoordinaattorit  
RI:n jäsenyyskoordinaattoriohjelman tarkoitus on luoda kestävä, pitkäjännitteinen strate-
ginen lähestymistapa jäsenkehityksen edistämiseksi perustamalla verkosto hyvin koulutet-
tuja rotareita, jotka tuntevat jäsenkehityksen strategiat ja tekniikat, joiden avulla tuetaan 
piirien ja klubien toimintaa jäsenlisäyksen aikaansaamiseksi. (RCP 26.060.) 

Uusien jäsenten jäseneksiottaminen 
Klubeja kehotetaan toivottamaan uudet jäsenet juhlallisesti tervetulleiksi. (RCP 5.050.3.) 
Suositellaan, että kukin klubi suunnittelee oman yksilöllisen menettelynsä uusien jäsen-
tensä arvokkaaksi ja merkittäväksi tervetuloseremoniaksi. Klubit voivat harkita seuraavia 
kohtia: 

Uuden jäsenen jäseneksiotto  

Tilaisuuden ohjaa klubin presidentti yhdessä uuden jäsenen kummin tai sponsorin 
kanssa 

Uuden jäsenen puoliso voidaan kutsua, jos katsotaan aiheelliseksi 

 Kokoushuoneeseen voidaan sijoittaa asianomaisen valokuva ja julkaista se klubin 
viikkoselosteessa  

Seremonia 

 Tervetuloa rotaryyn (lyhyt selostus rotarista ja sen laajuudesta sekä jäsenen velvolli-
suuksista ja oikeuksia) 

Uusi jäsen esittäytyy lyhyesti 

Rotaryjulkaisujen luovutus 

Rotarymerkin, jäsenkortin ja klubin jäsenluettelon luovutus 

Ilmoitus mahdollisesta komiteajäsenyydestä 

Kummin tai sponsorin puheenvuoro 

Uuden jäsenen esittäytyminen ja vastaus 

 Klubilaisten tervetulotoivotus  

Klubeja kehotetaan luomaan vahva jäsenten perehdyttämisohjelma, joka kouluttaa tule-
vaa rotaria rotariuden eduista ja velvollisuuksista ennen kuin hänet kutsutaan jäseneksi. 
Osoitteesta www.rotary.org löytyy lisätietoja uuden jäsenen kolmesta perehdyttämisvai-
heesta: Informaatio, kutsuminen ja jäseneksi ottaminen.   
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UUDET KLUBIT 

Perustajajäsenten vähimmäismäärä (Charter Members) 
Uudessa klubissa tulee olla vähintään 20 charterjäsentä. Ainakin 50 % charterjäsenistä 
tulee olla siltä paikkakunnalta, jonne uusi klubi perustetaan. (RCP 18.050.5.) 

Monipuolinen jäsenistö 
Klubin jäsenistön tulisi täysin edustaa paikkakuntaa, jota se palvelee. Jokaisen klubin 
tulee pyrkiä hankkimaan riittävästi jäseniä tai osa jäsenistöstä (ihanne yli puolet), joiden 
liiketoiminta sijaitsee klubin sijaintipaikkakunnalla, jotta he sopivasti edustaisivat liike-, 
ammatti- ja paikkakunnan johtoa. (RCP 4.010.) 

Väliaikaisen klubin muodostamisedellytykset 
Ennen kuin suunnitellulle uudelle klubille hankitaan mahdollisia uusia jäseniä, governorin 
tulee toimittaa pääsihteerille: 

1) Governorin hyväksymä Organization of New Club Survey -lomake (laajennuskatsaus) 

2) Uuden klubin sponsorointilomake (New Club Sponsor Form, jos käyttökelpoinen) 

 Kun riittävä määrä charterjäseniä on rekrytoitu, RI:n on saatava uuden klubin perusta-
mishakemus (New Club Application Form), luettelo charterjäsenistä ja perustamismaksu, 
ennen kuin klubille myönnetään charterkirja. (RCP 18.050.2.) 

Laajentaa toiminta syrjäisille seuduille 
Rotarit, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan rotaryn toimintaa ei-rotarymaihin tai 
maantieteellisille alueille tulisi olla yhteydessä RI:n laajennuskomiteaan ja tarjota apuaan. 
Rotarit, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan rotarya alueelle, joka on laajentamiselle 
avoin, tulisi ottaa yhteyttä governoriin. (RCP 18.030.4.) Rotaryklubeja ei kuitenkaan tule 
ryhtyä perustamaan syrjäisille sijaintipaikoille, ennen kuin paikkakunnalta on tullut perus-
tamispyyntö ja maantieteellisesti lähellä oleva piiri on todettu sopivaksi avustamaan 
uuden klubin perustamisessa. (RCP 18.020.1.) 

NIMI JA SIJAINTIPAIKKA 

Jokainen klubi perustetaan ja toimii tietyllä sijaintipaikalla. Klubin sijaintipaikka voi olla 
mikä tahansa kohtuullisen suuruinen alue, jolla työskentelee tai asuu riittävä määrä aktii-
visesti liike- ja ammattielämässä yhteiskunnan hyväksi toimivia henkilöitä. Heidän työ- 
tai asuinpaikkojensa tulee sijaita niin lähellä toisiaan, että he voivat toimia klubina. Klu-
bin on määriteltävä sijaintipaikkansa järjestysmuodossaan. (RCP 3.020.) RI:n keskushalli-
tuksen täytyy hyväksyä myöhemmin tehdyt muutokset. (RCP 3.020.2.) 

Väliaikaisen klubin nimestä tulee käydä ilmi, millä sijaintipaikalla se toimii, ja klubin 
tulee merkitä tämä nimi järjestysmuotoonsa RI:n hyväksyttyä nimen. Tämän jälkeen 
nimeä ei saa muuttaa muuten kuin RI:n ja klubin yhteisestä sopimuksesta. (SRCC 19, 2; 
ks. myös Laajentuminen maihin tai maantieteellisille alueille, joissa rotarya ei vielä ole
luvussa 2) Maissa, joissa sanalla klubi club) on sopimaton sivumerkitys, rotaryklubit 
voivat keskushallituksen luvalla jättää käyttämättä sitä nimissään. (RIC 5, 2(d)) 

Toimivien klubien yhdistyminen  
Kahden tai useamman, samassa piirissä olevan klubin yhdistyminen on mahdollista RI:n 
keskushallituksen luvalla edellyttäen, että ko. klubit ovat huolehtineet taloudellisista ja 
muista velvoitteistaan. Yhdistyneet klubit voivat säilyttää klubien aiemmat nimet, char-
terpäivät, tunnukset ja muut arvomerkit osana näiden historiallista taustaa ja mahdollista 
historiikin kirjoittamistarvetta varten. (RIB 2.050.) 
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SUHDETOIMINTA 

Yksittäisen jäsenen vastuu 
Rotarin odotetaan olevan täysin tietoinen rotaryn tavoitteesta, ohjelmista ja toiminnasta 
sekä etsivän tilaisuuksia tehdä rotaryn tavoitteita ja saavutuksia tunnetuiksi sekä henkilö-
kohtaisten että työ- ja ammattielämän kontaktien kautta. (RCP 9.040.1.) 

Rotareita kehotetaan auttamaan klubejaan tekemään toimintaansa tunnetuksi paikka-
kunnalla kertomalla itse, mitä rotary on ja mitä se tekee, parantaakseen rotaryn kasvua ja 
palvelutoimintaa.   

Rotaryklubin vastuu 
Jokaisen klubin odotetaan 

1) pitävän yllä hyviä suhteita tiedotusvälineisiin (RCP 9.040.) 

2) pyrkivän julkistamaan onnistuneita palveluprojekteja ja toimintoja, jotka valaisevat 
rotaryn tavoitteita ja saavutuksia (RCP 9.040.2.) 

3) käyttävän hyväksi RI:n suhdetoiminnan apuneuvoja, kuten RI:n TV-ohjelmia, radiota, 
painotuotteita, Internetiä, mainostauluja, yleisölle tarkoitettuja esitteitä ja muita jaet-
tavia välineitä ja tekniikoita, joilla edistetään rotaryn tavoitteita ja toimintaa paikka-
kunnalla (RCP 9.050.) 

4) kehottavan jäseniään kertomaan perheilleen, ystävilleen ja työtovereilleen rotaryn 
tavoitteista ja saavutuksista 

5) pyrkivän lisäämään paikkakunnan johtohenkilöiden, nuorten ja muiden tärkeiden 
ryhmien tietoisuutta rotarysta, sen tavoitteista, laajuudesta ja toiminnasta (RCP 
9.050.1.) 

6) pyrkivän myönteisellä tavalla ehkäisemään tai korjaamaan paikkakunnilla mahdolli-
sesti vallitsevia asenteita tai klubin oloja, jotka saattavat vahingoittaa rotaryn mai-
netta ja rajoittaa sen tehokkuutta (RCP 9.040.6.) 

7) hankkivan klubin jäseniksi täysi edustus tiedotusvälineistä (RCP 9.040.3.) 

Epäsuotuisa suhdetoiminta 
Jos yleisön kielteinen käsitys johtuu rotaryn tarkoituksen ja toiminnan väärästä tulkinnasta, 
klubin tulisi pyrkiä oikomaan väärinkäsityksiä hyvin suunnatulla julkisella informaatiolla ja 
pyrkimyksillä parantaa suhteita paikkakuntalaisiin ja, milloin mahdollista, vahvistamalla 
palvelutyötään. (RCP 9.040.6.) 

Jos on sellainen tilanne tai syntyy sellainen ongelma, jolla voi olla vaikutusta muihin 
klubeihin tai RI:hin, klubin tulisi ilmoittaa asiasta governorille mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa niin että asiaan voidaan puuttua yhteisvoimin. Governorin vastuulla on neuvoa 
ja auttaa klubeja ehkäisemään tai ratkaisemaan paikallisia suhdetoimintaongelmia. Pääsih-
teeriin tulee ottaa välittömästi yhteyttä kun kielteisillä uutisilla voisi olla kansallista tai 
kansainvälistä vaikutusta. Pääsihteeri avustaa sitten governoreja ja klubeja, sekä pitää 
presidentin ja keskushallituksen tietoisina näistä asioista ja esittää ongelmat tarpeen tullen 
heidän harkittaviksi. (RCP 9.040.7.) 

Suhdetoiminta ja klubin projektit 
On toivottavaa, että jokainen rotaryklubi sponsoroi yhden tärkeän yhteiskuntapalveluprojek-
tin joka vuosi. Hyvin toteutettua palveluprojektia pidetään yhtenä tärkeimmistä tavoista 
parantaa yhteiskunnan ymmärtämystä rotarysta. Siksi on rotaryn suhdetoiminnan kannalta 
oleellisen tärkeää, että klubit pyrkivät aktiivisesti tiedottamaan yleisölle rotaryklubin toteut-
tamista onnistuneista projekteista. (RCP 8.040.1.) 
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Rotaryn ja tiedotusvälineiden suhteet 
Klubeja ja governoreja kehotetaan ryhtymään sopiviin toimenpiteisiin parantaakseen 
rotaryn ja tiedotusvälineiden välisiä suhteita. Huomioon ottaen paikallisia yhteiskunta- ja 
kulttuurioloja ja paikallisten mediasuhteiden tila, klubien ja piirien tulisi toteuttaa seuraa-
via asioita rotaryn ja tiedotusvälineiden suhteiden parantamiseksi: 

1) kutsua tiedotusvälineiden edustajia klubeihin esitelmöimään julkisen sanan roolista.     

2) järjestää koulutustilaisuuksia, keskusteluryhmiä tai suhdetoiminta- ja mediasuhtei-
den foorumeita vain rotareille, kutsua tiedonvälittäjiä puhujiksi tai panelisteiksi  

3) kehittää klubilähtöisiä mahdollisuuksia nuorille toimittajille kehittyä ammatillisesti, 
ja pyytää apurahan saaneita antamaan kokemuksistaan palautetta. 

4) tiedotusvälineiden edustajien ottaminen mukaan GSE-vaihtoon. 

5) lisätä ponnisteluja tiedotusvälineiden edustajien saamiseksi klubin jäseniksi. (RCP 
9.040.) 

Puhujapalvelu 
Rotaryklubien tulisi olla valmiita osoittamaan erilaisiin paikkakunnalla järjestettäviin 
tilaisuuksiin puhujia, jotka voivat tehokkaasti kertoa rotarysta. (RCP 9.050.2.) 

RI:n suhdetoimintatunnustus (Public Relations Award) 
RI:n PR-tunnustus on huomionosoitus klubeille ja piireille, joiden alueilla rotarytoiminta on 
saanut osakseen poikkeuksellisen suurta huomiota tiedotusvälineissä ja jotka ovat toteutta-
neet ohjelmia, joiden avulla selvästi näissä paikkakunnissa on parannettu rotaryn kuvaa. 
(RCP 44.070.) Lisätietoja tästä tunnustuksesta on saatavissa luvusta 4 ja osoitteessa 
www.rotary.org. 

RI:n tunnustus parhaasta yhteistoimintaprojektista   
-tunnustus palkitsee klubeja, jotka johtavat huomat-

tavia projekteja yhteistyössä muiden paikallisten, kansallisten tai kansainvälisten järjestöjen 
kanssa ja joilla lisätään tietoisuutta ja ymmärrystä rotarysta kansainvälisessä yhteisössä. 
(RCP 44.080.) Lisäinformaatiota löytyy luvusta 4 ja osoitteesta www.rotary.org. 

SEKALAISTA 

Toiminnan laiminlyöminen ( Failure to Function )  
RI:n keskushallitus on vastuussa siitä, että kaikki järjestön jäsenklubit ovat toimivia ja 
määrittelee toimivan klubin sellaiseksi joka 

1) on suorittanut per capita -maksut RI:lle 

2) kokoontuu säännöllisesti 

3) varmistaa, että klubin jäsenet tilaavat jonkun hyväksytyn Rotary World Magazine 
Press ryhmään kuuluvan julkaisun (The Rotarian tai alueellisen rotarylehden) 

4) toimeenpanee palveluprojekteja, jotka kohdistuvat tarpeisiin omalla paikkakunnalla 
ja/tai paikkakunnilla muissa maissa 

5) vastaanottaa governorin, apulaisgovernorin tai jonkun muun RI:n toimihenkilön vie-
railun 

6) ottaa asianmukaisen yleisen vastuuvakuutuksen kuten on edellytetty rotaryn menet-
telytapasääntöjen kohdassa 71.080. (RCP 2.010.1.)  

Pääsihteeri voi governorin suosituksesta ja RI:n keskushallituksen puolesta lopettaa 
klubin toiminnan laiminlyömisen takia, jos klubi ei pääsihteerin mielestä täytä toimivan 
klubin vaatimuksia. (RCP 31.030.5.) Governorin tai pääsihteerin on tätä ennen ilmoitetta-
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va klubille tilanteesta ja pyydettävä sitä vastaamaan väitteeseen. Tiedot toimivista klu-
beista on dokumentoitu governorin toimittamasta klubivierailuraportista, Memo of Club 
Visit.  

Pakollisten Rotarysäätiöavustuksien kielto 
Rotarysäätiö luotiin vapaaehtoisten lahjoitusten pohjalle. Jäsenyyden ehtoihin ei saa liittää 
velvoitetta lahjoittaa Rotarysäätiölle eikä sellaista ehtoa saa olla jäsenanomuslomakkeessa. 
Sellainen klubin sääntö, joka määrää jäsenyyden ehdoksi lahjoitukset Rotarysäätiölle, on 
kielletty. Viittaus tällaiseen lahjoitukseen jäsenkortissa ei ole sallittu. (RCP 5.050.7.) 

Rotary ja politiikka 
RI:n ja sen jäsenklubien täytyy pidättäytyä puoluepoliittisista lausunnoista. Rotareita 
kielletään esittämästä yhteisesti kannanottoja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa maan 
viranomaisiin tai politiikkaan. Rotarien velvollisuutena on kuitenkin  

1) pitää klubeissaan silmällä paikkakunnallaan ja koko maailmassa tapahtuvaa poliittista 
kehitystä siltä osin kuin se vaikuttaa heidän ammattiensa harjoittamiseen ja heidän 
paikkakuntiinsa sekä rotaryn tavoitteen, maailman yhteisymmärryksen ja rauhan saa-
vuttamiseen. Heidän odotetaan hankkivan luotettavaa informaatiota tasapainoisten  
ohjelmien ja keskustelujen kautta, niin että klubin jäsenet voivat tehdä omat johtopää-
töksensä sen jälkeen kun asiaa on yhdessä rehellisesti tarkasteltu eri puolilta. 

2) toimia klubinsa ulkopuolella yksityishenkilöinä aktiivisesti mahdollisimman monessa 
laillisessa ryhmässä ja järjestössä edistääkseen niissä, ei ainoastaan sanoin vaan myös 
omalla esimerkillään, tietoisuutta siitä, että kaikki ihmiset ovat arvokkaita, minkä seu-
rauksena tulee kunnioittaa yksilön ihmisoikeuksia. (89 134; RCP 2.100.) 

Lehtitilaukset 
Yhdysvaltojen ja Kanadan klubien jokaisen aktiivijäsenen on tilattava virallinen lehti. 
(RIB 20.020.2.) 

Jokaisen klubin Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella on asetettava jäsenyyden ehdok-
si, että niiden aktiivijäsenten on tilattava, ja pysyttävä tilaajina niin kauan kuin jäsenyys 
kestää, jokin virallinen Rotary World Magazine Press (RWMP) ryhmään kuuluva julkaisu 
(joko The Rotarian, joka on RI:n virallinen lehti, tai RI:n keskushallituksen hyväksymä 
alueellinen rotarylehti). (RIB 20.030.1.) RI:n keskushallitus voi kuitenkin vapauttaa klubin 
näistä määräyksistä, jos sen jäsenet eivät kielivaikeuksien vuoksi pysty lukemaan virallista 
lehteä tai klubille hyväksyttyä muuta rotarylehteä. (RIB 20.030.2.) 

Rotaryn alueelliset lehdet 
Rotaryn aluelehdet ovat olemassa edistääkseen kaikin tavoin rotaryn tavoitetta. Rotaryjul-
kaisu, joka täyttää seuraavat vaatimukset, voi hakea sertifiointia ja saatuaan RI:n keskushal-
lituksen hyväksymisen, se voi saada lisenssin rotaryn aluelehtenä ja RWMP:n jäsenenä. 
Uudelleen sertifiointi vaaditaan joka viides vuosi: 

1) Lehti palvelee yhtä piiriä tai maata suurempaa aluetta. Julkaisuille voidaan myöntää 
väliaikainen asema, kun ne palvelevat jotakin erityistä kieliryhmää yhdessä piirissä 
ja jos niillä voi olla kasvupotentiaalia muissa piireissä. 

2) Lehden julkaisemisen kaikkia puolia valvoo julkaisukomitea, johon kuuluvat tehtä-
vään nimetty nykyinen governor, tuleva governor, lehden päätoimittaja ja kolme  
entistä RI:n toimihenkilöä. 

3) Rotaryn aluelehden toimittajalla on oikeus toimittaa lehteä täysin vapaasti rotaryn 
toimintaperiaatteiden asettamissa rajoissa. Hänen täytyy kuitenkin hyväksyä se, että 
lehden toimittaminen tapahtuu julkaisutoimikunnan kohtuullisen valvonnan alaisena. 
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4) Lehden sisällön täytyy olla sopusoinnussa RI:n toimintaperiaatteiden kanssa, ja vähin-
tään 50 % sisällöstä täytyy käsitellä rotarya ja siihen liittyviä aiheita. 

5) Paikallisten tai alueellisten uutisten lisäksi lehden tulee sisältää tietoja RI:stä, ja sen 
tulee mahdollisuuksien mukaan sisältää sellaisia aiheita ja erityisartikkeleita, joita 
presidentti tai keskushallitus voi pyytää julkaistaviksi. 

6) Lehden täytyy ilmestyä vähintään neljä kertaa vuodessa. 

7) Lehden tulee ulkoasultaan ja yleisvaikutelmaltaan olla korkealaatuinen ja puoleensa 
vetävä ja edustaa arvokkaalla tavalla rotaryn luonnetta. 

8) Lehden levikin tulee olla lähellä alueen rotarien kokonaismäärää, niin että se saavut-
taa tarkoituksensa eikä tuota tappiota. 

9) Lehti täytyy kustantaa niin, että RI:llä ei ole siitä taloudellista vastuuta.  

10) Vain yhdelle aluelehdelle voidaan myöntää sertifiointi ja olemassa oleville hyväk-

51.020.1.; 51.020.2.; 51.020.7.; 51.020.8.; 51.020.9.) 
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2 Piiri (The District) 

Piiri koostuu maantieteellisellä alueella joukosta rotaryklubeja, jotka on yhdistetty piiriksi 
RI:n hallinnollisia tarkoituksia varten. Rotarypiiri on organisoitu ja se toimii yksinomaan 
auttaakseen yksittäisiä rotaryklubeja edistämään rotaryn tavoitetta, eikä sen tulisi vähentää 
rotaryklubien ja rotarien suorittamaa palvelutyötä. (RCP 17.010.1.) 

Piirin klubien ja rotarien lukumäärä 
Koska suurijäsenisillä piireillä on merkittäviä etuja verrattuna piireihin, joissa on pienempi 
määrä klubeja ja rotareita, ja koska pienillä piireillä on epäedullinen vaikutus RI:n hallin-
toon ja talouteen, RI:n keskushallitus suosittelee kaikkien piirien klubimääräksi vähintään 
75 klubia ja jäsenmääräksi vähintään 2 700 rotaria. (RCP 17.010.2.) 

Piirijako 
RI:n keskushallituksella on oikeus perustaa uusia piirejä, yhdistää piirejä ja muuttaa ole-
massa olevien piirien rajoja. RI:n keskushallituksen ei tule tehdä muutoksia sellaisten  
piirien rajoihin joissa on 30 tai enemmän klubeja ja 1 000 tai enemmän rotareja jos klubien 
enemmistö sitä vastustaa piirissä tai piireissä, jota muutos koskisi. (RIB 15.010.) 

RI:n piirijakokomitea avustaa uusien piirien perustamista, klubien ryhmittelyä piirien 
sisällä ja olemassa olevien piirien yhdistämistä. Ottakaa yhteys RI:n www-sivulle tai 
sihteeristöön saadaksenne piirin uudelleenjärjestelyhakemusta varten lomakkeen, joka 
selostaa yksityiskohtaisesti tarvittavat tiedot ja menettelytavat ehdotuksen tekemiseksi. 
Ehdotuksen tekevien piirien tulee ottaa huomioon: 

1) Piirijakokomitea käsittelee piirijakoa koskevia ehdotuksia kansainvälisen rotaryneu-
vottelun aikana, joten ehdotukset täytyy lähettää 90 päivää ennen tätä neuvottelua. 

2) Piirijakokomitea suhtautuu myönteisesti sellaisten uusien piirien perustamiseen, 
joissa on vähintään 60 klubia ja/tai 2 100 rotaria ja jotka osoittavat edellytyksiä kas-
vaa 10 vuodessa vähintään 75 klubiksi ja 2 700 rotariksi. (RCP 17.010.4) 

Tulevien governorien on oltava tarkoin perillä kaikista piiriensä ehdotuksiin liittyvistä 
yksityiskohdista siltä varalta, että komitea haluaa pyytää heiltä lisätietoja kansainvälisen 
rotaryneuvottelun yhteydessä. 

Tutkittuaan ehdotuksia komitea ilmoittaa suosituksensa RI:n keskushallituksen käsitel-
täväksi. Jos RI:n keskushallitus hyväksyy uuden piirijaon RI:n sääntöjen kohdan 15.010. 
mukaisella tavalla, RI:n presidentti ilmoittaa kyseisten piirien klubeille keskushallituksen 
päätöksen ja päivämäärän, jolloin uusi piirijako astuu voimaan. Klubeille tulee antaa 45 
päivää aikaa esittää vastalauseensa. 

Jos piirien klubien enemmistö piireissä, joissa on yli 30 klubia tai yli 1 000 rotaria, ei  
ilmoita ilmoituskirjeen postittamisesta 45 päivän kuluessa vastustavansa tätä toimenpidettä, 
pääsihteerin tulee ilmoittaa kyseisille governoreille ja klubeille, että RI:n keskushallituksen 
päätös on lopullinen. 

 RI:n keskushallitus ei ota käsiteltäväksi minkään uuden piirin rajoihin tehtävää muutosta 
ennen kuin vuoden kuluttua kyseisen piirin rajojen julkistamisesta ja vahvistamisesta. 

 RI:n presidentillä on valtuudet keskushallituksen puolesta hyväksyä piirien rajoihin pie-
nehköjä muutoksia, jotka vaikuttavat sellaisen yksittäisen klubin tai alueen, jolla ei ole 
rotaryklubia, siirtämiseen yhdestä piiristä naapuripiiriin edellyttäen, että kyseiset piirit 
kuuluvat samaan vyöhykkeeseen. Sellainen toimenpide voidaan tehdä kyseisten piirien 
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governorien suostumuksella ja niiden piirien klubien enemmistön hyväksymänä. Tällaisen 
toimenpiteen aikataulun ilmoittaminen on selostettu yllä olevissa menettelyohjeissa. Toi-
menpiteen aikataulu astuu voimaan päätöstä seuraavan heinäkuun 1. päivänä. (RCP 
17.010.4.) 

GOVERNOR 

Governor on piirissä RI:n toimihenkilö, joka toimii keskushallituksen johdon ja valvon-
nan alaisena. Piirin klubit toimivat suoraan governorin valvonnan alaisina. Governorin 
tehtävä on edistää rotaryn tavoitetta johtamalla ja valvomalla piirinsä klubeja. Governorin 
tulee innostaa ja motivoida klubeja ja varmistaa jatkuvuus piirissä. (RIB 15.090.) 

Varmistaakseen parhaat mahdolliset ehdokkaat governorin tehtäviin, governorin tulee 
kehottaa piirin klubeja ehdottamaan sopivia kandidaatteja.  

Asema, kelpoisuusehdot ja velvollisuudet 
Seuraava governorin asemaa, kelpoisuusehtoja ja velvoitteita koskeva tiedote jaetaan 
vuosittain kaikille klubeille tarkoituksena antaa tietoa niille, jotka nimeävät ehdokkaat, 
sekä toimeen ehdotetuille. 

Asema 
Governor on piirinsä klubien nimeämä ja RI:n konvention valitsema RI:n toimihenkilö. 
Hänen toimikautensa alkaa heinäkuun 1. päivänä ja hän on toimessaan yhden vuoden tai 
siksi, kunnes hänelle on valittu pätevä seuraaja. (RIB 6.060.1.) 

Kelpoisuusehdot 
Governorehdokkaan kelpoisuusehtojen lisäksi governorin on täytynyt toimeen astuessaan 
olla yhden tai useamman rotaryklubin jäsen vähintään 7 vuotta ja hänen on täytynyt osal-
listua tulevien governorien valmennusseminaariin ja kansainväliseen rotaryneuvotteluun. 
(RIB 15.080.) 

Tehtävät 
Governor on piirissään RI:n toimihenkilö ja toimii keskushallituksen johdon ja valvonnan 
alaisena. Governorin tehtävänä on edistää rotaryn tavoitetta johtamalla ja valvomalla piirin-
sä klubeja. Governorin tulisi toimia yhteistyössä piirin ja klubien johdon kanssa rohkaistak-
seen heitä osallistumaan Piirijohtosuunnitelmaan. Governorin tulee myös huolehtia jatku-
vuudesta piirissä olemalla yhteistyössä entisten, nykyisten ja tulevien piirin johtohenkilöi-
den kanssa kehittäen tehokkaita klubeja. Governor on vastuussa seuraavista toiminnoista 
piirissään: 

1) uusien klubien perustaminen 

2) olemassa olevien klubien vahvistaminen   

3) jäsenlisäyksen edistäminen toimimalla yhteistyössä piirin johdon ja klubipresident-
tien kanssa piirin jokaisen klubin realistisen kasvutavoitteen vahvistamiseksi 

4) Rotarysäätiön tukeminen edistämällä osallistumista säätiön ohjelmiin ja säätiön talou-
dellista tukemista 

5) hyvien suhteiden edistäminen piirinsä klubien välillä sekä klubien ja RI:n välillä 

6) piirikonferenssin suunnittelu ja johtaminen sekä tulevan governorin (governor-elect) 
avustaminen klubipresidenttien valmennusseminaarin ja piirineuvottelun valmiste-
luissa 

7) huolehtiminen governorin klubivierailuista, joko yksittäin tai useamman klubin  
yhteisvierailuina vapaavalintaisena aikana, jolloin governorin paikallaolo parhaalla 
mahdollisella tavalla edistää seuraavia asioita: 
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a) huomion kiinnittäminen tärkeisiin rotaryaiheisiin 

b) erityisen huomion kohdistaminen heikkoihin tai vaikeuksissa oleviin klubeihin 

c) rotareiden kannustaminen osallistumaan palveluaktiviteetteihin 

d) huomioida henkilökohtaisesti piirin ansioituneita rotareita  

8) kuukausikirjeen kirjoittaminen jokaiselle klubiresidentille ja -sihteerille 

9) RI:n presidentin tai keskushallituksen pyytämien raporttien täsmällinen toimittami-
nen RI:lle 

10) ennen kansainvälistä rotaryneuvottelua (International Assembly) täydellisen selon-
teon laatiminen tulevalle governorille piirin klubien tilasta ja asioiden vaatimien 
toimenpiteiden suositteleminen klubien tukemiseksi  

11) varmistaminen, että piirin nimittämiset ja vaalit on toimitettu RI:n järjestysmuodon, 
RI:n sääntöjen ja RI:n vahvistamien menettelytapojen mukaisesti 

12) tiedustella säännöllisesti piirissä toimivien rotaryjärjestöjen aktiviteetteja (Rotaryn 
ystävyysvaihto, maiden väliset komiteat, kansainväliset verkostoryhmät, jne.) 

13) piirin jatkuvuuden kannalta tärkeiden asiakirjojen luovuttaminen seuraajalleen 

14) kaikkien muiden hänelle RI:n toimihenkilönä kuuluvien tehtävien suorittaminen. 
(RIB 15.090.) 

 RIBI:n alueella governorin tehtävät suoritetaan tällä alueella vakiintuneen käytännön ja 
yleisneuvoston ohjeiden ja RIBI:n järjestysmuodon ja sääntöjen mukaan. Governorin 
tulee myös toimittaa presidentin ja pääsihteerin pyytämät raportit täsmällisesti ja suorittaa 
kaikki muut RI:n toimihenkilölle kuuluvat tehtävät. (RIB 15.100.) 

Eettiset säännöt
1) Governorien tulee noudattaa asiaankuuluvia lakeja ja säännöksiä hoitaessaan rotary-

asioita, jotta he edistäisivät järjestön perustehtävää. Tämän lisäksi governorien tulee 
yksityiselämässään noudattaa asiaankuuluvia lakeja, jotta pidetään yllä ja suojellaan 
sitä myönteistä kuvaa, joka rotarylla on.  

2) Governorien tulee noudattaa RI:n järjestysmuodon ja sääntöjen määräyksiä. RI:n 
toimihenkilöinä governorien velvollisuus on noudattaa näitä RI:n perusasiakirjojen 
määräyksiä. Näissä asiakirjoissahan on ilmaistuna rotaryn jäsenistön demokraatti-
nen tahto sellaisena kuin se on ilmaistuna joka kolmas vuosi kokoontuvassa sääntö-
valtuuskunnassa. Näissä asiakirjoissa jäsenistö on ilmaissut sen, miten rotaryn toi-
mihenkilöiden odotetaan toimivan. Näiden määräysten noudattaminen varmistaa jä-
senistön luottamuksen ja takaa sen, että suoritetut toimenpiteet ovat jäsenistön odo-
tusten mukaisia. 

3) Governorien tulee noudattaa menettelytapaohjeita, jotka RI:n keskushallitus on il-
maissut luomissaan rotaryn menettelytapasäännöissä (Rotary Code of Policies, 
RCP). Vuosien kuluessa RI:n keskushallitus on laatinut menettelytapoja, jotka on 
koottu rotaryn menettelytapasäännöstöksi, edistämään järjestön tavoitteita ja suoje-
lemaan sen päätehtävää. Monet näistä määräyksistä on luotu varmistamaan hyvä 
hallintotapa ja edistämään eettistä kuvaa järjestöstä. Näiden menettelytapojen nou-
dattaminen ilmentää sitoutumista näihin ihanteisiin ja samalla suojellaan järjestöä.  

4) Governorien tulee hoitaa tehtäviään rotarien hyödyksi pitäen mielessään se, miksi 
RI on perustettu. Governorien tulee pitää piirin etu kaiken edellä eikä heidän toimis-
saan eikä käytöksessään saa olla mitään sopimatonta tai edes siihen viittaavaa. 

5) Governorien ei tule käyttää asemaansa oman maineensa ja/tai etunsa tai perheenjäsen-
tensä edun ajamiseen. Tällaisen tärkeään virkaan itsestään kuuluva valta antaa sellai-
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sia erityisetuja, joista muut rotarit eivät pääse osallisiksi. Tällaisten etujen hyväksi-
käyttö siirtää huomion pois tärkeistä velvoitteista ja asettaa omistautumisen rotaryn 
tavoitteille kyseenalaiseksi. 

6) Governorien tulee noudattaa asiaankuuluvaa huolellisuutta suorittaessaan tunnolli-
sesti velvollisuuksiinsa kuuluvia tehtäviä piirissä. Governorien pitäisi suorittaa teh-
tävänsä niin huolellisesti ja samalla myös perehtymällä asioihin kohtuullisen hyvin 
aivan kuin kukan tahansa samanlaisessa asemassa oleva harkitseva ihminen tekisi 
samanlaisissa olosuhteissa. Governorien tulee ennen päätöksentekoa kerätä kaikki 
se asiaa koskeva tieto, mikä kohtuudella on saatavilla.  

7) Governorien toimenpiteiden tulee olla reiluja kaikkia osapuolia kohtaan. Governorit 
joutuvat usein tekemään päätöksiä, joilla on merkittävää vaikutusta moniin rotary-
klubeihin ja rotareihin. Governorien tulee punnita päätöstensä mahdollisia vaikutuk-
sia neljän kysymyksen kokeen viitoittamalla tavalla ja kohdeltava tasapuolisesti 
kaikkia, joita päätökset koskevat. 

8) Governorien tulee edistää tärkeitä raha-asioita koskevan tiedon läpinäkyvyyttä.  
Governorit ovat järjestönsä rahastonhoitajia ja toimivat rotaryklubien ja rotarien  
nimissä. Rotareilla on oikeus saada tarkkaa tietoa järjestön taloudellisesta tilanteesta. 
Rahaliikenteen läpinäkyvyys auttaa toimimaan eettisesti oikein. 

9) Governorien tulee estää ja rajoittaa luottamuksellisen tiedon paljastumista, välittä-
mistä ja hyväksikäyttöä. Governorien tulee käyttää tällaista tieto vain niihin asioi-
hin, joihin ne on tarkoitettu, ei koskaan omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Sa-
malla täytyy pitää huolta, ettei sitä vahingossa pääse asiattomiin käsiin. 

10) Governorien pitää noudattaa kulujen hyvitystä koskevia menettelytapaohjeita. RI:n 
keskusjohto on ottanut käyttöön rotarytoiminnasta johtuvien kulujen hyvitysmenet-
telyn. Noudattamalla tätä menettelyä varmistetaan se, että noudatetaan asianomaisia 
lakeja ja estetään väärinkäytökset. (Dec. 266, June 2007)  

TULEVA GOVERNOR (GOVERNOR-ELECT) 

Tulevien governorien valmennusseminaari (GETS) 
Osallistuminen GETS:iin on tuleville governoreille pakollinen. (19.040.4.) RI:n kes-
kushallitus on ottanut käyttöön tuleville governoreille kahden päivän valmennusohjelman, 
joka pidetään RI:n vyöhykkeillä järjestettävien rotaryinstituuttien yhteydessä. Koulutus-
ohjelma sisältää RI:n keskushallituksen ja Rotarysäätiön hallituksen hyväksymiä aiheita. 
(RCP 19.040.3.) Lisätietoja tästä tilaisuudesta on saatavana tämän luvun osiosta Koko-
ukset.

Kansainvälinen rotaryneuvottelu (International Assembly) 
Tulevan governorin osallistuminen kansainväliseen rotaryneuvotteluun on myös pakolli-
nen. Jokaisella tulevalla governorilla tulee olla tämä peruskokemus ja valmennus voidak-
seen menestyksekkäästi suoriutua tehtävistään RI:n toimihenkilönä piirissä sekä neuvon-
antajana että johtajana RI:n toimihenkilöltä edellytetyllä tavalla. 

Kaikkia governoreja kehotetaan tähdentämään governoriksi ehdotetuille, sekä piirin 
klubeille, vaatimusta tulevan governorin osallistumisesta GETS:iin sekä kansainväliseen 
rotaryneuvotteluun ja mainitsemaan, ettei nimeäminen ole mahdollinen, ellei ehdokas ole 
halukas tai voi osallistua molempiin niiden koko kestoajan. RI:n tuleva presidentti voi 
hyväksyä poissaolon keskushallituksen puolesta lieventävien asianhaarojen vallitessa, 
edellyttäen että tuleva governor osallistuu vaihtoehtoiseen valmennukseen, jonka pääsih-
teeri järjestää. (RCP 19.040.1.) 
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Muu valmistautuminen 
Tulevan governorin tulee toimikauttaan edeltävänä vuonna saada governorilta: 

1) erityisiä velvollisuuksia piirikomiteoissa tai piirin hallinnossa 

2) kutsun osallistua tarkkailijana kaikkiin piirin kokouksiin, joihin hänen ei muuten 
odoteta osallistuvan 

3) kutsun osallistua piirikonferenssin ohjelmaan. (RCP 19.040.9.) 

Governorin tulisi ottaa tehtäväkseen tulevan governorin perehdyttäminen, kouluttami-
nen ja motivointi ja käyttää tässä hyväkseen past governoreja ja rotaryinstituuttien tapaisia 
kokouksia.  

GOVERNOREHDOKAS (GOVERNOR-NOMINEE) 

Valinta 
Piirin klubien tulisi valita governorehdokas arvokkaalla, vastuuntuntoisella tavalla rotaryn 
periaatteiden mukaisesti. (RCP 19.030.1.) Piirin tulee valita governorehdokas enintään 36 
kuukautta, mutta vähintään 24 kuukautta ennen kuin hän ottaa tehtävän vastaan. (RIB 
13.010.) 

Rotari, joka syyllistyy vaalikampanjaan tai ääntenkalastukseen pyrkiessään RI:n toimi-
henkilöksi, voidaan julistaa vaalikelvottomaksi kyseiseen toimeen ja mahdollisesti myös 
tuleviin RI:n toimiin RI:n keskushallituksen määräämäksi ajaksi (ks. luku 3). (RIB 
10.060.1.) 

Piirejä kehotetaan etsimään ja nimeämään governorin toimeen paras mahdollinen ehdo-
kas siten, että nimeämiseen ei vaikuta mikään vanha tapa valita ehdokas vuorotellen tietyis-
tä klubiryhmistä ja tietyiltä maantieteellisiltä alueilta. 

Ehdokkaan hylkääminen keskushallituksessa  
Jos governorehdokas ei täytä kuvattuja kelpoisuusehtoja ja vaatimuksia, tulee keskushal-
lituksen hylätä ehdokkuus ja eikä pääsihteeri saa esittää häntä valittavaksi RI:n konventi-
ossa. (RIB 13.060.1.) 

Valintamenettely 
Piirin tulee valita governorehdokas joko nimeämiskomiteamenettelyllä tai suoralla posti-
äänestyksellä tai piirikonferenssissa. Valitsemistapa on hyväksyttävä piirikonferenssin 
ponsiesityksellä. (RIB 13.020.1.) Piireissä, joissa käytetään nimeämiskomiteaa, voivat 
klubit esittää haastavia ehdokkaita. (RIB 13.020.8) 

Postiäänestys 
Governorin vaalissa tulee yksittäisen klubin kaikki äänet (jos jäsenluvun perusteella klu-
billa on ääniä enemmän kuin yksi) antaa yksimielisesti samalle ehdokkaalle; jos ei, niin 
sellaisen klubin äänet tulee hylätä. (RIB 13.020.13., 13.040.1.) 

 Haastetilanteessa ei tule postiäänestyksen yhteydessä antaa governorehdokkaista muita 
henkilötietoja kuin: 

1) Ehdokkaan nimi, klubin nimi ja sijainti, rotaryvuosien määrä, luokite, toimipaikan 
tai entisen toimipaikan nimi, virka-asema tai entinen virka-asema, kokoukset, joihin 
governorehdokas on osallistunut kuluneen viiden vuoden aikana, nykyiset toimet 
(vaaleilla täytettävät tai nimitykset) rotaryssa, entiset toimet (vaaleilla täytettävät tai 
nimitykset). 

2) Erityiset rotaryn palvelutoiminnat ja rotaryn aktiviteetit joihin ehdokas on osallistu-
nut (ts. mitä ehdokas on tehnyt edistääkseen rotarya) 

3) Tärkeimmät kunniamerkit ja työelämän saavutukset  
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4) Tärkeimmät kunniamerkit ja saavutukset kansalais- ja julkisen palvelun alalla (RCP 
19.030.2.) 

Valinta uusissa piireissä 
Kun olemassa olevissa piireissä klubit on jaettu uudelleen uusiksi piireiksi, niin uusien 
piirien klubien tulee, mahdollisuuksien mukaan, valita governorehdokas ennen uuden 
piirin muodostamista samaa menettelytapaa käyttäen, joka klubeilla oli ennen uutta piiri-
jakoa. Ellei yllä mainittu menetelmä ole mahdollinen, RI:n keskushallitus antaa luvan 
valita ehdokas postiäänestyksellä ja määrää jonkun governorin toimittamaan postiäänes-
tyksen. (RCP 19.030.3.) 

Kelpoisuusehdot 
Governorehdokkaan tulee nimeämisajankohtana 

1) olla piirissään toimivan klubin arvossapidetty jäsen (RIB 15.070.1.) 

2) olla täysin pätevä jäsenyyteen sitä koskevien sääntöjen tarkankin tulkinnan mukaan 
ja hänen tulee edustaa luokitetta, johon ei liity mitään kyseenalaista. (RIB 15.070.2.) 

3) olla toiminut klubin presidenttinä täyden toimikauden tai ollut klubin charterpresi-
dentti täyden kauden charterajankohdasta ennen 30. kesäkuuta edellyttäen, että tämä 
kausi on kestänyt vähintään 6 kuukautta. (RIB 15.070.3.) 

4) olla halukas ja kykenevä fyysisesti ja muutoin suorittamaan ja täyttämään governo-
rin toimeen kuuluvat tehtävät ja velvollisuudet, kuten edellytetään RI:n sääntöjen 
kohdassa 15.090. (RIB 15.070.4.) 

5) osoittaa tuntevansa ne governorin kelpoisuusehdot, velvollisuudet ja vastuut, jotka 
on määrätty RI:n säännöissä ja toimittaa RI:n pääsihteerille allekirjoitettu vakuutus, 
että hän täysin ymmärtää nämä kelpoisuusehdot, velvollisuudet ja vastuut. Tämän 
vakuutuksen tulee myös vahvistaa, että hän on pystyvä hoitamaan governorin tehtä-
vät ja että hän on halukas ja kyvykäs vastaamaan toimeen kuuluvista tehtävistä ja 
velvollisuuksista. (RIB 15.070.5.) 

Velvollisuudet  
Tulevana RI:n toimihenkilönä governorehdokkaan pitäisi 

1) ruveta valmistautumaan governorin tehtävään 

2) edistää jatkuvuutta tekemällä yhteistyötä edellisten, nykyisten ja tulevien piirin joh-
tohenkilöiden kanssa tehokkaiden klubien hyväksi 

3) ruveta analysoimaan piirin vahvuuksia ja heikkouksia sen taustamateriaalin avulla, 
jonka hän saa välittömästi edelliseltä, nykyiseltä ja tulevalta governorilta 

4) käydä läpi ja tarkistaa piirin organisaatio (piirijohtosuunnitelma, DLP) ja klubien 
hallintomalli (klubijohtosuunnitelma, CLP) 

5) osallistua piirin kokouksiin aina kun se on mahdollista, saatuaan kutsun governorilta 
tai tulevalta governorilta 

6) ottaa osaa piirin komiteoiden toimintaan tai muuhun governorin tai tulevan gover-
norin ehdottamaan toimintaan 

7) osallistua governorehdokaskoulutukseen, jos sitä on tarjolla, tai etsiä muuta mahdol-
lisesti tarjolla olevaa koulutusta 

8) osallistua johtajan taitoja edistävään koulutukseen 

9) valita governorehdokaskautenaan tuleva piirikonferenssin paikka siten, että nykyis-
ten klubipresidenttien enemmistö tämän hyväksyy tai hänen kautenaan virassa ole-
vien klubipresidenttien enemmistö on siitä samaa mieltä  
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Toimeksiannot     
Governorin ja tulevan governorin pitäisi tarjota governorehdokkaalle 

1) tilaisuutta pyytää tiettyjä vastuualueita tai tehtäviä piirikomiteoissa tai piirin organi-
saatiossa 

2) kutsu johonkin tai kaikkiin piirin kokouksiin tarkkailijaksi 

3) tilaisuus esittäytyä kunnolla piirikonferenssissa ja mahdollisuus olla järjestelykomi-
teassa tarkkailijana 

4) mahdollisuutta olla mukana piirin strategisessa suunnittelussa ja useammalle vuo-
delle ulottuvissa nimityksissä piirissä (RCP 19.040.) 

TOIMINTA

Palvelutoiminnat monipiireissä (Multidistrict Service Activities) 
Kahden tai useamman piirin klubien yhteisiä palvelutoimintoja kannatetaan. Ennen kuin 
ryhdytään monipiiritoimintaan tai projektiin, kyseisten piirien tulee varmistaa, että 

1) Piirin klubit ja rotarit pystyvät menestyksellisesti toteuttamaan aktiviteetin tai projek-
tin sekä luonteeltaan että laajuudeltaan, niiden häiritsemättä tai vähentämättä klubien 
toiminnan laajuutta ja tehokkuutta rotaryn ohjelman edistämisessä klubitasolla. 

2) Kukin governor on hyväksynyt aktiviteetin ja vain silloin kuin sitä kannattaa kaksi 
 kyseisten piirien klubeista. 

3) Kyseisten piirien governorit ovat yhdessä varmistaneet luvan toiminnan käynnistä-
miseen pääsihteeriltä, joka toimii RI:n keskushallituksen puolesta. 

Kaikkien monipiiripalvelujen ja projektien tulee 

1) olla kyseisten governorien suorassa valvonnassa. Governorit ovat vastuussa kaikista 
näitä toimintoja tai projekteja varten kerätyistä tai lahjoitetuista varoista. Piirien rota-
reista koostuva komitea voidaan nimetä governorien avuksi hoitamaan näiden toimin-
tojen ja projektien käytännön järjestelyjä ja raha-asioita. 

2) olla vapaaehtoista toimintaa kyseisten piirien klubeille ja rotareille. Mahdollinen osal-
listumismaksu tulee pitää mahdollisimman alhaisena, eikä sitä saa sisällyttää klubin 
jäsenmaksuihin, suoraan tai epäsuoraan. 

3) toimittaa yksityiskohtia kunkin piirin osallisuudesta governorien RI:lle lähettämissä 
raporteissa  

4) esittää päämäärät ja suunnitelmat ao. governorille tai governoreille ja varmistettava 
heidän hyväksymisensä ennen kuin mihin tahansa asiaan pyydetään yhteistoimintaa 
klubeilta tai rotareilta oman jäsenistön ulkopuolelta  

5) pidättäytyä keräämästä taloudellisia avustuksia tai osallistumista mihinkään kaupalli-
seen hankkeeseen miltään rotaryklubilta tai rotareilta, jotka eivät ole klubin omia  
jäseniä, ellei siihen ole keskushallituksen lupa (kiertokirjeitä koskevan ohjeen noudat-
tamatta jättäminen saattaisi johtaa monipiiriaseman menettämiseen). (RCP 16.010.) 

Näitä suuntaviivoja ei sovelleta piirien välisiin kansainvälisen yhteiskuntapalvelun pro-
jekteihin, joissa yksi piiri on lahjoittaja ja toinen vastaanottaja.  

Yhtä rotaryvuotta kauemmin kestävään monipiiritoimintaan osallistuvien piirien gover-
norien täytyy lähettää RI:n monipiiritoimintaa koskevan käytännön mukaisesti laadittu 
toimintasuunnitelma pääsihteerin hyväksyttäväksi. Ennen governorin toimeen astumistaan 
tuleva governor tarkastaa vuosittain tällaisen toimintasuunnitelman. Monipiiritoimintaan 
osallistuvat governorit vastaavat siitä, että toiminnasta tai projektista laaditaan vuosittain 
tilintarkastus. Tilintarkastusraportti esitetään seuraavalle piirikonferenssille virallista 
hyväksyntää varten, ja pääsihteerille lähetetään kopio raportista.   
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Jos jokin piiri haluaa vetäytyä pois monipiiritoiminnasta tai -projektista, sen täytyy saada 

tulee ilmoittaa poisvetäytymispäätöksestä pääsihteerille ja muille asianomaisten piirien 
governoreille viimeistään 60 päivää ennen päätöksen täytäntöönpanoa. (RCP 16.010.) 

Hallinnolliset järjestelyt monipiireissä 
Kaksi tai useampi piiri voi tarjota, RI:n keskushallituksen luvalla, yhteisiä hallinnollisia 
palveluja klubeilleen edellyttäen, että: 

1) Kyseiset palvelut parantavat ja tukevat rotaryn toimintaa klubitasolla. 

2) Nämä palvelut eivät kaappaa itselleen tehtäviä ja velvollisuuksia, jotka RI:n sään-
nöstössä ovat määritelty governorin tai jonkun muun RI:n toimihenkilön vastuulle. 

3) Jokaisesta osallistuvasta piiristä governor oli yhteistoiminnan alkamisvuonna kirjal-
lisesti antanut suostumuksensa yhteisen palvelun järjestämisestä ja sopimuksessa 
kuvannut kyseiset palvelut.  

4) RI:n pääsihteerille toimitetaan todistus 
kustakin osallistuvasta piiristä ovat sen hyväksyneet. 

5) Palvelujen toteuttaminen on nykyisten governorien välittömän valvonnan alaisena 
(governorit voivat asettaa kyseisten piirien rotareista koostuvan komitean, joka aut-
taa tällaisten palvelujen hoitamisessa). 

6) Varoja palvelujen hoitamiseksi ei kerätä klubeilta normaalin piirimaksun lisäksi. 

7) Kaikkiin näihin palveluihin tarvittavien varojen hoito tulee olla kulloinkin toimivien 
governorien suorassa valvonnassa. 

8) Kyseisten piirien governorit ovat etukäteen varmistaneet pääsihteerin valtuutuksen 
tarjota klubeilleen palveluja. 

9) Pääsihteerille toimitetaan joka kolmas vuosi vakuutus siitä, että on noudatettu kes-
kushallituksen monipiiriryhmien hallintoa koskevaa toimintaohjetta, mukaan lukien 

a-
neet jatkuvan osallistumisen ryhmään. 

10) Jos piiri haluaa vetäytyä pois muiden piirien kanssa tehdystä sopimuksesta, sen täy-
tyy ensin saada tähän piirin 
Tämän jälkeen piiri ilmoittaa asiasta pääsihteerille ja muille asianomaisten piirien 
governoreille viimeistään 60 päivää ennen päätöksen täytäntöönpanoa.   

11) Jos halutaan yhteistoimintaa muiden klubien tai rotareiden kanssa kuin oman klubin 
jäsenistö missä tahansa asiassa, tulee monipiiritoimintaa hallinnoivan ryhmän ensin 
toimittaa toimintaa koskevat tarkoitukset ja suunnitelmat ao. governorille tai gover-
noreille ja varmistaa sen hyväksyminen. 

12) Monipiiritoiminnan hallintoryhmä ei saa kerätä taloudellisia avustuksia tai osallistu-
mista mihinkään kaupalliseen hankkeeseen miltään rotaryklubilta tai rotareilta, lukuun 
ottamatta sen omia jäseniä. Tähän tarvitaan RI:n keskushallituksen suostumus (kierto-
kirjeitä koskevan ohjeen noudattamatta jättäminen saattaisi johtaa monipiiriaseman 
menettämiseen). (RCP 16.040.) 

Piirien ja rotaryklubien yhteistoiminta muiden järjestöjen kanssa 
Piirit ja rotaryklubit voivat toimia yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa edellyttäen, että: 

1) Tällainen yhteistyö on sopusoinnussa rotaryn ihanteiden ja tarkoitusten kanssa. 

2) Yhteistoiminta on asianomaisen klubin tai piirin jäsenistön hyväksymä. 
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3) Yhteistoiminnassa on vastuullisena osapuolena mukana klubin presidentin tai gover-
norin nimittämä rotarykomitea koko yhteistoiminnan kestoajan ja, että toiminta tarkis-
tetaan vuosittain. 

4) Klubin tai piirin autonomia säilyy. 

5) Klubi tai piiri saa asianmukaista tunnustusta osallistumisestaan yhteistyön luonteen 
mukaisesti, jotta yleisö saisi tietää rotarysta ja rotaryn palvelutoiminnasta. 

6) Klubi tai piiri vastaa yhdessä yhteistyökumppaninsa kanssa projektin tiedottamisesta 
yleisölle. 

7) Klubi tai piiri ei hyväksy vaatimusta olla jatkuvasti mukana yhteistyöprojektissa. 

8) Klubi tai piiri ei hyväksy jatkuvaa taloudellista velvoitetta toista järjestöä kohtaan, 
vaan piirin rotaryklubeilla on mahdollisuus piirikonferenssissa tai muulla sopivalla 
tavalla uudelleen arvioida ja päättää jatkaako se aktiviteetin tai projektin tukemista.  

9) Klubi tai piiri ei liity yhteistyöorganisaation jäseneksi. 

10) Tällaisen yhteistoimintasopimuksen mukainen klubin tai piirin toiminta ei millään 
tavoin sido tai velvoita RI:a tähän aktiviteettiin tai sopimukseen. (RCP 11.040.5.) 

11) Luetteloita klubeista tai rotareista ei anneta yhteistyöjärjestöille paitsi noudattaak-
seen viranomaisten laillisia vaatimuksia tai RI:n keskushallitus tai sen työvaliokunta 
on antanut siihen suostumuksensa. (RCP 11.040.2.)  

Yhteistoimintasuhteita koskevat toimintaohjeet 
Rotaryklubit, rotarypiirit ja rotary-yksiköt eivät saa hyväksyä yhteistoimintasuhteita, joihin 
liittyy jotain seuraavista: 

Alkoholijuomat tai tupakkatuotteet 

Tuliaseet tai räjähteet 

Poliittisen tai uskonnollisen yhteisön edistäminen 

Tuotteet, jotka sisältävät riippuvuutta edistäviä tai vaarallisia huumeita 

Abortit 

Uhkapelin tai spekuloinnin edistäminen 

Astrologia, horoskoopit ja ennustaminen 

Mikä tahansa asia, joka ei ole rotaryn tavoitteen mukainen 

Yksittäiset rotarit eivät saa hyötyä sponsoroinnista tai yhteistoimintasuhteista. (RCP 
11.040.6.) 

RI:n keskushallitus on sitoutunut huolella kehittämään klubien, piirien ja muiden rotary-
yksiköiden mahdollisuuksia luoda sponsori-, partneri- tai strategisia liittoutumia. Tähän 
liittyy suuntaviivojen kehittäminen piireille, klubeille ja rotary-yksiköille, jotka löytyvät 
rotaryn menettelytapasääntöjen (RCP) kohdassa 33.010.11.  Rotarynmerkkien käyttöä 
tällaisissa yhteyksissä koskevat ohjeet löytyvät luvussa 17. 

HALLINTO 

Governorin asiakirjat ja arkisto 
Toimikautensa lopettavan governorin odotetaan luovuttavan seuraajalleen kaiken mahdolli-
sen materiaalin, josta voisi olla apua tulevalle governorille, jotta tämä voisi hoitaa rotaryteh-
täviään piirissä parhaalla mahdollisella tavalla. Governorin odotetaan siirtävän kaikki piirin 
toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeät piirin asiapaperit seuraajalleen. (RIB 15.090.; RCP 
17.050.) 
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Raportti RI:lle 
Governorin tulee toimittaa ennen 1. huhtikuuta RI:lle yleisraportti, joka sisältää piiriä kos-
kevia tietoja, jotka auttavat RI:tä parantamaan klubien ja tulevien governorien palvelua.  
(RCP 17.050.1.) 

Governorin kuukausikirje 
Governorin tehtävä on laatia kuukausikirje piirin klubipresidenteille ja sihteereille. (RIB 
15.090.) Kuukausikirje voi sisältää mm. tietoa uusista klubeista, piirineuvottelusta, piirikon-
ferenssista, konventiosta, mainintoja poikkeuksellisista saavutuksista piirin klubeissa sekä 
seikoista, joihin usean klubin tulisi kiinnittää huomiota. Governoreja kehotetaan erityisesti 
edistämään RI:n piireille myönnettäviä huomionosoituksia kuukausikirjeissään. Governo-
reita kehotetaan myös lähettämään kuukausikirjeensä Interact-klubeille. (RCP 17.070.3.) 

Virallinen vierailu (The Official Visit) 
Virallinen vierailu on governorin henkilökohtainen vierailu piirin jokaiseen klubiin. Vie-
railun tarkoitus on  

kiinnittää huomiota tärkeisiin rotaryaiheisiin 

kiinnittää erityistä huomiota heikkoihin tai vaikeuksien kanssa kamppaileviin klu-
beihin 

motivoida rotareita osallistumaan palvelutoimintoihin  

henkilökohtaisesti huomioida piirin yksittäisten rotarien huomattavia saavutuksia 
(RIB 15.090.) 

Governorin tai apulaisgovernorin tulee arvioida virallisen vierailun aikana klubijohto-
suunnitelman käytön tilanne. Virallisen vierailun ajankohta on syytä valita niin, että gover-
norin läsnäololla on mahdollisimman suuri paino. Tällaisia tilaisuuksia voisivat olla klubin 
charterkokous, jäseneksiottamisseremonia, uusien jäsenten opastuskokous, kunniamainin-
nan tai kunniakirjan antamistilaisuus, jokin erityisohjelma, Rotarysäätiötilaisuus tai interci-
ty-kokous. Useamman klubin tai intercity-kokouksen tulisi pyrkiä mahdollisimman suureen 
läsnäoloon kaikista osaaottavista klubeista, ei ainoastaan isäntäklubista. (RCP 17.030.4.) 

Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille 
Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on väline, jonka avulla klubit voivat arvioida 
niiden nykyistä tilaa ja laatia tulevan vuoden tavoitteet. Se perustuu klubijohtosuunnitel-
maan. Tulevien presidenttien tulisi toimittaa täytetty suunnitteluopas apulaisgovernoril-
leen 1. päivään heinäkuuta mennessä. Apulaisgovernorit ja governorit voivat käyttää 
opasta klubin tulosten seuraamiseen vuoden aikana. 

Klubivierailuraportti (Memo of Club Visit) 
Memo of Club Visit -raportti sisältää koosteen informaatiosta, jonka apulaisgovernor ja 
governor ovat laatineet selostaakseen piirin jokaisen klubin tehokasta toimintaa. Governorin 
tulee lähettää raporttilomake asianomaiselle RI:n yhteystoimihenkilölle toimintavuotenaan 
1. kesäkuuta mennessä. 

Piirijohtosuunnitelma (DLP) 
Kaikkien piirien edellytetään perustaneen johtosuunnitelman, joka noudattaa keskushalli-
tuksen hyväksymän piirijohtosuunnitelman (DLP) rakennetta. (RCP 17.030.1.  17.030.6.) 

Piirijohtosuunnitelmaan kuuluvat osat ovat seuraavat: 

1) Yhtenäinen sanasto, esim. apulaisgovernor, piirivalmentaja ja piirikomiteat

2) Määrittely vastuista ja tehtävistä apulaisgovernoreille, piirivalmentajalle ja piiriko-
miteoiden jäsenille  
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3) Piirikomiteat, jotka varmistavat johdon jatkuvuuden piirin sisällä  

4) Selvästi ilmaistuna ne tehtävät ja vastuut, joita governor ei voi delegoida  

5) Määritelty suunnitelma klubien auttamiseksi ottaa käyttöön vastaava klubijohto-
suunnitelma (RCP 17.030.) 

Suunnitelma vahvistaa rotarya piiri- ja klubitasolla seuraavasti: Klubien saama tuki  
nopeutuu ja tehostuu, piiriin saadaan lisää hyvin valmentautuneita johtajia, lisääntyvä osal-
listuminen Rotarysäätiön ohjelmiin ja piirin tapahtumiin ja governorin roolin korostuminen 
innovatiivisena johtajana. (RCP 17.030.1.). 

Apulaisgovernorin rooli     
Kaikkien governorien tulee nimittää apulaisgovernoreja palvelemaan piiritasolla. Apulais-
governoreiden tehtävänä on governorin avustaminen heille osoitettujen klubien hallinnossa. 

Apulaisgovernorit ovat piirin nimittämiä; he eivät ole RI:n toimihenkilöitä. Toimiva  
governor nimittää apulaisgovernorit vuosittain. Toimikausille asetetaan rajat, niin ettei 
kukaan apulaisgovernor voi olla tehtävässään kolmea vuoden kestävää toimikautta kauem-
paa. Tämä määräys tuo jatkuvuutta piirin johtoon. Suositellaan ettei entisten governorien 
tule toimia apulaisgovernoreina. (RCP 17.030.2.)  

Apulaisgovernorien tulee tarjota heille osoitetuille klubeille seuraavaa tukea: 

tavata tulevat presidentit ennen rotaryvuoden alkua ja yhdessä heidän kanssaan tarkas-
tella klubijohtosuunnitelmaa, keskustella klubin tavoitteista, ja käydä läpi lomake 
Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille ja menettelyä klubin Toiminnan laimin-

 -tilanteessa (ks. luku 1 tässä käsikirjassa) 

osallistua jokaiseen klubineuvotteluun, joka on governorin virallisen vierailun yhtey-
dessä 

vierailla säännöllisesti jokaisessa klubissa, mieluimmin kuukausittain, mutta vähin-
tään yksi vierailu vuosineljänneksessä, ja tavata klubipresidentti ja muut klubin joh-
tohenkilöt, sekä yhdessä heidän kanssa keskustella klubin toiminnasta, saatavilla 
olevista resursseista ja klubin varojen asiallisesta hoidosta 

avustaa klubin johtohenkilöitä governorin virallisen vierailun ajoittamisessa ja 
suunnittelussa 

informoida governoria klubien edistymisestä sekä tehdä suosituksia rotaryn kehit-
tämiseksi sekä ongelmien ratkaisemiseksi 

rohkaista klubeja toteuttamaan governorin pyynnöt ja suositukset 

koordinoida klubitason valmennusta yhdessä sopivan piirikomitean kanssa 

edistää piirijohtosuunnitelman ja klubijohtosuunnitelman noudattamista 

antaa neuvoja tulevalle governorille piirikomiteoiden jäsenvalinnoissa 

osallistua ja edistää osallistumista piirikonferenssiin ja muihin piiritilaisuuksiin  

osallistua tarvittaessa piirin aktiviteetteihin ja tapahtumiin 

osallistua kutsusta klubikokouksiin, -neuvotteluihin tai -tapahtumiin 

osallistua piirijohdon valmennusseminaariin 

osallistua PETS:iin ja piirineuvotteluun 

Piirien tulee päättää apulaisgovernorien saamasta taloudellisesta tuesta tehtäviensä hoi-
tamista varten. Governorit ovat oikeutettuja saamaan rajoitetusti rahoitusta RI:ltä apulais-
governorien koulutukseen ja tukemiseen. (RCP 17.030.2.) 
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Apulaisgovernorien valinnan kriteerit 
Apulaisgovernorien valinnan vähimmäisvaatimuksiin sisältyy: 

Jäsenyys, muu kuin kunniajäsen, hyvämaineisena piirissä toimivassa klubissa vähin-
tään kolme vuotta  

On toiminut täyden kauden klubin presidenttinä  

Halua ja kykyä hoitaa apulaisgovernorin tehtävät  

Suoriutuminen erinomaisesti piiritason tehtävistä  

Potentiaalia toimia vastedes piirin johtotehtävissä 

Lisätietoja apulaisgovernorin roolista ja velvollisuuksista on saatavissa Apulaisgover-
norin opaskirjasta (244-FI) 

Piirikomiteat
Piirikomiteoiden tehtävänä on toteuttaa ne piirin tavoitteet, jotka governor on laatinut 
apulaisgovernorien avustuksella. Komiteat tulee nimittää seuraaviin jatkuviin hallinnolli-
siin tehtäviin:

Valmennus 

Jäsenkehitys 

Laajennus 

Talous 

Piirin jatkuvat ohjelmat (esim. nuorisovaihto, Rotaract) 

Suhdetoiminta 

Piirikonferenssi 

Rotarysäätiö 

RI:n konvention edistäminen 

Tietoja näiden komiteoiden erityistarkoituksista, tehtävistä ja velvollisuuksista, tarpeel-
lisista kyvyistä ja lisäkoulutustarpeista on saatavissa rotaryn menettelytapasääntöjen 
(RCP) kohdassa 17.030.3. ja artikla 21. 

Muita piirikomiteoita nimetään vain, jos niillä on governorin ja piirin johdon hyväksymä 
erityinen tehtävä. (RCP 17.030.3.)  

Tuleva governor, governor ja edellinen governor toimivat yhteistyössä varmistaakseen 
jatkuvuuden johdossa ja seuraajien suunnittelussa. Tuleva governor vastaa komiteajäsenten 
nimittämisestä täyttämään vapautuneet tehtävät, komiteoiden puheenjohtajien valinnasta ja 
suunnittelukokouksen johtamisesta ennen toimikauden alkua. (RCP 17.030.1.) 

Kelpoisuusehdot 
Piirikomiteaan nimittämisen vähimmäisedellytys on, että rotari on piirin klubin arvossapi-
detty jäsen, vaan ei kunniajäsen.  

Lisäksi suositellaan, että puheenjohtajaksi valitaan piirikomiteassa jäsenenä kokemusta 
hankkinut entinen governor, entinen apulaisgovernor tai tehokas entinen piirikomitean 
jäsen. (RCP 17.030.3.) 

Koulutusvaatimukset 
Piirikomiteoiden puheenjohtajien ja jäsenten tulee osallistua piirin johdon koulutussemi-
naariin ja muihin tarpeellisiin piirin kokouksiin. (RCP 17.030.3.) 
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Suhde RI:iin, Rotarysäätiöön tai presidentin nimittämiin henkilöihin 
Piirikomiteoiden tulisi toimia yhteistyössä vastaavien RI:n tai Rotarysäätiön komiteoiden 
tai työryhmien kanssa, kuin myös rotareiden kanssa, jotka RI:n presidentti tai säätiön 
hallituksen puheenjohtaja ovat nimittäneet edistämään piirin tai klubitason työtä liittyen 
erityisiin RI:n tai Rotarysäätiön ohjelmiin tai aktiviteetteihin. (RCP 17.030.3.) 

Raportointivelvollisuudet 
Piirikomiteat raportoivat säännöllisesti toiminnastaan governorille. Piirikomiteoiden tulee 
myös ilmoittaa onnistuneista aktiviteeteista RI:lle, joka voi mahdollisesti liittää tiedon 
RI:n julkaisuihin, sisältäen www.rotary.org. (RCP 17.030.3.) 

Lisätietoja piirikomiteoiden roolista ja velvollisuuksista on saatavissa District Commit-
tee Manual -käsikirjasta (249-EN) ja muista julkaisuista, jotka liittyvät komitean erityis-
alaan. Lisätietoja piirijohtosuunnitelmasta (DLP) on RI:n menettelytapasäännöissä (RCP), 
alakohta 17.030.1. 

Koulutuskomitea  
Governorin tulee nimittää tulevan governorin suosituksen perusteella vuosittain piirival-
mentaja johtamaan piirin valmennuskomiteaa. Piirivalmentaja toimii komitean puheenjoh-
tajana ja jakaa tarpeen mukaan vastuuta valmennustilaisuuksista tai tapahtumista. Komi-
tea on velvollinen tukemaan governoria ja tulevaa governoria klubien ja piirin johtohenki-
löiden valmennuksessa. (RCP 17.030.3. 

Jos piiri osallistuu monipiiri-PETS:iin, tuleva governor valitsee monipiiri-PETS:in toi-
mintaohjeiden mukaisesti henkilön, joka suunnittelee ja johtaa valmennuksen PETS:ssä. 
Tämän henkilön tulee olla komitean jäsen. (RCP 17.030.3.) 

Kelpoisuusehdot 
Komitean jäsenten valinnassa tulisi antaa etusija rotareille, joilla on kokemusta valmen-
nuksesta, opetusalalta tai keskustelujen johtamisesta. 

Tehtävät ja velvollisuudet 
Komitean tulee ymmärtää, että se on vastuussa kunkin kokouksen kokoonkutsujalle. 
Komitean tulisi 

1) yhdessä tulevan governorin kanssa selvittää piirin valmennustarpeita kuluvana rota-
ryvuotena, ajatellen 

a) PETS  

b) piirineuvottelu 

c) piirijohdon valmennusseminaari (mukaan lukien apulaisgovernorien koulutuk-
sen) 

2) yhdessä governorin kanssa laatia piirin valmennusohjelman kuluvaa vuotta varten, 
ajatellen   

a) piirin johtamisseminaari (District leadership Seminar) 

b) rotaractklubien johtamisseminaari 

c) klubitason johtamiskoulutus 

d) muut valmennustilaisuudet tarpeen mukaan  

3) toissijaisesti vastata piirin Rotarysäätiöseminaarista ja piirin jäsenyysseminaarista. 
Nämä kokoukset ovat muiden piirikomiteoiden ensisijaisella vastuulla; koulutusko-
mitea voi toimia neuvonantajana valmentamiseen liittyvissä asioissa. 

4) vastata kokoonkutsujan johdolla yhdestä tai useammasta valmennuksen aihepiiristä:  

a) ohjelman sisältö (keskushallituksen suositteleman aihevalikoiman mukaisesti) 
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b) istuntojen johtaminen 

c) puhujien ja muiden vapaaehtoisten harkinta 

d) valmennusjohdon opastaminen 

e) ohjelman jälkiarviointi 

f) logistiikka  

Piirin jäsenkehityskomitea (Membership Development Committee) 
Governoreiden tulee nimittää piireihin jäsenkehityskomitea, joka: 

1) Suunnittelee, markkinoi ja johtaa piirin jäsenkehitysseminaaria yhteisymmärrykses-
sä governorin ja piirivalmentajan kanssa. 

2) Yhteistyössä governorin ja klubien johdon kanssa varmistaa, että piiri saavuttaa jäse-
nyystavoitteensa. 

3) Koordinoi piirinlaajuisia jäsenkehitystoimintoja. 

4) Innostaa klubeja osallistumaan jäsenkehitykseen kuuluviin RI:n presidentin huo-
mionosoitusohjelmiin. 

5) Pitää yhteyttä muihin piirikomiteoihin, kuten piirin laajennuskomiteaan ja suhde-
toimintakomiteaan, sellaisten aktiviteettien koordinoimiseksi, jotka auttavat jäsen-
kehityspyrkimyksiä. 

6) Tekee itsensä tunnetuksi kaikille klubeille kertoen samalla, että komitean jäsenet 
ovat valmiita auttamaan klubeja. 

7) Kehottaa klubeja laatimaan ja toteuttamaan tehokkaan uusien jäsenten rekrytointi-
suunnitelma. 

8) Avustaa klubien jäsenkehityksestä vastaavaa rotaria hänen velvollisuuksiensa toteut-
tamisessa. 

9) Vierailee klubeissa kertomassa onnistuneista jäsenhankinta aktiviteeteista ja jakaa 
kokemuksia sellaisista. 

10) Varmistaa, että jokaisella klubilla on yksi kappale käsikirjasta Membership Deve-
lopment Resource Guide (417-EN). (RCP 17.030.3.) 

Jäsenten minimimäärä 
Governorien tulee selvittää mitkä piirin klubit eivät toimi noudattaen sääntöjä. Heidän 
tulee ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin vahvistaakseen näitä klubeja, niin että ne 
kykenevät täyttämään keskushallituksen määräämät klubin minimistandardit. Governorien 
tulee ilmoittaa pääsihteerille kesäkuun 1. päivään mennessä Memo of Club Visit -lomak-
keella ne klubit, jotka eivät ole toimivia. (RCP 2.010.1.)  

Rotaryklubien tulee maksaa RI:n per capita -maksut vähintään 10 jäsenestä. (RIB 
17.030.1.) 

Piirien rekisteröityminen 
Piiri voi pyytää RI:n keskusjohdolta lupaa rekisteröitymiseen. Vähintään kahden kolmas-
osan klubeista piirissä täytyy hyväksyä rekisteröintiehdotus äänestyksessä piirikoko-
uksessa tai postiäänestyksessä. Kummassakin tapauksessa jokaisella klubilla on yksi ääni. 

Kun piiri on rekisteröitynyt, tämä rekisteröitynyt yhdistys ja vanha rekisteröimätön piiri 
ovat yksi ja sama. Rekisteröityneellä piirillä on kaikki RI:n järjestysmuodon, sääntöjen ja 
menettelytapojen antama valta, oikeudet ja erivapaudet ja sen täytyy suorittaa kaikki 
samojen säädösten edellyttämät velvoitteet ja vaatimukset.  

Rekisteröidyn piirin yhdistysasiakirjojen on oltava yhdenmukaisia RI:n järjestysmuodon, 
sääntöjen ja menettelytapojen kanssa paikallisten lakien sallimissa puitteissa. Mikäli joku 
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muutos näissä RI:n asiakirjoissa tai menettelytavoissa aiheuttaa sen, että piirin yhdistysasia-
kirjat eivät ole sopusoinnussa niiden kanssa, täytyy piirin korjata välittömästi yhdistysasia-
kirjansa vastaamaan RI:n säännösten vaatimuksia. Rekisteröityneiden piirien tulee toimia 
RI:n järjestysmuodon, sääntöjen ja menettelytapojen mukaisesti eikä se saa toimia niistä 
poikkeavalla tavalla. 

Piirin tulee välittömästi ottaa yhteyttä pääsihteeriin, mikäli paikallisen lainsäädännön 
määräykset estävät rekisteröitynyttä piiriä ryhtymästä tarvittaviin toimenpiteisiin tai vaativat 
rekisteröitynyttä piiriä ryhtymään joihinkin toimenpiteisiin, jotka RI:n järjestysmuoto, 
säännöt tai menettelytavat estävät.   

Piirin tulee luovuttaa pääsihteerille, joka tässä edustaa RI:n keskusjohtoa, ne yhdistys-
asiakirjat, jotka vaaditaan luovutettavaksi paikallisille viranomaisille rekisteröinnin yhtey-
dessä. Kun rekisteröinti on saatu suoritettua loppuun, myöhemmin tehdyt muutokset näihin 
yhdistysasiakirjoihin ei tarvitse luovuttaa RI:n johtokunnan tarkistettavaksi, mutta ne eivät 
saa olla ristiriidassa RI:n järjestysmuodon, sääntöjen ja menettelytapojen kanssa. 

Governor on vastuussa rekisteröintitoimenpiteiden valvonnasta. Rekisteröityneen piirin 
rakenteella täytyy olla myönteinen vaikutus piirijohtosuunnitelmaan (DLP). 

Jokaisen rekisteröityneen piirin rekisteröimisasiakirjojen tulee sisältää määräykset, jotka 
takaavat niiden yhdenmukaisuuden seuraavien vaatimusten kanssa: 

1) Rekisteröityneen piirin nimi tulee olla Rotary Internationalin piiri / Rotary Interna-

2) Rekisteröityneen piirin tulee olla voittoa tuottamaton ja sen ei tule maksaa osinkoa 
eikä se saa antaa yhtään rahaa, omaisuutta tai varallisuutta jäsenilleen, johtajilleen 
tai virkailijoilleen. 

3) Silloin kun rekisteröityneen piirin rekisteröitymisasiakirjat eivät ole yhdenmukaisia 
RI:n järjestysmuodon, sääntöjen ja menettelytapojen kanssa, silloin noudatetaan aina 
RI:n järjestysmuodon, sääntöjen ja menettelytapojen sisältämiä määräyksiä.  

4) Kaikki rekisteröityneen piirin klubit ovat tämän rekisteröityneen yhdistyksen jäseniä. 

5) Heti rekisteröimisajankohdasta lukien piirin jäseniä ovat piirin klubit. RI:n sääntöjen 
mukainen klubin tai klubien liittäminen piiriin tai erottaminen siitä johtaa automaatti-
sesti vastaavaan muutokseen piiriyhdistyksen jäsenyydessä.  

6) Rekisteröityneen piirin jäseninä voivat olla vain piirin rotaryklubit. 

7) Rekisteröityneen piirin tulee lopettaa toiminta välittömästi ja automaattisesti ja 
aloittaa rekisteröinnin purku, jos RI:n keskusjohto niin määrää tai jos kaksi kolmas-
osaa piirin klubeista äänestää purkamisen puolesta piirikokouksessa tai posti-
äänestyksessä. Governorin tulee ilmoittaa RI:n keskusjohdolle piirin päätöksestä 
purkaa rekisteröinti ja hänen tulee toimittaa loppuraportti asiasta, kun purkuprosessi 
on suoritettu loppuun. 

8) Piiriyhdistyksen johtokuntaan ja toimihenkilöiksi voidaan valita vain piirin klubien 
jäseniä.  

9) Piiriyhdistyksen johtokuntaan tulee kuulua toimiva governor, tuleva governor ja piirin 
edellisen kauden governor ja muita mahdollisia sellaisia rotareita, jotka piiri päättää 
valita. Johtokunnan jäsenten kausien lukumäärän tulee olla paikallisten lakien mukai-
nen ja sellainen, mikä on määrätty piiriyhdistyksen rekisteröimisasiakirjoissa. 

10) Toimivan governorin tulee olla piiriyhdistyksen korkein virkailija. Hän toimii joh-
tokunnan puheenjohtajana. Piiri voi valita muita sellaisia virkailijoita, joita paikalli-
nen laki ja piiriyhdistyksen säännöt määräävät. 

11) Governorin tulee raportoida vuosittain piiriyhdistyksen tilasta klubeille. 
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Piiri, jolla on klubeja useammalla kuin yhdellä lakihallintoalueella voi rekisteröityä 
millä niistä haluaa ja ryhtyä vastaaviin toimenpiteisiin muilla lakihallintoalueilla tarpeen 
mukaan. 

Mikään piiri, jolla on klubeja useammalla lakihallintoalueella, ei saa rekisteröityä alu-
eella, joka suosisi yhtä klubia tai rotaria toisen eduksi tai asettaisi rajoituksia jonkun 
klubin tai rotarin mahdollisuuksiin käyttää niitä oikeuksia tai etuja, joita RI:n järjestys-
muoto, säännöt tai menettelytavat heille suovat. (RCP 17.020.3.) 

Piiriyhdistys voi hakea erityistä hyödyllistä verovapautta ja asemaa omalla lakihallinto-
alueellaan. (RCP 17.020.4.) 

Governorin täytyy välittömästi ilmoittaa keskushallitukselle, mikäli piiriyhdistys lak-
kautetaan tai sen asemassa tapahtuu muutos. (RCP 17.020.5.)   

Keskushallitus voi antaa luvan poiketa näistä menettelytapavaatimuksista, jos siihen on 
hyvä syy. (RCP 17.020.6.) 

LAAJENTUMINEN EI-ROTARYMAIHIN JA -MAANTIETEELLI-
SILLE ALUEILLE 

Ei-rotarymaa tai maantieteellinen alue on mikä tahansa paikka, jota RI:n keskushallitus ei 
ole muodollisesti avannut laajentumiselle. (RCP 18.020.) 

Ne rotarit, jotka ovat kiinnostuneita laajentumisesta, pitäisi ottaa yhteyttä RI:n laajen-
nuskomiteaan auttaakseen sitä tässä asiassa. Rotarit, jotka ovat kiinnostuneita Rotaryn 
laajentumisesta alueella, joka on osa jotain piiriä ja näin avoin laajentumiselle, pitäisi 
ottaa yhteyttä sen piirin governoriin. (RCP 18.030.) 

Laajennuskomitea koordinoi kaikkia RI:n virallisia yhteydenottoja ei-rotarymaiden ja 
maantieteellisten alueiden viranomaisiin. RI:n keskushallitus voi avata alueen rotarylle, 
mikäli seuraavat kriteerit täyttyvät: 

1) Rotaryklubin muodostamiseen on saatu lupa alueen hallinnolta. 

2) Klubi voi toimia vapaasti kansainvälisen järjestön ei-poliittisena yksikkönä. 

3) Alueella on tarpeeksi suuri määrä asiasta kiinnostuneita liike- ja ammatti-ihmisiä ja 
paikkakunnan johtohenkilöitä, jotta rotaryklubi saadaan pysymään toiminnassa. 

4) Klubi pystyy kokoontumaan säännöllisesti kuten rotaryklubin järjestysmuoto edel-
lyttää. 

5) Klubi pystyy selviämään RI:n sääntöjen määräämistä talousvelvoitteista ilman ulko-
puolista apua. 

6) Klubi pystyy säilyttämään jäsenmääränsä tai lisäämään sitä, pystyy kehittämään 
menestyksekkäitä projekteja, pystyy tukemaan Rotarysäätiötä ja pystyy kasvatta-
maan johtajia, jotka ovat kykeneviä toimimaan klubitason yläpuolella. 

7) Klubi kykenee edistämään rotarytoveruutta lähellä sijaitsevien klubien kanssa. 

8) Governor suostuu sisällyttämään tämän ei-rotarymaan tai maantieteellisen alueen 
piiriinsä. (RCP 18.020.) 

Laajentumiseen eristyksissä oleville alueille ryhdytään vain, jos kyseinen alue sitä pyy-
tää ja että maantieteellisesti lähellä oleva piiri on nimetty auttamaan uuden klubin perus-
tamisessa. (RCP 18.020.1.) Kaikkien klubien tulee olla osa jotain piiriä, joko ne kuuluvat 
jo olemassa olevan piiriin tai uuteen piiriin. (RCP 18.040.)  

UUSIEN KLUBIEN PERUSTAMINEN  

Jokaiselle governorille on, RI:n keskushallituksen yleisvalvonnassa, uskottu erityinen 
velvollisuus valvoa uusien klubien perustamista piirissään. Governorien tulisi tutustua 
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opaskirjaan Organizing New Clubs (808-EN) ja perehtyä uuden rotaryklubin perustamisen 
erityismenettelyyn. 

Klubien mahdolliset sijaintipaikat 
Klubeja tulisi perustaa paikkakunnalle, missä jäsenistö muodostuu pääasiassa liike-elämän 
ja ammattiharjoittajien edustajista, jotka ovat kotoisin sijaintipaikkakunnalta tai jotka edus-
tavat siellä pysyvää ja järjestäytynyttä asukas-, liike- tai ammattielämää (RCP 18.050.1.) 

Uudessa klubissa tulee olla vähintään 20 charterjäsentä. (RCP 18.050.5.) Kun tietyllä 
paikkakunnalla voidaan kohtuullisella varmuudella olettaa olevan mahdollisuuksia rota-
ryklubin toiminnalle, uusi klubi tulisi perustaa mahdollisimman pian. Rotarien tehtävä on 
luoda paikkakunnalla tarvetta rotarylle. Laajentaessaan rotarya rotarit pyrkivät antamaan 

 eivät saamaan. Rotaryklubeja ei kuitenkaan tule ryhtyä perustamaan etäisille sijainti-
paikoille, ennen kuin kyseisellä paikkakunnalla asuvilta henkilöiltä on tullut selvä perus-
tamispyyntö ja lähellä oleva piiri on todettu sopivaksi avustamaan uuden klubin perusta-
mista. (RCP 18.020.1.) 

Paikkakuntakatsaus (Surveys) 
Governorin tulisi määrätä suoritettavaksi paikkakuntakatsaus paikkakunnalla, jolla ei ole 
rotaryklubia. Katsauksen tarkoituksena on selvittää, onko kyseiselle paikkakunnalle mah-
dollista perustaa menestyksellisesti toimiva klubi. Ellei klubia perusteta vuoden aikana, 
katsaus tulisi luovuttaa seuraavalle governorille. Governorin tulee teettää laajentamissel-
vitys ja hyväksyä se, ennen kuin ryhdytään perustamaan uutta klubia. 

Governorin tai apulaisgovernorin tulisi vierailla uuden klubin mahdollisella toiminta-
alueella voidakseen päättää, onko rotaryklubilla mahdollisuuksia toimia paikkakunnalla. 
Tämä koskee erityisesti alueita, joilla on vähemmän kuin 5 000 asukasta. Ennen kuin mah-
dollisia jäseniä rekrytoidaan, governorin tulee toimittaa pääsihteerille asianmukaisesti täy-
tetty ja allekirjoitettu Uuden klubin perustamiskatsaus (Organization of New Club Survey) 
sekä lomake New Club Sponsor Form (jos on käytettävissä), jossa vahvistetaan kummiklu-
biksi olemassa oleva klubi. (RCP 18.050.2.) 

Klubin sijaintipaikka 
Jokainen klubi perustetaan tietylle sijaintipaikalle (ks. lisätietoja luvusta1). 

Erityisedustajat (Special Representatives)
Governorin tulisi nimittää erityisedustajakseen kokenut rotari, tavallisesti kummiklubista, 
jonka tehtävä on perustaa uusi klubi. (RCP 18.030.3.)  

Governorin edustajan tulisi olla henkilö, joka on sisäistänyt rotaryn ihanteet ja joka 
osaa selittää niitä ja tartuttaa toisiin omaa innostustaan rotaryyn. Hänen tulisi myös olla 
täysin perillä klubin organisaatiosta ja toiminnasta. Hänen tulisi olla valmis käyttämään 
niin paljon aikaa kuin tämä perustamistyö vaatii. Erityisedustaja voi edustaa governoria 
kaikissa uuden klubin perustamiseen liittyvissä yksityiskohdissa, ja hänet voidaan kutsua 
governorin edustajaksi uuden klubin lopulliseen charterkokoukseen. Governorin tulisi, 
mikäli mahdollista, itse luovuttaa charterkirja. 

Eroavan governorin odotetaan antavan tulevalle governorille luettelon nimittämistään 
erityisedustajista.  

Kummiklubit (Sponsor Clubs) 
Erityisedustajan kotiklubi on tavallisesti uuden klubin kummiklubi. Tässä ominaisuudessa 
sen velvollisuutena on: 

avustaa erityisedustajaa uuden klubin organisaation suunnittelussa ja onnistuneessa 
toteuttamisessa 

auttaa laatimaan uuden klubin ensimmäiset ohjelmat 
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 ohjata uutta klubia sen kehityksessä rotaryliikkeen yksikkönä  

Kummiklubilla tulee olla vähintään 20 jäsentä ja sen tulee toteuttaa monipuolista rotaryn 
palveluohjelmaa. (RCP 18.050.7.) Tarpeellisen tuen ja opastuksen, sekä pitkän ajanjakson 
elinvoimaisuuden varmistamiseksi, kummiklubeja kehotetaan tukemaan uusia klubeja 
ainakin koko ensimmäisen vuoden ajan sen jälkeen kun ne on hyväksytty RI:n jäseniksi. 

Väliaikainen klubi (Provisional Club) 
Governor nimittää järjestäytyvää vapaaehtoisten ryhmää väliaikai
kokoontuu viikoittain ja on valinnut klubin toimihenkilöt, jotka noudattavat rotaryklubin 
järjestysmuotoa. Tämä nimitys oikeuttaa vierailevat rotarit hyväksyttyyn läsnäoloon. 

Viikkokokoukset 
Väliaikaisen klubin täytyy pitää viikkokokouksensa rotaryklubin järjestysmuodon mukai-
sesti. Kaikkien RI:n edustajien, jotka ovat vastuussa uusien klubien perustamisesta tai  
perustustyön valvonnasta, tulisi olla täysin perillä siitä, että mitään klubia ei voida hyväksyä 
RI:n jäseneksi, ellei se suostu kokoontumaan viikoittain. (RCP 18.050.10.) 

Klubin nimi 
Klubin nimestä tulee ilmetä sen sijaintipaikka ja kotipaikkaunta. Nimen tulisi olla sellai-
nen, että sen helposti voi tunnistaa alueen kartalta, niin että paikkakuntaa tuntematon voi 
saada käsityksen sen sijainnista. Kun paikkakunnalla on useampia kuin yksi klubi, lisä-
klubien tulee käyttää paikkakunnan nimeä sekä jotakin liitettä, joka erottaa sen muista 
alueen klubeista. Pääsihteeri päättää, onko nimi sopiva. Hänellä on valta hylätä ehdotettu 
uuden klubin nimi tai ehdotettua nimenmuutosta toimivalle klubille, jos nimi voi johtaa 
erimielisyyksiin naapuriklubien kanssa tai aiheuttaa sekaannusta. Tällaisissa tapauksissa 
hänen tulee raportoida RI:n presidentille toimenpiteistään. (RCP 3.010., 18.050.3.) 

Perustajajäsenet (Charter Membership) 
Hakemukseen tulee liittää vaatimukset täyttävä charterjäsenluettelo, jossa on vähintään 20 
nimeä. (RCP 18.050.5.) Governoreja kehotetaan suosittelemaan kahta sukupuolta edusta-
via jäseniä kaikkiin klubeihin. Kaikkien klubien tulisi tarkoin heijastaa paikkakuntiensa 
väestön, so. liike-elämän, ammatinharjoittajien ja yhteiskunnan johdon edustajia. 

Tämä jäsenluettelo, joka toimitetaan yhdessä muiden hakupaperien kanssa keskushalli-
tukselle, katsotaan klubin täydelliseksi charterjäsenluetteloksi. Keskushallituksen hyväk-
symispäätöstä odoteltaessa ei muita charterjäseniä tule valita klubiin. 

Maksut 
Klubin jäsenillä tulee olla riittävästi varoja voidakseen maksaa vuosimaksut ilman ulko-
puolista apua. (RCP 18.050.11.) 

Perustamismaksu (Admission Fee) 
Perustamismaksun suuruuden päättää aika ajoin RI:n keskushallitus. Väliaikaisen klubin 
jäsenyyshakemuksen mukana toimitetaan keskushallituksen määräämä perustamismaksu. 
(RIB 2.010.) Tällä hetkellä se on 15,00 USD charterjäseneltä. (RCP 18.050.12.) 

Klubin charterkirja (Club Charter) 
Jokaiselle klubille, joka on hyväksytty RI:n jäseneksi, toimitetaan RI:n pääkonttorista 
perustamis- eli charterkirja. Charterkirjan allekirjoittavat sekä presidentti että governor. 
(RCP 18.050.9.) Charterkirjaa tulisi säilyttää huolellisesti. Mikäli mahdollista, se tulisi 
kehystää ja ripustaa seinälle näkyvälle paikalle klubin toimitiloihin. Sinä päivänä, jona 
RI:n keskushallitus hyväksyy klubin jäsenanomuksen, klubista tulee RI:n virallinen jäsen-
klubi riippumatta siitä, minä päivänä charterkirja luovutetaan klubille. 
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Uusien klubien ohjelmat 
Governorin tai jonkun muun klubin perustamistyöstä vastanneen henkilön tulee huolehtia 
mahdollisimman pitkälle vastaperustetun klubin viikkokokousohjelmista, ainakin ensim-
mäiset 8 10 viikkoa. Tämä ei kuitenkaan mitenkään vapauta kummiklubia velvollisuudes-
taan huolehtia jatkuvasti nuoremmasta klubista. Tämä koskee erityisesti sellaisiin maihin 
perustettuja klubeja, joissa rotary on vasta vakiintumassa. 

Hyväksyminen RI:n jäseneksi    
Governor (tai erityisedustaja, ellei governor ole läsnä järjestäytymiskokouksessa) tulee 
varmistaa, että hakemuslomakkeet ovat asianmukaisesti täytetyt. Jos väliaikainen klubi, 
joka hake charterkirjaa, toimittaa vaillinaisen jäsenluettelon, niin pääsihteeri huomauttaa 
governoria siitä, että charterkirjaa ei tulla luovuttamaan ennen kuin kaikki listalla olevat 
nimet on vahvistettu. Samalla hän toteaa, että kaikki piiristä rotarivuoden aikana tulevat 
uudet klubien perustamisanomukset tullaan tutkimaan tarkkaan. Virheellisen jäsenluette-
lon toimittaminen voi governorin osalta merkitä sitä, ettei häntä voida valita mihinkään 
RI:n tehtävään kolmeen vuoteen governorkautensa päättymisen jälkeen. (RCP 18.050.15.) 

RI ilmoittaa kun klubi on hyväksytty RI:n jäseneksi. Governor, puolestaan, ilmoittaa klu-
bille päätöksestä. Klubille luovutettava charterkirja on painettu englannin kielellä, joka on 
RI:n virallinen kieli. (RCP 18.050.8., 48.010.) Governor tai erityisedustaja luovuttaa char-
terkirjan kokouksessa, joka juhlistaa tapahtumaa. Isossa-Britanniassa ja Irlannissa charter-
kirjat toimitetaan RIBI:lle, jonka presidentti ja sihteeri allekirjoittavat ja toimittaa klubeille.

Menettelytavasta, jolloin klubeille annettiin jäsennumero siinä järjestyksessä kun ne 
hyväksyttiin RI:n jäseneksi, luovuttiin 1 heinäkuuta1951. Uusien klubien numerot anne-
taan nyt satunnaisjärjestyksessä ja niitä käytetään vain hallinnollisiin ja kirjanpidollisiin 
tarkoituksiin. 

Lisäklubit suurissa kaupungeissa (Additional Clubs in Large Cities) 
Governorien tulee suositella lisäklubien perustamista suuriin kaupunkeihin aina, kun on 
mahdollista perustaa hyvin toimiva klubi, jossa on vähintään 20 eri luokitteita edustavaa 
jäsentä. 

RI:n tunnustus jäsenlisäyksen ja laajennustyön edistämiseksi  
(RI Membership Development and Extension Award) 
RI:n keskushallitus on perustanut vuotuisen palkinnon, joka tunnetaan nimellä RI Mem-
bership Development and Extension Award, joka kannustaa toimimaan jäsenlisäyksen 
edistämiseksi, nykyisten jäsenten pitämiseksi ja uusien klubien perustamiseksi. (RCP 
44.060.) Lisää tietoja luvussa 4. 

TALOUSASIAT 

Governorin kustannukset 

RI:n korvaamat kustannukset 
Governorkauden alussa governorille myönnetään arvioitu määräraha, jonka on määrä 
kattaa ne kohtuulliset ja välttämättömät kulut, joita governorille koituu hänen hoitaessaan 
tehtäviään ja velvoitteitaan piirissään, mukaan lukien kulut niistä pakollisista tehtävistä, 
jotka kuuluvat tulevalle governorille. Maksut suoritetaan RI:n säännöstön ja vakiintuneen 
käytännön mukaan. (RCP 68.030.1.)   

Kulut korvataan suoraan governoreille paikallisena valuuttana tai governorin suostu-
muksella piirirahastoon. Korvauksista voidaan suorittaa etukäteen ilmoittamaton tilintar-
kastus. (RCP 68.030.4.)  

Matkamääräraha arvioidaan piirin koon, klubien lukumäärän ja sijainnin sekä piirin  
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sisäisten matkakustannusten mukaan. RI korvaa vain governorin henkilökohtaiset piirin 
sisäisistä matkoista koituvat kulut, lukuun ottamatta tulevan governorin matkakustannuk-
set kansainväliseen rotaryneuvotteluun. Governor ei saa ylittää määrärahaansa, ellei hän 
ole etukäteen saanut RI:n keskushallitukselta lupaa tähän. (RCP 68.030.3.) 

Governorin budjetin ulkopuolella RI korvaa myös uuden klubin perustamisesta ja char-
terkirjan luovuttamisesta aiheutuvia kuluja. Korvaus on korkeintaan 50 % uuden rotary-
klubin maksamasta liittymismaksusta. (RCP 18.030.2.) 

Governoreilla on myös mahdollisuus saada rajoitettua rahoitusta RI:ltä, määrältään enin-
tään 10 % governorin määrärahasta, apulaisgovernorien kouluttamiseen ja tukemiseen. 
(RCP 68.030.8.) 

Keskushallitus on tietoinen siitä, että piirin sisäisten virallisten RI-toimintojen lisäksi 
voi olla muita piiri- ja klubitoimintoja, joihin governorin odotetaan osallistuvan tai pyyde-
tään osallistumaan. RI:n pitkäaikaisen käytännön mukaisesti tällaiset lisäkulut jäävät 
kuitenkin governorin itsensä, piirin klubien tai piirin korvattaviksi.  

Maksaakseen korvauksia RI edellyttää, että governor toimittaa dokumentoidun tilityk-
sen kuluistaan. Governoreilta saatetaan pyytää kuluistaan lisäselvityksiä tositteineen, joita 
paikalliset määräykset ja tilintarkastussäännöt edellyttävät. 

Piirirahastosta maksettavat lisäkulut 
Piirejä kehotetaan korvaamaan governorin ja tulevan governorin kuluja (RI:n maksamien 
korvausten lisäksi), kun he suorittavat piirin toiminnan vaatimia governorin ja tulevan 
governorin velvollisuuksiin kuuluvia tehtäviään. (RCP 17.060.2.) 

Piirirahaston perustaminen 
Piireillä on oikeus perustaa piirirahasto hallinnollisista syistä ja rotaryn toiminnan kehit-
tämiseksi. (RIB 15.060.) Tällöin piirin on huolehdittava siitä, että 

1) piirirahastoon maksettava per capita -maksu hyväksytään piirineuvottelussa, 
PETS:ssä tai piirikonferenssissa budjetin esittämisen jälkeen 

2) rahasto ei ole yhden ainoan henkilön hallinnassa 

3) tarkastettu tilinpäätös esitetään seuraavalle piirikonferenssille sekä myös klubeille 
(RCP 17.060.) 

Piirirahaston käyttö 
Piiriin talouskomitean tulee turvata piirirahaston varat ja kartoittaa ja tutkia piirin hallinnol-
le välttämättömät kustannukset. Se laatii piirineuvottelulle vuosiraportin piirin rahoitustilan-
teesta. Komitean tulee yhteistyössä governorin kanssa laatia piirin talousarvio esitettäväksi 
klubeille viimeistään neljä viikkoa ennen piirineuvottelua ja hyväksyttäväksi tällaisen neu-
vottelun yhteydessä järjestettävässä tulevien klubipresidenttien kokouksessa. (RCP 17.060.) 

Klubien per capita -maksusta tulisi päättää piirineuvottelussa tai PETS:ssä, jossa mak-
suehdotusta kannattaa neuvottelussa läsnä olevien tulevien presidenttien kolme neljäsosan 
(¾) enemmistö; tai piirikonferenssissa läsnä olleiden ja äänestäneiden valitsijamiesten 
enemmistöäänin. Jos tuleva presidentti on rotaryklubin järjestysmuodon artiklan 10 kohdan 
5 mukaisesti saanut luvan olla poissa piirineuvottelusta, tulevan presidentin nimetyllä edus-
tajalla on oikeus äänestää tulevan presidentin puolesta. (RIB 15.060.2.) 

Piirin per capita -maksujen suorittaminen on pakollista kaikille piirin klubeille. Heti 
kun RI:n keskushallitus on governorilta saanut kirjallisen ilmoituksen siitä, että joku klubi 
ei ole yli kuuteen (6) kuukauteen maksanut piirimaksujaan, keskushallitus voi keskeyttää 
RI:n klubille antamat palvelut kunnes klubi on suorittanut maksunsa (RIB 17.060.1.) 
edellyttäen, että piirirahastoa on hoidettu tässä esitetyllä tavalla. (RIB 15.060.3.) Klubin 
jäsenyys RI:ssä voidaan keskeyttää tai lopettaa RI:n keskushallituksen toimesta, jos klubi 
ei maksa vahvistettuja maksuja piirirahastoon. (RIB 3.030.1.) 
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Piirin rahastonhoitaja toimii talouskomitean ex officio jäsenenä ja pitää kirjaa piirira-
haston tuloista ja menoista. Varat tulee pitää piirin pankkitilillä, ja tiliä käyttää governor 
yhdessä talouskomitean jonkun muun jäsenen, mielellään rahastonhoitajan, kanssa. Go-
vernorin tulee toimittaa riippumattoman tilintarkastajan tai piirin tilintarkastuskomitean 
(selostettu kohdassa RIB 15.060.4.) tarkastama vuotuinen tilinpäätös yhdessä piirin talo-
uskomitean laatiman raportin kanssa piirin klubeille kolmen (3) kuukauden kuluessa 
toimikautensa päättymisestä. Vuotuisen tilinpäätöksen ja -raportin tulee sisältää seuraavat 
kohdat, mutta ei ole rajoitettu vain niihin: 

1) Kaikki piirin varojen lähteet (RI, Rotarysäätiö, piiri ja klubit) 

2) Kaikki varat, jotka on kerätty piirille varainhankinta-aktiviteeteilla 

3) Rotarysäätiöltä saadut apurahat tai varat, jotka säätiö on luovuttanut piirin käyttöön  

4) Piirikomiteoiden varainkäyttö 

5) Kaikki governorin kustannukset, hänen itsensä tai piirin puolesta maksamat 

6) Kaikki piirin suorittamat maksut   

7) Governorin RI:ltä saamat suoritukset 

Vuotuinen tilinpäätös ja -raportti tulee esittää keskusteltavaksi ja hyväksyttäväksi lähinnä 
tulevassa piirin kokouksessa, johon kaikki klubit ovat oikeutettuja lähettämään edustajan ja 
josta on 30 päivää aikaisemmin ilmoitettu, että tilinpäätös ja piirin talousraportti esitetään 
kokouksessa keskusteltavaksi ja hyväksyttäväksi. Jos tällaista piirin kokousta ei järjestetä, 
tilinpäätös ja raportti esitetään keskusteltavaksi ja hyväksyttäväksi seuraavassa piirikonfe-
renssissa. (RIB 15.060.4.) 

Piiri (enemmistöäänin piirikonferenssissa tai postiäänestyksellä) voi päättää, että piirira-
hasto hoidetaan eri tavalla edellyttäen, että tämä ei ole ristiriidassa yllä esitettyjen vaatimus-
ten kanssa, jotka liittyvät piirirahaston perustamiseen. Ellei piiri ole tehnyt asiasta mitään 
päätöstä, piirirahaston käyttöön sovelletaan yllä mainittuja ohjeita. (RCP 17.060.) 

Kun varoja kerätään tiettyä tarkoitusta varten, kuten esimerkiksi piirin yhteistä nuoriso-
vaihtotoimintaa varten, valmistetaan menoarvio ja esitetään governorin ja piirin talous-
komitean hyväksyttäväksi. Tämä liitetään talouskomitean piirineuvottelussa tai konferens-
sissa esittämään raporttiin. Voi olla tarkoituksenmukaista pitää eri pankkitiliä tällaisia 
varoja varten ja järjestää niin, että tiliä voi käyttää myös nuorisovaihtokomitean tai muun 
vastaavan komitean puheenjohtaja. (RCP 17.060.) 

Vakuutusturva 
RI:n keskushallitus kehottaa piirejä kääntymään asiantuntijoiden puoleen saadakseen 
ohjeita siitä, mitä vakuutuksia niiden olisi hankittava piirin projekteihin ja toimintaan 
liittyvän mahdollisen korvausvelvollisuuden varalta.  

KOKOUKSET 

Perehdyttääkseen tulevia johtohenkilöitä velvollisuuksiinsa on RI:n keskushallitus hyväk-
synyt seuraavat valmennusohjelmat: 

Tulevien governorien valmennusseminaari (GETS) 

Kansainvälinen rotaryneuvottelu (International Assembly) 

Piirijohdon valmennusseminaari (sisältää apulaisgovernorien valmennuksen) 

Tulevien presidenttien valmennusseminaari (PETS) 

Piirineuvottelu (District Assembly) 

RI:n keskushallitus kehottaa järjestämään jatkovalmennusta piiritasolla ja se on hyväk-
synyt seuraavat piiriseminaarit: 
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Piirin johtamisseminaari 

Piirin jäsenkehitysseminaari 

Piirin Rotarysäätiöseminaari 

Johdon kehittämisohjelma (joko klubin tai piirin järjestämä) 

Näiden lisäksi piirikonferenssi, joka on informatiivinen ja innostava kokous kaikille rota-
reille.

Tulevan governorin valmennusseminaari (GETS) 
Tämä kahden päivän koulutusohjelma tuleville governoreille pidetään rotaryinstituuttien 
yhteydessä.

Aihepiirit

Rooli ja velvollisuudet 

Piiriorganisaation rakenne 

Jäsenkehitys 

Tehokkaiden johtajien kehittäminen 

Rotarysäätiö 

RI:n hallinnolliset vaatimukset (Sihteeristön rooli) 

Ennakkoselostus kansainvälisestä rotaryneuvottelusta 

Seuraaviin Rotarysäätiöaiheisiin on suosituksena vähintään kolmen tunnin valmennus:  

1) Rotarysäätiön perusteet (mukaan lukien SHARE-järjestelmä) 

2) Rotarysäätiön ohjelmat 

3) Rahastojen kehittäminen (RCP 19.040.3.) 

Lisää tietoa on löydettävissä RI:n menettelytapasäännöissä (RCP) alakohdassa 19.040. 

Kansainvälinen rotaryneuvottelu (International Assembly) 
Kansainvälinen rotaryneuvottelu on tulevien governorien pakollinen kuuden (6) päivän 
valmennuskokous. Aihepiirejä ovat mm. menestyksekkäät palveluprojektit, jäsenyys, 
Rotarysäätiö, RI:n hallinnolliset vaatimukset sekä presidentin vuositeeman esittely ja 
painopistealueet. (RCP 58) 

Piirijohdon valmennusseminaari 

Tarkoitus 
Piirijohdon yhden päivän, helmikuussa pidettävän, valmennuksen tarkoitus on

valmistella tulevat apulaisgovernorit ja piirikomiteoiden jäsenet ja puheenjohtajat 
tulevaan toimikauteen 

antaa tuleville governoreille tilaisuus motivoida ja rakentaa piirin johtotiimi tuke-
maan klubeja. (RCP 23.040.1., 23.040.4.) 

Aihepiirit

Vuositeeman esittely 

Piirin hallinto 

Roolit ja velvollisuudet 

Yhteistyö klubien kanssa klubijohtosuunnitelman mukaisesti 

Tietolähteet   
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Vuosi- ja pitkän ajanjakson suunnittelu 

Kommunikaatio 

Osanottajat 
Piirijohdon seminaariin osallistuvat tulevan governorin nimittämät rotarit, jotka palvelevat 
seuraavana rotaryvuonna apulaisgovernoreina ja piirikomiteoiden jäseninä. (RCP 
23.040.2.) 

RI:n vakio-opintosuunnitelmaan sisältyy vetäjän oppaita, havaintovälineitä ja osanotta-
jien käsikirjoja, jotka tukevat johdon valmennusseminaaria. Lisätietoja julkaisuista Dis-

(247-EN), Apulaisgovernorin opaskirja 
(244-FI) ja District Committee Manual (249-EN).

Tulevien presidenttien valmennusseminaarit (PETS) 

Tarkoitus
PETS-valmennusseminaarin tarkoitus on valmentaa tulevia presidenttejä heidän rooliinsa 
puolentoista (1½) päivän pituisessa seminaarissa, joka pidetään maaliskuussa. (RIB 15.030.) 

Aihepiirit

 Vuositeeman esittely 

 Rooli ja velvollisuudet 

 Tavoiteasettelu 

 Klubijohdon valinta ja valmistautuminen 

 Klubin hallinto 

 Jäsenyys 

 Palveluprojektit 

 Rotarysäätiö 

 Suhdetoiminta 

 Tietolähteet  

 Vuosi- ja pitkän ajanjakson suunnittelu (RCP 23.020.3.) 

Osanottajat
PETS-osanottajiin tulisi kuulua tuleva governor, apulaisgovernorit, piirivalmentaja ja 
kaikki piirin tulevat klubipresidentit. On suositeltavaa, että klubit tai piiri maksaa tulevien 
presidenttien osallistumiskulut. (RCP 23.020.4.) 

Apulaisgovernorien tulee auttaa governoria tähdentämään osallistumisen tärkeyttä niiden 
klubien presidenttien joukossa, jotka on heille osoitettu, ja edistää tulevien presidenttien, 
tulevan governorin ja heidän itsensä välistä yhteistyötä. (RCP 23.020.4.) 

Monipiiri-PETS
Monipiiri-PETS:n ohjelmassa tulee varata vähintään kolme tuntia tulevien governorien, 
tulevien klubipresidenttien ja apulaisgovernorien välisiin kokouksiin. Tulevat governorit 
vastaavat lopullisen ohjelman laatimisesta ja hyväksymisestä sekä seminaarin kouluttajien 
ja täysistunnoissa esiintyvien puhujien valinnasta. Heidän on myös viimeistään neljä kuu-
kautta ennen seminaaria lähetettävä RI:n presidentille kirjallinen vakuutus siitä, että he ovat 
hyväksyneet monipiiri-PETS:n ohjelman ja, että seminaari pidetään noudattaen yllä mainit-
tuja ohjeita. Lisätietoja RI:n menettelytapasäännöissä (RCP) alakohdassa 23.020.7. 
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RI:n vakio-opintosuunnitelmaan sisältyy vetäjän oppaita, havaintovälineitä ja osanotta-
jien käsikirjoja, jotka tukevat PETS:iä. Katso lisätietoja julkaisuista President-elect Trai-

(243-EN) ja Rotaryklubin presidentin opaskirja (222-FI). 

Piirineuvottelu (District Assembly) 

Tarkoitus 
Yhden päivän seminaarin, joka pidetään huhti- tai toukokuussa, tarkoitus on valmentaa 
tulevia rotaryklubin johtohenkilöitä heidän rooleihinsa. (RCP 15.020.) 

Aihepiirit 

RI:n vuositeema 

Roolit ja velvollisuudet 

Menettelytapasäännöt 

Tiimin valinta ja valmennus 

Vuosi- ja pitkän ajanjakson suunnitelmien kehittäminen 

Tietolähteet 

Case-harjoitus 

Tiimin rakentamisharjoitus 

Ongelmanratkaisu (RCP 23.010.3.) 

Osanottajat
Piirineuvottelun osanottajia ovat tulevat klubipresidentit ja ne klubin jäsenet, jotka tuleva 
presidentti on valinnut toimimaan avaintehtävissä tulevana rotaryvuonna. (RCP 23.010.2.) 

Ajoitus 
Jos piirikonferenssi järjestetään huhti- tai toukokuussa, tulisi harkita piirineuvottelun ja 
piirikonferenssin pitämistä peräkkäisinä kokouksina niin, että näistä piirineuvottelu pide-
tään ensin. Peräkkäisiä kokouksia järjestettäessä on kuitenkin kummallekin kokoukselle 
annettava riittävästi aikaa ja vähentämättä kummankaan oleellisia ominaispiirteitä. (RCP 
23.010.4.) 

RI:n vakio-opintosuunnitelmaan sisältyy vetäjän oppaita, havaintovälineitä ja osan-
ottajien käsikirjoja, jotka tukevat piirineuvottelua. Katso lisätietoja julkaisuista District

(828-EN), Rotaryklubin presidentin opaskirja (222-FI), Rota-
ryklubin sihteerin opaskirja (229-FI) ja Klubin komiteakäsikirja (226-FI; erilliset opas-
kirjat hallinnon, jäsenyyden, suhdetoiminnan, palveluprojektien ja Rotarysäätiön pysyviä 
komiteoita varten). 

Piirin johtamisseminaari 

Tarkoitus
Tämän kokopäivän seminaarin, joka pidetään välittömästi ennen tai jälkeen piirikonfe-
renssin, tarkoituksena on valmentaa rotaryklubien johtohenkilöitä, joilla on tarvittava 
taito, tieto ja motivaatio palvella rotarya yläpuolella klubitason. (RCP 23.030.) 

Aihepiirit 

Johtamis- ja motivoimistaidot 

Kansainvälisen palveluprojektin suunnittelu 

Piirikokouksen suunnittelu  

Valinnaiset ohjelmat 
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 Mahdollisia johtamistehtäviä 

Osanottajat 
Asiasta kiinnostuneet rotarit, jotka ovat palvelleet klubipresidentteinä, tai kolme tai use-
ampia vuosia klubin johtavissa tehtävissä, voivat osallistua piirijohdon valmennussemi-
naariin. (RCP 23.020.2.)  

RI toimittaa vetäjän oppaan johon sisältyy havaintovälineitä, jotka tukevat piirin johta-
misseminaaria. Katso lisätietoja julkaisusta  
(248-EN). 

Piirin jäsenkehitysseminaari 

Tarkoitus 
Tämän puolen tai yhden päivän seminaarin, joka pidetään mieluiten piirineuvottelun 
jälkeen, tarkoituksena on valmentaa rotaryklubien johtohenkilöitä, joilla on tarvittavat 
taidot, tiedot ja motivaatio tukea piirin klubeja säilyttämään tai kasvattamaan jäsenpoh-
jaansa. (RCP 23.050.) 

Aihepiirit 

Katsaus jäsenyyden tärkeyteen 

 Jäsenten pysyttäminen 

Rekrytointi 

Uusien klubien perustaminen 

Roolit ja velvollisuudet 

 Tietolähteet: Mistä ne löytää ja miten niitä hyödynnetään (RCP 23.050.3.) 

Osanottajat 
Piirin jäsenkehitysseminaarin osanottajiin kuuluu klubien presidenttejä, klubien jäsenyys-
komitean jäseniä, piirin jäsenkehityskomitean jäseniä, piirin laajennuskomitean jäseniä, 
apulaisgovernoreita ja muita kiinnostuneita rotareita. (RCP 23.050.2.)  

RI toimittaa vetäjän oppaan johon sisältyy havaintovälineitä, jotka tukevat piirin jäsen-
kehitysseminaaria. Katso lisätietoja julkaisusta 
Guide (242-EN).  

Piirin Rotarysäätiöseminaari 

Tarkoitus 
Tämän seminaarin tarkoitus on perehdyttää rotareita säätiön ohjelmiin ja motivoida heitä 
olemaan Rotarysäätiön tarmokkaita osallistujia ja tukijoita. Seminaari on ensisijainen keino 
lisätä tietoa Rotarysäätiöstä klubitasolla. Seminaaria johtaa piirin Rotarysäätiökomitea ja 
sitä voi avustaa Rotarysäätiön alueellinen koordinaattori. 

Piirin Rotarysäätiöseminaari tarjoaa erityisesti mahdollisuuden 

motivoida rotareita tukemaan ja osallistumaan Rotarysäätiön ohjelmiin 

selostaa Rotarysäätiön perusohjelmia ja toimintatapoja 

päivittää kuulijoille muutokset Rotarysäätiön ohjelmissa tai menettelytavoissa sekä 
selostaa seuraavan vuoden tavoitteita 

antaa tunnustusta yksityisille henkilöille tai klubeille Rotarysäätiön huomattavasta 
tukemisesta 

 vastata kysymyksiin koskien Rotarysäätiön ohjelmia ja aktiviteetteja. 
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Aihepiirit

 Säätiön ohjelmat 

 Säätiön tavoiteasettelu 

 Every Rotarian, Every Year -ohjelma 

 Piirin ja klubin organisaatio: Rotarysäätiökomitea 

SHARE-järjestelmän ymmärtäminen 

 Varainhankinnan peruspiirteet 

 Rotarysäätiön sanoman ulottaminen jokaiselle rotarille 

 Säätiön tavoitteiden saavuttaminen 

 Miten DDF-varoja käytetään 

 Rotarysäätiön teemakuukauden aktiviteetit 

 Rotarysäätiön entisten stipendiaattien (alumnit) kiinnostuksen säilyttäminen rotaryyn 

Osanottajat
Seminaarin kohderyhmänä ovat klubipresidentit, klubin Rotarysäätiökomitean jäsenet, 
governorit, tulevat governorit ja apulaisgovernorit. Lisäksi rohkaistaan kaikkia piirin 
rotareita osallistumaan. 

Lisätietoja julkaisussa District Rotary Foundation Seminar Manual (438-EN).

Piirikonferenssi (District Conference) 
Piirikonferenssi pidetään vuosittain governorin ja piirin klubien presidenttien enemmistön 
kesken sovittuna aikana ja paikassa. Konferenssin ajankohta ei saa olla ristiriidassa rota-
ryinstituutin, piirineuvottelun, kansainvälisen rotaryneuvottelun tai RI:n konvention kanssa 
(RIB 15.040.1.; RCP 22.010.5.) RI:n keskushallitus kehottaa piirejä järjestämään piirikonfe-
renssit rotaryvuoden ensipuoliskolla. 

Tarkoitus
Piirikonferenssin tarkoituksena on edistää rotaryn tavoitteita toveruudella, inspiroivilla 
puheilla ja piirin klubien asioita ja RI:tä yleensä koskevilla keskusteluilla. Konferenssissa 
käsitellään RI:n keskushallituksen antamia tai piirin sisältä tulleita asioita. Piirikonferens-
sin tulisi esitellä rotaryn ohjelmia ja onnistuneita piirin ja klubien aktiviteetteja, sekä 
kannustaa klubeja yhteistoimintaan ja mielipiteiden vaihtoon. Piirikonferenssi antaa mah-
dollisuuden säilyttää ja kasvattaa piirin jäsenpohjaa ja kokouksen informaatio tulisi siksi 
esittää innostavalla tavalla ja toveruuden ilmapiirissä. (RCP 22.010.2.) 

Piirikonferenssi voi hyväksyä tai esittää muutos- ja ponsiesityksiä sääntövaltuuskunnan 
käsiteltäväksi, sekä valita piirin edustajan sääntövaltuuskuntaan. Katso lisätietoja sääntö-
valtuuskunnasta luvussa 10. 

Yhteisten piirikonferenssien pitäminen 
RI:n keskushallitus voi antaa luvan kahden tai useamman piirin yhteisen piirikonferenssin 
pitämiseen. (RIB 15.040.1.) Kahden tai useamman yhteisen piirikonferenssin järjestämistä 
suositellaan, edellyttäen että yhteisiä konferensseja ei pidetä kahtena vuotena peräkkäin. 
(RCP 22.040.1.) 

Pitämispaikka 
Piirejä kehotetaan järjestämään piirikonferenssin paikkakunnalla, joka mahdollistaa mak-
simaalisen osallistumisen ja vähentää turhia kustannuksia. (RCP 22.010.1, RIB 15.040.1.) 
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Vaatimuksia 
Piirikonferenssin tulee 

1) antaa RI:n presidentin edustajalle mahdollisuus pitää vähintään kaksi puhetta konfe-
renssin aikana (mukaan lukien pääpuhe kestoltaan 20 25 minuuttia istunnossa, jossa 
mahdollisimman suuri konferenssiyleisö, käsittäen myös puolisot) ja lausua kiitolli-
suuden sanat isäntäpiirille konferenssin päätöstilaisuudessa. 

2) keskustella ja hyväksyä edellisen rotaryvuoden tilinpäätös 

3) valita piirin edustaja sääntövaltuuskuntaan sinä rotaryvuonna, joka on kaksi vuotta 
ennen seuraavaa sääntövaltuuskuntaa, paitsi jos piiri on päättänyt valita edustajansa 
nimeämiskomiteamenettelyllä  

4) hyväksyä piirimaksun suuruus, mikäli sitä ei ole aiemmin jo hyväksytty piirineuvot-
telussa tai PETS:n yhteydessä 

5) valita RI:n keskushallituksen jäsenen nimeämiskomitean jäsen, silloin kun se on 
tarpeen (RCP 22.020.1.) 

Suosituksia  
Piirikonferenssin tulisi 

olla kahden kolmen kokopäivän mittainen  

järjestää keskusteluryhmiä jäsenten osallistumisen parantamiseksi 

suunnitella tasapainoinen ohjelma, jonka pääsisältö on kohdistettu rotaryn ja Rota-
rysäätiön aiheisiin 

keskustella piirin ponsiehdotuksista 

erityisesti toivottaa tervetulleiksi uudet rotarit, ensikertaa osallistuvat rotarit, klubi-
presidentit ja muut tilanteen mukaan 

käyttää ohjelmassa mahdollisimman paljon niitä vapaaehtoisia, jotka ovat osallistu-
neet rotaryn tai Rotarysäätiön aktiviteetteihin 

markkinoida seuraavaa konventiota ja rohkaista ennaltarekisteröintiin 

pitää osallistumiskustannukset mahdollisimman alhaisina, jotta saataisiin maksimaa-
linen osanotto 

välttää päällekkäisyyksiä konferenssin, juhlapäivien ja muiden tapahtumien kanssa 

kannustaa jokaista ilmoittautunutta osanottajaa osallistumaan täysistuntoihin järjes-
tämällä puolisoiden ohjelmat ja muut tapahtumat eri ajoiksi 

edistää klubien ja piirin projekteja, kenties ystävyyden talossa (house of friendship) 

ottaa huomioon RI:n presidentin edustajan rotarykokemus ja ottaa hänet mukaan 
keskusteluihin ja muihin istuntoihin 

tarjota erityisen valmennustapahtuman uusille rotareille 

 järjestää yhden päivän piirin johtamisseminaari kiinnostuneille rotareille, jotka ovat 
palvelleet klubipresidentteinä, tai vähintään kolme vuotta klubin johtavissa tehtävissä, 
välittömästi ennen tai jälkeen piirikonferenssin. (RCP 22.020.2.)  

Presidentin edustaja 
Jokaiseen piirikonferenssiin määrätään presidentin edustaja. Hänen ja hänen puolisonsa 
henkilökohtaiset matkakustannukset maksaa RI; piirikonferenssin edellytetään vastaavan 
presidentin edustajan ja hänen puolisonsa hotelli- yms. kuluista piirikonferenssin aikana. 
Presidentti antaa tavallisesti ohjeita governorille siitä, miten presidentin edustajaa pitäisi 
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kohdella. Montako kertaa, mihin aikaan ja miten hän osallistuu piirikonferenssiohjelmaan, 
on selostettu rotaryn menettelytapasäännöissä alakohdassa 22.030.2. Governorien odote-
taan tarkkaan noudattavan näitä ohjeita. 

Ottaen huomioon, että governor suunnittelee, edistää, ja johtaa piirin kaikki viralliset 
kokoukset, niin kannattaa erityisesti todeta, että presidentin edustajalle annetaan piirikon-
fe , luku 3). 

 Presidentin edustajan tulisi mahdollisuuksien mukaan ennen tai jälkeen piirikonferens-
sin vierailla rotaryklubeissa ja tutustua rotaryn palveluprojekteihin.  

Lisäohjeita liittyen piirikonferenssiin löytyy käsikirjasta District Conference Manual 
(800-EN). 

SEKALAISTA 

Piirin julkaisut 
Rotaryn piirijulkaisu on olemassa edistääkseen joka suhteessa rotaryn tavoitetta. Vaati-
mukset rotaryn piirijulkaisulle ovat: 

1) Julkaisu palvelee yhtä piiriä. 

2) Julkaisun tulee joka suhteessa olla governorin valvonnan alla. 

3) Governor vastaa yhdessä toimittajaksi valitun rotarin kanssa julkaisun toimitetusta 
sisällöstä, jonka tulee olla sopusoinnussa RI:n menettelytapojen kanssa. 

4) Paikallis- ja piiriuutisten lisäksi, lehden tulee sisältää tietoja RI:stä sekä sellaisia  
aiheita ja erityisartikkeleita, joita presidentti haluaa julkaistavaksi. (RCP 17.070.1) 

Piirejä kehotetaan, jos mahdollista, ylläpitämään www-sivuja, joissa on linkki osoittee-
seen www.rotary.org. (RIB 21.) 

Telemarkkinointi 
Lisää informaatiota telemarkkinoinnista luvussa 1. 

Entiset governorit 
Piireihin tulee perustaa entisten governorien neuvosto. Siihen kuuluu kaikki entiset gover-
norit, jotka ovat piirissä olevan rotaryklubien jäseniä. Governorien tulisi kutsua neuvosto 
vuosittain koolle kansainvälisen rotaryneuvottelun jälkeen, jotta tulevalla governorilla olisi 
tilaisuus informoida toimivaa ja entisiä governoreja neuvottelussa keskusteltavana ja esillä 
olleista asioista. 

Governorin arvovalta ja vastuu eivät saa millään tavalla vähentyä tai estyä johtuen neu-
vostossa olevien entisten governorien neuvoista tai toiminnasta. (RCP 19.080.2.)  

Governoreja kehotetaan harkitsemaan neuvoston tukea laajennustoiminnassa, tulevien 
governorien informoinnissa, konvention markkinoimisessa, rotarytietouden tarjoamisessa 
ja heikompien klubien avustamisessa, palvellen klubipresidentin ja governorin pyynnöstä 
ad hoc jäseninä klubin hallituksessa. (RCP 19.080.1.) 
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3 Rotary International 

Rotary International on koko maailman rotaryklubien liitto. (RIC 2) Rotary on liike- ja 
ammattielämän johtohenkilöiden muodostama järjestö, joka harjoittaa humanitaarista palve-
lutoimintaa, vaalii liike- ja ammattimoraalia sekä auttaa rakentamaan rauhaa ja hyvää tahtoa 
maailmassa. RI:n jäsenistön muodostavat rotaryklubit, jotka noudattavat säännöstössä esi-
tettyjä määräyksiä. (RIC 5, 1) Yksinään käytettynä, -sana viittaa yleisesti koko 
järjestöön, Rotary Internationaliin. (RCP 33.010.4) 

Rotarit ovat rotaryklubiensa jäseniä. Rotaryklubit ovat Rotary Internationalin jäseniä. 
RI:n tarkoituksena on                   

1) tukea RI:n klubeja ja piirejä heidän ohjelmiensa ja aktiviteettiensa pyrkimyksissä 
toteuttaa rotaryn tavoitetta 

2) vaalia, edistää, laajentaa ja ohjata rotaryliikettä kaikkialla maailmassa 

3) koordinoida ja yleisesti johtaa RI:n toimintaa (RIC 3) 

Rotaryn tavoite 
Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaiken arvossapidetyn yritteliäisyyden 
perustana, erityisesti: 

1) Edistää tuttavuussuhteiden syntymistä ja siten luoda tilaisuuksia palvelemiseen; 

2) Vaalia liike- ja ammattimoraalia ja arvostaa kaikkea hyödyllistä työtä sekä opastaa 
jokaista rotaria näkemään oman ammattinsa tilaisuutena palvella yhteiskuntaa; 

3) Innostaa jokaista rotaria toteuttamaan palvelemisen ihannetta yksityiselämässään, 
ammatissaan ja yhteiskunnan jäsenenä; 

4) Edistää kansojen välistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa palvelemisen 
ihanteen yhdistämien työn ja toiminnan ihmisten välisen ystävyyden avulla. (RIC 4; 
SRCC 4) 

RI:n keskushallitus on sitä mieltä, että rotaryn tavoitteen kaikki neljä osaa ovat yhtä 
tärkeitä ja että kaikkia niitä on toteutettava samanaikaisesti. (RCP 26.020.) 

Rotary Internationalin tehtävä (Mission) 
Maailmanlaajuisena rotaryklubien järjestönä Rotary Internationalin tehtävä on tarjota 
palvelua muille, edistää korkeita eettisiä normeja ja jouduttaa maailmassa yhteisymmär-
rystä, hyvää tahtoa ja rauhaa liike-elämän, ammatinharjoittajien ja yhteiskunnan johto-
henkilöiden toveruuden avulla. 

Klubien valvonta 
Klubien hallinto on RI:n keskushallituksen yleisen valvonnan alaisena. (RIC 8, 2) 

Iso-Britannia ja Irlanti (RIBI) 
Ison-Britannian ja Irlannin (RIBI) piireissä governorien tehtävät hoidetaan tällä alueella 
vakiintuneen käytännön, RIBI:n yleisneuvoston antamien ohjeiden sekä RIBI:n järjestys-
muodon ja sääntöjen mukaisesti. Kukin RIBI:n alueen governor vastaa piirinsä valvonnasta 
RI:n keskushallitukselle ja RIBI:n yleisneuvostolle RI:n sääntöjen ja RIBI:n järjestysmuo-
don määräämällä tavalla. Presidentin vaatiessa governorin tulee välittömästi raportoida 
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RI:lle tai keskushallitukselle ja hänen tulee suorittaa piirissä sellaisia tehtäviä, jotka kuulu-
vat RI:n toimihenkilölle. (RIB 15.100.) 

RIBI:n alueen vaaleilla valittavat toimihenkilöt ovat presidentti, edellisen vuoden pre-
sidentti, varapresidentti ja kunniarahastonhoitaja. (RIC 7. 1) Presidentti, varapresidentti ja 
kunniarahastonhoitaja valitaan, ehdotetaan ja esitetään RIBI:n sääntöjen mukaisesti. (RIB 
12.040.) Isossa-Britanniassa ja Irlannissa piirin klubit valitsevat governorin nimettäväksi 
RIBI:n vuosikokouksessa ja valittavaksi RI:n vuosikonventiossa läsnä olevien ja äänestä-
vien valitsijamiesten toimesta.                 

RI:n TOIMIHENKILÖT (RI OFFICERS)

RI:n yleisiä toimihenkilöitä ovat RI:n keskushallituksen jäsenet ja pääsihteeri. Muita RI:n 
toimihenkilöitä ovat governorit (he ovat RI:n edustajia piireissään) ja presidentti, edellisen 
vuoden presidentti, varapresidentti ja RIBI:n kunniarahastonhoitaja. Heidät nimetään ja 
valitaan RI:n säännöissä mainitulla tavalla. (RIC 7)         

Keskushallitus (Board of Directors) 
RI:n keskushallituksessa on yhdeksäntoista (19) jäsentä: presidentti hallituksen puheen-
johtajana, tuleva presidentti ja seitsemäntoista (17) muuta jäsentä, jotka eri vyöhykkeillä 
toimivat klubit nimeävät RI:n säännöissä mainitulla tavalla ja jotka valitaan konventiossa. 
(RIC 6, 1; RIB 6.060.1.) Vaikka tietyn alueen klubit nimeävät RI:n hallituksen jäsenen, 
konventioon osallistuvat klubit kuitenkin valitsevat hallituksen jokaisen jäsenen, näin 
sijoittaen jokaisen jäsenen vastuulle olla kaikkien rotaryklubien edustajana.  

RI:n keskushallitus ohjaa ja valvoo RI:n asioiden hoitoa (1) vahvistamalla järjestön toi-
mintaperiaatteet RI:n järjestysmuodon ja sääntöjen mukaisesti, (2) arvioimalla, miten pää-
sihteeri toteuttaa toimintaohjeita, ja (3) käyttämällä muilta osin sitä toimivaltaa, joka sille 
kuuluu RI:n järjestysmuodon, sääntöjen ja vuodelta 1986 peräisin olevan Illinois General 
Not-for-Profit Corporation Act -lain ja siihen mahdollisesti myöhemmin tehtyjen muutosten 
mukaan. (RIB 5.040.1.) RI:n keskushallitus ohjaa ja valvoo RI:n säännöstön mukaan RI:n 
asioiden ja varojen hoitoa. Se valvoo RI:n toimessa olevien ja toimeen astuvien toimihenki-
löiden ja komiteoiden toimintaa sekä yleisesti myös jäsenklubien toimintaa.(RCP 28.005) 

RI:n keskushallituksen velvollisuutena on tehdä kaikki, mikä on välttämätöntä RI:n tar-
koitusperien edistämiseksi, rotaryn tavoitteen saavuttamiseksi, sen perusajatusten tutkimi-
seksi ja juurruttamiseksi sekä sen aatteiden, ihanteiden ja ainutlaatuisen järjestörakenteen 
erityispiirteiden säilyttämiseksi ja rotaryn levittämiseksi yli koko maailman. Keskushalli-
tuksen tulee hyväksyä strateginen suunnitelma. Keskushallituksen tulee laatia sekä antaa 
selvitys strategisen suunnitelman toteutumisesta ja edistymisestä jokaisessa sääntöval-
tuuskunnan kokouksessa. (RIB 5.010.) Ellei toisin ole määrätty, kaikki keskushallituksen 
päätökset astuvat voimaan heti sen kokouksen päätyttyä, jossa ne tehtiin. (RCP 28.005.) 
RI:n keskushallituksen päätöksestä voi valittaa viimeisimmän sääntövaltuuskunnan pii-
riedustajille tai seuraavalle sääntövaltuuskunnalle, jos pääsihteeri saa valituksen kolme (3) 
kuukautta ennen kyseistä sääntövaltuuskunnan kokousta. (5.030.) 

RI:n keskushallitus voi asettaa työvaliokunnan, johon kuuluu vähintään viisi ja enintään 
seitsemän jäsentä, ex officio -jäsenet mukaan luettuina. Keskushallitus voi oikeuttaa sen 
tekemään hallituksen nimissä päätöksiä keskushallituksen kokousten välisenä aikana 
asioissa, joihin nähden RI:n menettelytavat ovat vakiintuneet. Työvaliokunta arvostelee 
myös vuosittain pääsihteerin työtulokset sekä raportoi näistä tuloksista RI:n keskushalli-
tukselle. RI:n keskushallitus antaa työvaliokunnalle joka vuosi erityiset toimintaohjeet. 
(RIB 5.070.)               
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RI:n toimihenkilöt

Presidentti 
Presidentti on RI:n korkein toimihenkilö. Tässä ominaisuudessa hän on RI:n pääasiallinen 
puhemies, toimii puheenjohtajana kaikissa konventioissa ja keskushallituksen kokouksissa, 
toimii pääsihteerin neuvonantajana sekä suorittaa muita toimeensa kuuluvia tehtäviä. (RIB 
6.140.1) 

Tuleva presidentti (President-elect) 
Tulevalla presidentillä on vain RI:n sääntöjen määräämiä ja hänelle keskushallituksen 
jäsenenä kuuluvia tehtäviä, mutta presidentti tai keskushallitus voi määrätä hänelle myös 
muita tehtäviä. (RIB 6.140.2) 

Varapresidentti (Vice-President) 
Varapresidentin valitsee joka vuosi tuleva presidentti toista vuottaan palvelevien keskushal-
lituksen jäsenten joukosta keskushallituksen ensimmäisessä kokouksessa. (RIB 6.020.) 
Siinä tapauksessa että presidentin virka vapautuu, varapresidentin on astuttava virkaan ja 
valittava uusi varapresidentti keskushallituksen jäljellä olevista jäsenistä. (RIB 6.070.) 
Varapresidentti suorittaa sellaisia tehtäviä, jotka presidentti hänelle osoittaa. (RCP 29.030).             

Rahastonhoitaja (Treasurer) 
Rahastonhoitajan valitsee joka vuosi tuleva presidentti toista vuottaan palvelevien kes-
kushallituksen jäsenten joukosta keskushallituksen ensimmäisessä kokouksessa. Rahas-
tonhoitajan toimikausi alkaa 1. heinäkuuta ja kestää vuoden. (RIB 6.020.) 

Rahastonhoitaja saa pääsihteeriltä säännöllisesti tietoja RI:n taloudesta ja neuvottelee 
hänen kanssaan RI:n taloudenhoidosta. Hänen tulee tehdä RI:n keskushallitukselle sen 
edellyttämät raportit sekä raportti RI:n konventiolle. Rahastonhoitajalla on vain RI:n 
keskushallituksen jäsenelle kuuluvat tehtävät ja valtuudet, mutta presidentti ja keskushal-
litus voivat määrätä hänelle muita tehtäviä. (RIB 6.140.4.) 

Pääsihteeri (General Secretary) 
Pääsihteeri on RI:n toimeenpaneva päävirkailija. Tässä toimessa pääsihteeri on vastuussa 
RI:n jokapäiväisestä johtamisesta keskushallinnon ohjauksessa ja valvonnassa. Pääsihteeri 
vastaa presidentille ja keskushallitukselle hallituksen vahvistamien toimintaperiaatteiden 
noudattamisesta käytännössä ja RI:n hallinto- ja talousasioiden hoidosta. Pääsihteeri myös 
ilmoittaa rotareille ja klubeille keskushallituksen hyväksymät toimintaohjeet. Pääsihteeri 
on yksin vastuussa sihteeristön toiminnan valvonnasta. Pääsihteeri laatii keskushallituksen 
hyväksymän vuosikertomuksen esitettäväksi konventiolle.(RIB 6.140.3). Ennen pääsih-
teerin toimikauden viimeisen vuoden maaliskuun 31. päivää keskushallitus valitsee uuden 
toimihenkilön tähän virkaan 1. heinäkuuta alkavaksi uudeksi toimikaudeksi. Pääsihteerin 
toimikausi on korkeintaan viisi vuotta, mutta hänet voidaan valita uudelleen. (RIB 6.030.)  

Pääsihteerin tulee 

1) soveltaa käytännössä RI:n, RI:n keskushallituksen ja Rotarysäätiön antamia toimin-
taperiaatteita 

2) valvoa yleisesti sihteeristön toimintaa, mm. taloudenhoitoon, ohjelmaan, kommuni-
kaatioon, suunnitteluun, Rotarysäätiöön ja hallinnollisiin asioihin liittyvää työtä 

3) auttaa RI:n keskushallitusta ja Rotarysäätiön hallitusta pitkän aikavälin suunnitte-
lussa ja toimintaperiaatteiden laatimisessa 

4) tehdä saamiensa valtuuksien mukaan päätöksiä RI:n keskushallituksen puolesta ja 
laatia kaikki viralliset asiakirjat ja sopimukset järjestön ja sen säätiön puolesta 

5) toimia läheisessä yhteistyössä presidentin kanssa pääsihteerin virkaa hoitaessaan. 
(RCP 31.010.) 
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Keskushallituksen jäsenten (Directors), piirien ja klubien välinen suhde 
Keskushallituksen jäsenet edustavat kaikkia klubeja rotaryn hallintoelimissä. Governorit 
toimivat vain RI:n keskushallituksen yleisvalvonnan alaisina. Keskushallituksen jäsen on 
hyvin perehtynyt, johtuen asuinpaikastaan, sen vyöhykkeen oloihin, josta hänet on nimetty. 
Tästä johtuen keskushallituksen jäsenen ja vyöhykkeen, tai vuoroteltavan vyöhykkeen, 
piirien governorien välillä on erityinen suhde. Rotaryn johdolle kuuluvien perustehtävien 
mukaisesti voidaan tätä erityistä suhdetta käyttää rotaryn ohjelman edistämiseksi. Kes-
kushallituksen jäsenten tulee olla hallituksen neuvonantajina asioissa, joissa ensikäden tieto 
alueesta, sen tavoista, käytännöstä ja ihmisistä on tarpeen. Keskushallituksen jäsenten ja 
governorien tulisi vaihtaa tietoja piiriaktiviteeteista ja keskushallituksen toimenpiteistä. 
Governorien tulee epävirallisesti pyytää neuvoja asianomaisilta keskushallituksen jäseniltä 
asioissa, jotka liittyvät keskushallituksen päätösten tulkintaan, vakaviin piirikohtaisiin tai 
piirien välisiin ongelmiin tai mahdollisiin tuleviin muodollisiin kontakteihin RI:n kes-
kushallituksen kanssa. (RCP 28.060.) Governoreiden tulisi kutsua vyöhykettään edustava 
keskushallituksen jäsen vierailemaan piirissään ja järjestämään tässä yhteydessä tilaisuuk-
sia, joihin osallistuu entisiä RI:n toimihenkilöitä ja kuluvan vuoden klubipresidenttejä. 
Piirien tulee maksaa tällaisten vierailujen yhteydessä keskushallituksen jäsenelle koituneet, 
matka- ym. välittömät kulut. (RCP 28.040.2.) 

RI:n toimihenkilöiden valinta 
RI:n toimihenkilöiden valintamenetelmästä kerrotaan RI:n säännöissä. RI:n keskushallitus 
on lisäksi hyväksynyt seuraavan vaalien yhteydessä sovellettavan käytännön. 

RI:n presidenttiehdokkaan ja keskushallituksen jäsenehdokkaiden valinta on kokonaan 
vastaavien nimeämiskomiteoiden vastuulla. Komiteoiden päätarkoituksena on huolehtia 
siitä, että nimetään valittavista rotareista tehtävään pätevin. (RIB 11.050.1.) Komitean 
ulkopuolella ei tulisi esiintyä mitään toimintaa, joka pyrkii vaikuttamaan sen päätökseen 
tässä asiassa. (RIB 10.060.) 

Ohjeet vaaleilla valittaville toimihenkilöehdokkaille 
Rotaryn perusperiaate on, että ansioituneimmat ehdokkaat valitaan palvelemaan rotaryn 
vaaleilla täytettävissä toimissa. Sen vuoksi kaikki yritykset vaikuttaa valintatapahtumaan 
positiivisella tai negatiivisella tavalla, so. vaalikampanjalla, agitaatiolla ja ääntenkalastuk-
sella tai muulla tavoin ovat RI:n sääntöjen mukaan kiellettyjä. (RIB 10.060.1.; RCP 
26.090.5.) 

RI:n keskushallitus on hyväksynyt seuraavat RI:n sääntöjen kohdassa 10.060. esitetyt 
suuntaviivat, kun on kyseessä vaalikampanja, agitaatio ja ääntenkalastus. Tämä koskee 
kaikkia rotareita, jotka hakeutuvat RI:n presidentin, keskushallituksen jäsenen, governorin, 
sääntövaltuuskunnan jäsenen toimeen tai johonkin edellä mainitun toimihenkilön nimeämis-
komiteaan. Nämä säännöt ovat tarkoitetut varmistamaan pätevimmän ehdokkaan valinnan. 

1) Rotareiden tulee aina noudattaa RI:n säännöissä mainittuja kieltoja, jotka kokevat vaa-
likampanjaa, agitaatiota ja ääntenkalastusta. Ehdokkaan ja kaikkien niiden rotarien, 
jotka ovat tekemisissä vaalien kanssa, tulee noudattaa näiden sääntöjen kirjainta ja 
henkeä ja pidättyä kaikesta toiminnasta, jonka tarkoituksena on vaikuttaa muihin jär-
jestämällä tai hakemalla tukea jonkin rotarin ehdokkuutta varten. Tällainen toiminta 
on rotaryn sääntöjen, periaatteiden ja hengen vastaista ja johtaa ehdokkuuden hylkää-
miseen. 

2) Vaalikampanjaa, agitaatiota tai ääntenkalastusta on kaikki sellainen toiminta, jolla 
pyritään suorasti tai epäsuorasti edistämään, tukemaan, moittimaan tai vastustamaan 
jonkun henkilön ehdokkuutta sekä hakemalla ääniä tulevaan vaaliin jakamalla kir-
jallisuutta tai mainoksia tai toimimalla muulla avoimella tavalla henkilön ehdok-
kuuden edistämiseksi vaaleilla täytettävään RI:n toimeen.  
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3) Vaalikampanjakielto on voimassa siitä alkaen, kun yksittäiset rotarit alkavat vakavasti 
harkita asettumista ehdolle toimeen, jota koskevat RI:n nimitysten ja vaalien säännöt. 
Ehdokkaiden tulee yllä mainittuna aikana erityisen tarkkaan välttää sellaisia toimenpi-
teitä, joiden tarkoitus on julkaista heidän nimensä tai saavutuksensa, kiinnittää huo-
miota kyseisiin nimityksiin tai vaaleihin tai joista voisi koitua ehdokkaille epäoikeu-
denmukaista etua toisiin samassa asemassa oleviin ehdokkaisiin verrattuna. 

4) Rotarin normaalia toimintaa rotaryssa ei pidetä vaalikampanjaa, agitaatiota tai ään-
tenkalastusta koskevien sääntöjen rikkomisena. 

5) Jos ehdokas saa tietää hänen hyväkseen järjestetystä vaalikampanjasta tai ääntenka-
lastuksesta, hänen tulee heti kirjallisesti ilmoittaa kaikille asianosaisille, ettei hän 
hyväksy tällaista toimintaa, ja kehottaa heitä lopettamaan sen.  

6) Yhteydenotto klubeihin tarkoituksella pyytää niitä suostumaan kannattamaan lisä-
ehdokasta tai yhtymään vaalimenettelymoitteeseen, ei ole kielletty, edellyttäen että 
yhteydenotto rajoittuu tosiasioihin perustuvaan informaatioon. (RCP 26.090.5.) 

Vaalisäännösten rikkominen 

1) Rotaryklubi (vähintään viiden muun klubin tukemana) voi tehdä pääsihteerille kir-
jallisen valituksen sitä tukevan dokumentaation kera väittäen RI:n sääntöjen tulleen 
rikkotuiksi tai jotain sopimatonta menettelyä tulleen käytetyksi ehdokkaan toimin-
nassa hänen osallistuessaan johonkin RI:n toimihenkilövaaliin. Tällaisen kantelun 
tulee todisteiden kera olla pääsihteerillä 21 vuorokauden kuluessa vaalituloksen jul-
kaisemisesta. Myös presidentin edustaja piiri-, vyöhyke- tai aluekonferenssissa voi 
tehdä kantelun, jos on riittäviä todisteita rikkomuksesta, ja toimittaa todisteet pää-
sihteerille.(RIB 10.060.2.) 

2) Saatuaan tällaisen kantelun pääsihteerin tulee ilmoittaa asianomaiselle henkilölle 
syytöksestä ja pyytää häntä vastaamaan kirjallisesti todisteiden kera tiettyyn päivä-
määrään mennessä. Pääsihteerin tulee ilmoittaa osapuolille noudatettavasta oikeasta 
menettelytavasta.(RCP 26.100.1.) 

3) Presidentti tai pääsihteeri presidentin puolesta voi ratkaista vaalin kyseenalaistamisen 
seuraavissa tilanteissa: 

a) Asiaan kuuluvan säännöstön vaatimusten suhteen on esiintynyt väärinkäsitys. 

b) Hän on saanut pääsihteerin vahvistaman tiedon siitä, että ehdokas on vedonnut 
ei-

presidentin tulee RI:n sääntöjen kohdan 10.060.5 mukaisesti ja keskushallituk-
sen puolesta hylätä ehdokkuus kysymyksessä olevaan vaaliin kääntymättä RI:n 
vaalitarkkailukomitean puoleen. (RCP 26.100.2.) 

Kaikissa muissa tilanteissa käsitellään vaaliin kohdistettua valitusta RI:n keskushalli-
tuksen vahvistamien menettelytapojen mukaisesti. 

KOMITEAT 

RI:n keskushallitus asettaa pysyviä komiteoita, jotka on mainittu RI:n säännöissä, sekä 
muita komiteoita, joiden se katsoo edistävän RI:n etuja. (RIB 16.010.) Presidentti nimittää 
kaikkien komiteoiden jäsenet neuvoteltuaan keskushallituksen kanssa, paitsi milloin RI:n 
säännöissä on toisin määrätty. Presidentti asettaa myös alakomiteoita ja nimittää niiden 
puheenjohtajat. Presidentti on kaikkien komiteoiden ex officio -jäsen, paitsi RI:n presiden-
tin nimeämiskomitean, strategisen suunnittelun komitean ja tilintarkastus- ja valvontako-
mitean. (RIB 16.020., RIB 16.040., 16.120.) 
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Tulevan presidentin nimeämiskomiteaa lukuun ottamatta kaikkien komiteoiden päätökset 
on alistettava RI:n keskushallituksen kontrolloitavaksi, valvontaa ja hyväksyttäväksi. RI:n 
keskushallituksella on kuitenkin toimivalta kaikkiin toimenpiteisiin ja päätöksiin, jotka 
loukkaavat RI:n sääntöjen kohtaa 10.060. (RIB 16.090.) Komiteat ovat luonteeltaan neuvoa-
antavia, niillä ei ole mitään hallinnollista tehtävää, paitsi milloin tästä on erityisesti mainittu 
niiden toimivaltuuksissa. RI:n komiteat, avustajaryhmät ja avustajaryhmien puheenjohtajat 
ja jäsenet eivät saa ottaa yhteyttä muihin järjestöihin RI:n puolesta hakeakseen yhteis-
työsuhteita tai rahoitusta. RI:n komiteat ja avustajaryhmien puheenjohtajat ja jäsenet eivät 
saa ilman presidentin kirjallista lupaa järjestää tai johtaa alueellisia tai kansainvälisiä koko-
uksia RI:n puolesta. (RCP 30.010.1.) 

Komiteoiden kokoukset 
Presidentti antaa luvan kokouksen pitämiseen vain silloin, kun hän tai RI:n keskushallitus 
katsoo olevan tähän syytä. Tavallisesti RI:n komiteoiden kokoukset pidetään RI:n pää-
konttorissa Evanstonissa. (RCP 30.030.). Komitea voi hoitaa asioitaan ilman varsinaista 
kokousta jollakin tarkoituksenmukaisella viestintämenetelmällä. (RIB 16.080). 

AVUSTAJARYHMÄT 

Avustajaryhmä (Resource Group) on RI:n presidentin nimittämä toimintaryhmä, joka 
huolehtii erikoisaktiviteeteista auttamalla klubeja ja piirejä toteuttamaan toiminta- ja 
palveluprojekteja. Avustajaryhmiä on kaksi kategoriaa: 

1) Palveluryhmä, joka auttaa klubeja ja piirejä huolehtimaan erikoisongelmista, jotka 
koskevat vesi- ja saniteettihuoltoa, terveydenhoitoa ja nälkää, lukutaitoa, rotaryper-
hettä ja nuorison palvelua  

2) Toimeenpaneva ryhmä, joka auttaa klubeja ja piirejä toimimaan tehokkaammin jäsen-
kehityksen, jäsenten pysyttämisen ja suhdetoiminnan alueilla  

Avustajaryhmien odotetaan 

1) huolehtivan informaatiosta 

2) tarjoavan erityisiä ja käytännöllisiä ideoita 

3) esiintyvän klubien ja piirien kokouksissa 

4) johtavan työryhmiä ja seminaareja 

5) avustavan asiaankuuluvan rotarien toimintaryhmän aktiviteetteja 

6) raportoivan aktiviteeteistaan RI:n presidentille (RCP 30.110.) 

TALOUS 

Tilivuosi 
RI:n tilivuosi alkaa heinäkuun 1. päivänä ja päättyy kesäkuun 30. päivänä. (RIB 17.010.) 
Per capita - ja tilausmaksujen keräystä varten tilivuosi on jaettu kahteen puolivuotiskauteen, 
heinäkuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään ja tammikuun 1. päivästä kesäkuun 30. päi-
vään. (RIB 17.040.1.) 

Talousarvioasiat 
RI:n keskushallitus ohjaa ja valvoo RI:n asioita ja hoitaa sen varoja. Se hyväksyy joka 
vuosi talousarvion seuraavaa tilivuotta varten. Arvioidut kokonaismenot eivät saa ylittää 
arvioituja kokonaistuloja. Pääsihteeri voi hyväksyä maksujen suorittamisen vain, jos ne 
sisältyvät RI:n keskushallituksen hyväksymään talousarvioon. 

Jos yleinen ylijäämärahasto on jonain aikana suurempi kuin 85 % korkeimmista vuosi-
menoista kolmen edellisen vuoden kautena, pois lukien vuosikonvention ja sääntövaltuus-
kunnan omarahoitetut kulut, keskushallitus voi koko jäsenistönsä kolme neljäsosan (¾) 
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enemmistöllä päättää arvioituja tuloja suurempien maksujen suorittamisesta, kuitenkin niin, 
että ylijäämärahaston määrä ei laske alle 100 %:n edellä mainitusta 85 %:n tasosta. Lisäksi, 
RI:n keskushallitus voi kaikkien jäsentensä kolme neljäsosan (¾) enemmistöllä päättää 
arvioituja tuloja suurempien maksujen suorittamisesta, mutta vain hätätapauksissa ja poik-
keuksellisissa oloissa. RI:n keskushallitus ei kuitenkaan saa hyväksyä sellaisia maksuja, 
jotka johtavat RI:n nettovarat ylittävään velkaan. Presidentin tulee antaa ylimääräisistä 
kuluista ja niihin johtaneista olosuhteista yksityiskohtainen selostus kaikille RI:n toimihen-
kilöille 60 vuorokauden kuluessa sekä myös seuraavalle konventiolle. (RIC 6, 2; RIB 
17.050.) 

Vuosibudjetin julkaiseminen 
RI:n budjetti on julkaistava RI:n keskushallituksen määräämässä muodossa ja saatettava 
kaikkien rotaryklubien tietoon viimeistään 30. syyskuuta kunakin rotaryvuonna. (RIB 
17.050.5.)          

Viiden vuoden talousennuste             
RI:n keskushallitus laatii joka vuosi viiden vuoden talousennusteen, jossa esitetään RI:n 
kokonaistulojen ja -menojen sekä varojen, velkojen ja rahastojen odotettu kehitys sekä 
RI:n yleisen ylijäämärahaston saldo. Keskushallitus esittää ennusteen taustatietona sään-
tövaltuuskunnalle annetuille taloutta koskeville esityksille. Sääntövaltuuskunnalle esitet-
tävässä ennusteessa viisivuotiskauden ensimmäisen vuoden tulee olla sama kuin sääntö-
valtuuskunnan kokoontumisvuosi. (RIB 17.060.) Keskushallituksen jäsenen tai sen muun 
edustajan tulee esittää viiden (5) vuoden ennuste keskustelua varten jokaisessa rotaryinsti-
tuutissa. (RIB 17.060.4.) 

Tulot 
RI:n pääasiallisen tulolähteen muodostavat klubeilta tulevat per capita -maksut, konventi-
oiden ja konferenssien osallistumismaksut, vuokratulot pääkonttorirakennuksen vuokra-
laisilta, uusien klubien perustamismaksut, julkaisujen myynnistä kertyvä voitto, lehtiti-
lausmaksut ja lehti-ilmoituksista saatavat tulot, lisenssimaksut, tekijänpalkkiot ja sijoituk-
sista kertyvät korot ja osingot. 

Per capita -maksut 
Klubin on maksettava RI:lle jokaisesta aktiivijäsenestään (ei kunniajäsenistä) seuraavan 
suuruiset vuotuiset per capita -maksut: Vuonna 2007 08 puolivuotismaksu on USD 23,50, 
vuonna 2008 09 UDS 24,00, vuonna 2009 10 USD 24,50 ja vuonna 2010 11 ja sen jälkeen 
USD 25,00. (RIB 17.030.1.) Per capita -maksut on maksettava puolivuosittain heinäkuun 1. 
päivänä ja tammikuun 1. päivänä joka vuosi, ja niiden summa perustuu klubien jäsenmää-
rään sanottuina päivinä. (RIB 17.040.1.) Jokaisen klubin, jolla on vähemmän kuin 10 jäsen-
tä, tulee maksaa per capita -lisämaksu, jonka suuruus on sama kuin jos klubilla olisi 10 
jäsentä. (RIB 17.030.2.)  

Klubit ja piirit voivat myös periä vuosimaksuja. 

Sääntövaltuuskuntaa koskevat ylimääräiset maksut 
Heinäkuun 1. päivänä joka vuosi klubin tulee maksaa RI:lle jokaisesta aktiivijäsenestään 
yhden dollarin (1 USD) suuruinen ylimääräinen maksu (tai muu maksu, jonka RI:n kes-
kushallitus on päättänyt). Tämän maksun on määrä korvata sääntövaltuuskunnan kokouk-
siin osallistuvien valtuuskunnan jäsenten arvioidut kustannukset. Lisämaksut on säilytet-
tävä erillisenä rahastona, jonka käyttö on rajoitettu kattamaan sääntövaltuuskunnan jäsen-
ten osallistumiskustannukset samoin kuin korvaamaan sääntövaltuuskunnan hallinnollisia 
kuluja tavalla, josta RI:n keskushallitus päättää. Keskushallitus tulee toimittaa klubeille 
selonteko sääntövaltuuskunnan tuloista ja menoista. (RIB 17.030.2., 14.040.1.) 
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Klubit, jotka äskettäin on hyväksytty RI:n jäseniksi  
Vain niitä klubeja, jotka on hyväksytty RI:n jäseniksi 15. toukokuuta tai sitä ennen, pyy-
detään ilmoittamaan jäsenmääränsä ja maksamaan per capita -maksut seuraavan heinä-
kuun 1. päivänä. Vastaavasti vain niitä klubeja, jotka on hyväksytty RI:n jäseniksi 15. 
marraskuuta tai sitä ennen, pyydetään ilmoittamaan jäsenmääränsä ja suorittamaan per 
capita -maksut seuraavan tammikuun 1. päivänä. 

Jäsenmaksujen palauttaminen tai pro rata -maksut   
Klubin on maksettava pro rata -maksut jokaisesta klubin jäseneksi valitusta seuraavan puo-
livuotiskauden alkuun saakka. Jäsenyyden jokaisesta kuukaudesta suoritettava maksu on 
yksi kahdestoista (1/12) osa per capita -maksusta. Erääntyneet pro rata -maksut on makset-
tava 1. heinäkuuta ja 1. tammikuuta. (RIB 17.040.2.) 

RI ei palauta niiden jäsenten per capita -maksuja, jotka ovat luopuneet jäsenyydestä 
puolivuotiskauden alettua. Pro rata -maksuja klubin ei tarvitse maksaa toisen klubin siirto- 
tai entisestä jäsenestä, kuten on selostettu RI:n sääntöjen kohdassa 4.030. (RIB 17.040.2.) 
Jos klubi maksaa puolivuosittaiset per capita ja tilausmaksut (ennen kuin se on kyennyt 
keräämään maksut jäseniltä) ja huomaa myöhemmin, että se on maksanut jäsenistä, jotka 
ovat kuolleet, eronneet tai poistettu klubin jäsenluettelosta ilman, että heiltä on saatu 
jäsenmaksuja kyseiseltä kaudelta, pääsihteeri voi antaa luvan korjausten suorittamiseen ja 
maksujen palauttamiseen olosuhteiden mukaisesti. (RCP 70.010.2). 

Puolivuotisraportit 
Jokaisen klubin sihteerille lähetetään heinäkuun ja tammikuun alussa puolivuotisraportin 
(SAR) aineisto, jossa on mukana maksujen lasku. Klubin, joka ei vielä ole saanut SAR-
aineistoa heinäkuun tai tammikuun kolmannella viikolla, tulisi ottaa yhteys sähköpostilla 
osoitteeseen data@rotary.org.  Maksut voi suorittaa, vaikka ei olisi saatu SAR-aineistoa. 

SAR-laskuissa saattaa esiintyä seuraavia seikkoja: 

The Rotarian -lehden tilausmaksu. (Rotaryn aluelehdet maksetaan erikseen) 

Klubien presidentit ja sihteerit voivat maksaa puolivuotismaksut seuraavilla tavoilla: 

Luottokortilla Member Accessin kautta osoitteessa www.rotary.org 

Suomessa RI:n ilmoittamalle pankkitilille (ks. SR:n matrikkelin e-
vat ohjeet) 

Klubit, joilla on viivästyneitä maksusuorituksia 
Klubin taloudellisista velvoitteista on selostus luvussa 1. 

RI:n vuotuisen tilinpäätöksen julkaiseminen ja jakelu 
Pääsihteerin tulee julkaista RI:n vuosiraportti tilivuoden päättymistä seuraavan joulukuun 
loppuun mennessä. Vuosiraportti sisältää informaation tarkastetuista tilinpäätöstaseista. 
Raportin tulee selvästi näyttää kaikki kulukorvaukset ja maksut, toimien mukaan jaotel-
tuina, jotka liittyivät presidenttiin, tulevaan presidenttiin ja presidenttiehdokkaaseen. 
Lisäksi kaikki korvaukset ja maksut, jotka liittyivät presidentin toimistoon. Raportin tulee 
myös sisältää RI:n keskushallituksen, jokaisen RI:n hallintoon kuuluvan pääjaoston, ja 
vuosittaisen konvention kustannukset. Mukaan tulee liittää selostus, jossa verrataan jokai-
nen tilierä RI:n sääntöjen mukaan hyväksyttyyn/muutettuun talousarvioon. Klubit voivat 
pyynnöstä saada lisätietoja. (RIB 17.080.) 

RI:n varojen käyttö 
Budjetoitua menoerää ei tulisi ylittää mitään tarkoitusta varten, ennen kuin RI:n keskushalli-
tus on antanut tähän suostumuksensa. Jos määräraha on myönnetty tiettyä tarkoitusta varten, 
(esim. tulevan governorin matkaa varten kansainväliseen rotaryneuvotteluun), tällaista 
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määrärahaa ei voida siirtää muuhun tarkoitukseen ilman keskushallituksen etukäteen anta-
maan suostumusta. 

JULKAISUT

Kaikkien rotaryjulkaisujen, olivatpa ne painettuja, äänitettyjä tai sähköisesti tuotettuja 
(esim. RI:n www-sivu tai sähköpostin osoiteluettelo), tarkoitus on kaikin tavoin edistää 
rotaryn tavoitetta. 

Rotaryklubien, piirien ja liitännäisjärjestöjen julkaisujen ohjenuorat 
Kaikkien tällaisten rotaryjulkaisujen sisällön ja suunnittelun tulee olla RI:n kulloistenkin 
toimintaohjeiden mukaisia sekä julkaisijan korkeimman virkailijan välittömässä valvon-
nassa, olipa kysymys klubin presidentistä, governorista tai toveruusryhmän puheenjohta-
jasta. Erityisesti muistutetaan säännöistä, jotka koskevat rotaryn merkkien käyttöä ja 
kiertokirjeitä koskevista kielloista. RI ei vastaa minkään rotaryn ulkopuolisen julkaisun 
sisällöstä. (RCP 52.020.1.) 

Matrikkelit 
RI julkaisee joka vuosi Official Directory -nimisen matrikkelin (007-EN), joka sisältää 
kaikkien klubien nimet, niiden presidenttien ja sihteerien nimet ja osoitteet sekä kokouspai-
kat ja -ajat, ja RI:n toimihenkilöiden ja komiteajäsenten nimet ja osoitteet sekä muuta asiaan 
kuuluvaa tietoa. Tämä matrikkeli on tarkoitettu klubien ja RI:n toimihenkilöille ja komite-
oiden jäsenille sekä erityisesti matkusteleville rotareille. RI:n, piirien ja klubien virallisia 
matrikkeleita, ei myöskään nimitiedostoja, jotka on laadittu rotaryyn liittyvän projektin tai 
aktiviteetin yhteydessä, saa luovuttaa rotarien tai klubien toimesta kiertokirjeiden lähettä-
mistä varten. Tämä koskee sekä painettuja että sähköisiä matrikkeleita. Kukaan rotaryklubin 
jäsen ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin Official Directorya tai muuta nimitiedostoa, 
joka on laadittu rotaryyn liittyvän projektin tai aktiviteetin yhteydessä. (RCP 11.030.) 

Jokaisen klubin sihteerille postitetaan vuosittain yksi ilmaiskappale Official Directorya.
Klubit voivat vapaasti ostaa lisäkappaleita. (RCP 49.040.1.) Official Directory on suojattu 
tekijänoikeudellisesti. 

Matrikkelissa on myös maksullisia mainoksia hotelleista, joista jotkut ovat rotarien 
omistamia tai johtamia tai joissa pidetään rotaryklubien kokouksia, ja luettelo RI:n lisen-
sioimista toimittajista. Luetteloon sisältyvät vain ne yritykset, joiden lisenssimaksut ovat 
matrikkelin painoon mennessä ajan tasalla. (RCP 34.030.7., 49.040.3.)    

Klubit, piirit tai vyöhykkeet voivat halutessaan julkaista omat matrikkelinsa, mutta ilman 
RI:lle koituvia kustannuksia. Klubin, piirin tai vyöhykkeen, joka julkaisee oman matrikke-
linsa, tulee sisällyttää tähän maininta siitä, että matrikkeli ei ole yleistä jakelua varten ja että 
sitä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. (RCP 11.030.7.) 

Viralliset lehdet: The Rotarian ja Rotary World Magazine Press 
Kaikkien rotareiden tulee tilata yhtä 31:stä RI:n valtuuttamasta virallisesta julkaisusta, 
joita kutsutaan yhteisnimellä Rotary World Magazine Press (Rotaryn maailmanlaajuinen 
lehdistö). The Rotarian, julkaisujen lippulaiva, on kuukausittain ilmestyvä lehti, jonka RI 
julkaisee englannin kielellä. Valittuja osia jokaisesta lehden numerosta löytyy osoitteesta 
www.rotary.org. Valittuja osia The Rotarianista julkaistaan 30 virallisessa aluelehdessä, 
joita julkaistaan 23 kielellä, joiden yhteinen levikki on yli 750 000 kpl. 

Rotary World Magazine Press lehdistön perustarkoituksena on auttaa RI:n keskushalli-
tusta RI:n tarkoitusperien edistämisessä ja rotaryn tavoitteen saavuttamisessa. (RIB 
20.010.) Lehdet ovat myös tärkeä kommunikaatioväline rotareiden informoimiseksi ja 
innostamiseksi. 
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Rotary World 
Rotary World on rotaryklubeille, -piireille ja rotaryn kansainvälisille johtohenkilöille 
tarkoitettu uutislehti. RI:n keskushallitus on hyväksynyt sen RI:n ja Rotarysäätiön kaikki 
ohjelmat kattavaksi yleiseksi tietolähteeksi, joka eliminoi yksittäisiä ohjelmia koskevien 
erityisjulkaisujen tarpeen. Se seuraa myös mielenkiintoisia klubi- ja piiriuutisia. Se välit-
tää virallisia tiedonantoja klubien toimihenkilöille. 

Klubien presidentit saavat yhden kappaleen jokaisesta ilmestyvästä lehdestä ja heitä 
kehotetaan jakamaan ne klubin muiden toimihenkilöiden ja viikkoselosteen toimittajan 
kanssa.  Klubit, joissa on yli 40 jäsentä. voivat pyytää lisäkappaleita. Kutakin 40 jäsentä 
ylittävää 20 jäsentä kohti postitetaan ilmainen lehti niille, joille klubi toivoo ne lähetettä-
vän. Rotary World on myös saatavissa osoitteesta www.rotary.org. 

Yksittäisiä lehtiä lähetetään  

1) Nykyisille, tuleville ja entisille RI:n keskushallituksen ja Rotarysäätiön hallituksen 
jäsenille  

2) Nykyisille ja tuleville governoreille  

3) RI:n ja säätiön kansainvälisille komiteoille ja avustajaryhmille, säätiön aluekoor-
dinaattoreille, piirin RI- ja Rotarysäätiökomiteoiden puheenjohtajille. Entisille gover-
noreille lehti lähetetään pyynnöstä (RCP 51.070.) 

Lehteä ei ole tarkoitettu yleiseen jakeluun, mutta klubien jäsenet voivat tilata sitä mak-
sua vastaan. 

Rotary World ilmestyi ensimmäisen kerran rotaryn 90-vuotisjuhlavuonna 1995. Lehti jul-
kaistaan yhdeksällä (9) kielellä, englannin-, ranskan-, saksan-, italian-, japanin-, korean-, 
portugalin-, espanjan- ja ruotsinkielisenä.  

Julkaisut ja audiovisuaaliset apuvälineet 
RI jakaa erilaisia julkaisuja ja audiovisuaalisia apuvälineitä (esim. videoita, DVD- ja CD-
ROM levyjä) kattaen erityisiä aiheita ja ohjelmia. Osoitteesta www.rotary.org ja julkai-
susta RI Catalog (019-EN) löydät täydellisen luettelon, mukaan lukien hinnasto, kaikista 
julkaisuista, lomakkeista, tarvikkeista ja audiovisuaalisista apuvälineistä, joita voi tilata 
RI:n pääkonttorista ja kansainvälisistä toimistoista. 

Pääsihteeri voi päättää, milloin jokin uusi apuväline julkaistaan ja millä kielillä sekä 
milloin jokin julkaisu tai AV-apuväline poistetaan käytöstä, paitsi milloin RI:n keskushal-
litus tai konventio on nimenomaan hyväksynyt jonkin julkaisun tai AV-apuvälineen laa-
timisen. (RCP 31.080.2.) 

Rotarykirjallisuuden kääntäminen 
RI:n toimintaperiaatteet silloin, kun on kyseessä rotarykirjallisuuden julkaiseminen muilla 
kuin RI:n virallisella kielellä, englannin kielellä, ovat seuraavat: 

1) RI huolehtii oleellisen klubi- ja piiri-informaation kääntämisestä ranskaksi, saksaksi, 
italiaksi, japaniksi, koreaksi, portugaliksi, espanjaksi ja ruotsiksi. 

2) Kaikki rotaryn julkaisut tarkistetaan porrasteisesti kolmen vuoden väliajoin. Julkai-
sut, joihin sääntövaltuuskunnan päätökset ovat eniten vaikuttaneet, uusitaan sääntö-
valtuuskunnan kokouksen jälkeen. Pääsihteerillä on kuitenkin oikeus tehdä poikke-
uksia tähän toimintaperiaatteeseen. 

3) Piiri tai joukko piirejä, joissa rotarit puhuvat muuta kuin edellä mainittuja kieliä, 
voivat vapaaehtoisesti kääntää, painattaa ja jakaa oleellista klubi-informaatiota klu-
beille. Vapaaehtoisten kääntämiä julkaisuja ei pidetä RI:n virallisina käännöksinä. 
(RCP 48.020.) 
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R I:n www-sivut (RI Web Site) 
Rotareita kehotetaan käymään osoitteessa www.rotary.org, josta saa tuoreimpia rotaryn 
uutisia ja jonka monia online ominaisuuksia rotarit voivat hyödyntää. Rotary.org tarjoaa 
tietoja rotaryn ja Rotarysäätiön kaikista puolista. RI:n www-sivut tarjoavat ajan tasalla 
olevan katsauksen rotaryn aktiviteetteihin sekä jäsenille että journalisteille. Siellä on myös 
tietoja mahdollisille ja uusille jäsenille samoin kuin apuvälineitä jäsenkehitystä, jäsenten 
rekrytointia ja pysyttämistä varten. 

Rotary.org sisältää monia välineitä, jotka auttavat rotareita sekä piiri- että klubitasoilla: 

Member Access. Tämä salasanalla suojattu alue antaa kaikille rotareille välineen  
ylläpitää rotarytietonsa. Erityisesti rotaryn eri asemissa olevat toimihenkilöt, kuten 
klubien presidentit, sihteerit, piirien governorit ja tulevat governorit, voivat käsitellä 
tietoja, tilastoja ja raportteja. Governorin ja tulevan governorin asemassa olevilla 
RI:n toimihenkilöillä on pääsy heidän käytössään oleville erikoisfoorumeille. Kaikki 
rotarit voivat ilmoittautua kokouksiin, löytää jäsenille kuuluvia etuja, tilata sähkö-
postitse toimitettavia uutislehtiä, tehdä huomionosoituksiin oikeuttavia lahjoituksia 
ja tarkastella henkilökohtaista lahjoitushistoriaansa. 

Club Locator.  Tämä ominaisuus auttaa rotareita klubin paikallistamisessa ilmoitta-
malla minkä tahansa rotaryklubin kokouspaikan ja -ajan sekä yhteyspuhelinnumeron. 

Find Your Club and District Support Representative. Tämän hakutoiminnon avulla 
rotarit voivat etsiä klubien tai piirien RI:n tukihenkilöitä kyseisen piirin numerolla. 

Projects Database. Tämä hakutietokanta, jota säännöllisesti päivitetään, luetteloi ne 
klubiprojektit, joihin etsitään avustajia.  

Rotary E-Learning Center. Toiminnot mahdollistavat rotarytietouden itsenäistä 
opiskelua. Uusille jäsenille ja klubin toimihenkilöille suunnatut lyhyet moduulit 
voidaan tarkastella tai tulostaa verkosta. Näitä oppimismoduuleja voidaan käyttää 
täydentämään klubien ja piirien valmennusta.  

Online catalog. Rotarit voivat ostaa rotaryn julkaisuja, videoita ja ohjelmistoja luot-
tokortilla turvallisessa ympäristössä. 

Rotaryjulkaisujen toimittajia kehotetaan käyttämään RI:n www-sivuilla tarjolla olevaa 
informaatiota vastaavissa rotaryjulkaisuissaan edellyttäen, että he noudattavat RI:n www-
sivuihin liittyviä tekijänoikeusohjeita. Lisäksi kehotetaan rotareita, jotka ovat vastuussa 
klubien, piirien tai rotary-yksiköiden www-sivuista, avaamaan linkin osoitteeseen 
www.rotary.org hyödyttämään niitä, jotka haluavat oppia lisää rotarysta. (RIB 21; RCP 
52.020.1.) 

SIHTEERISTÖ 

RI:n sihteeristön muodostavat pääsihteeri ja hänen henkilökuntansa. Sihteeristön pääkont-
tori sijaitsee Evanstonissa Illinoisissa Yhdysvalloissa. Keskushallituksen määräyksestä on 
perustettu myös kansainvälisiä aluetoimistoja. RI:n aluetoimistojen sijainnit on lueteltu 
Official Directoryssa ja osoitteessa www.rotary.org. 

SEKALAISTA          

RI ja politiikka         
Koska RI:n maailmanlaajuiseen jäsenistöön kuuluu jäseniä, joilla on monenlaisia poliittisia 
mielipiteitä, minkäänlaista järjestön toimenpidettä tai mielipideilmaisua ei tulisi Rotary 
Internationalin puolesta ottaa tai antaa poliittisissa kysymyksissä. (RCP 26.040.)           
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RI:n ja Rotarysäätiön yhteistoiminta muiden järjestöjen kanssa 
Toteuttaakseen tehtäviään voi olla sopivaa, että RI ja Rotarysäätiö toimivat yhteistyössä 
muiden järjestöjen kanssa, joilla on yhteiset visiot ja päämäärät. Kaikki sellainen yhteistoi-
minta rotaryn ulkopuolella olevien organisaatioiden kanssa tulee olla sopusoinnussa RI:n 
keskushallituksen menettelytapojen ja sääntöjen kanssa. (RCP 35.010.  35.030.) 

RI:n keskushallitus on myös sopinut ohjesäännöistä rotaryn merkkien käytöstä tällaisissa 
muiden organisaatioiden ja RI:n välisissä suhteissa. Lisäinformaatiota saa luvusta 17 ja 
rotaryn menettelytapasääntöjen (RCP) kohdassa 33.010.11. 

RI:n projektit 
Rotaryn tarkoitus ilmenee tehokkaimmin rotaryn kaikki palveluväylät kattavan yksittäisten 
klubien ja rotarien toiminnan kautta. Jokainen klubi päättää omasta palvelutoiminnastaan 
paikallisten erityistarpeiden, omien resurssiensa ja jäsentensä osoittaman kiinnostuksen 
mukaan. Täs
projekteja, jotka auttavat edistämään rotaryn tavoitetta ja jotka hyötyisivät niiden osallistu-
miseen halukkaiden klubien ja yksittäisten rotarien antamasta yhteisestä tuesta. (RCP 
40.040.) 

RI:n matkustussääntö 
Kaikkien RI:n kustannuksella matkustavien täytyy käyttää RI:n Travel Service (RITS) -
matkapalvelua. Kaikkien matkajärjestelyjen tulee olla yhdenmukaisia RI:n matkustus-
sääntöjen kanssa. Lisätietoja yksityiskohdista on julkaisussa Rotary International Travel 
Poli

RI:n protokolla 
Seuraavaa protokollaa käytetään RI:n kokouksissa, tapahtumissa ja vastaanotettaessa RI:n 
ja sen säätiön nykyisiä, tulevia ja entisiä toimihenkilöitä ja komiteoiden jäseniä puolisoi-
neen sekä heidän nimien julkaisemisessa RI:n julkaisuissa: 

Presidentti (tai presidentin edustaja) 

Tuleva presidentti (President-elect) 

Varapresidentti 

Rahastonhoitaja 

Muut keskushallituksen jäsenet 

Entiset presidentit (toimikausien ikäjärjestyksessä) 

Rotarysäätiön hallituksen puheenjohtaja (Trustee chair) 

Rotarysäätiön hallituksen tuleva puheenjohtaja (Trustee chair-elect) 

Rotarysäätiön hallituksen varapuheenjohtaja (Trustee vice chair) 

Säätiön hallituksen muut jäsenet 

RIBI:n presidentti, edellinen presidentti, varapresidentti ja kunniarahastonhoitaja 

Pääsihteeri 

Presidenttiehdokas (President-nominee) 

Keskushallituksen entiset jäsenet (toimikausien ikäjärjestyksessä) 

Rotarysäätiön hallituksen entiset jäsenet (toimikausien ikäjärjestyksessä) 

Entiset pääsihteerit (toimikausien ikäjärjestyksessä) 

Tulevat keskushallituksen jäsenet (Directors-elect) 

Governorit 
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RI:n ja Rotarysäätiön komiteoiden jäsenet, työryhmien jäsenet, neuvonantajat, edustajat, 
valmennusjohto ja avustajaryhmien jäsenet (mukaan lukien RRIMC:t ja RRFC:t)  

Tulevat keskushallituksen jäsenet (Directors-nominee) 

Entiset governorit (toimikausien ikäjärjestyksessä) 

Tulevat Rotarysäätiön hallituksen jäsenet 

Tulevat governorit (Governors-elect) 

Rotarytilaisuuksissa tulisi protokollan mukaista puhuttelumuotoa käyttää vain kerran. 
Rotarin nykyinen asema käy entisten asemien edelle, ja entiset asemat käyvät tulevien 
asemien edelle. Henkilöt, joilla on nimissään useita toimia, sijoitetaan korkeimman toi-
men mukaan. Mukana seuraaviin puolisoihin pätee sama järjestys.  

Governorin tulee suunnitella, edistää ja johtaa puhetta kaikissa virallisissa piirin tilai-
suuksissa, paitsi jos nimenomaan toisin sovittu.  

Edellä osoitetun protokollan jälkeen suositellaan seuraavaa protokollaa, jota tulee muo-
kata paikallisten tapojen ja käytännön mukaan: 

Alueellisten ja vyöhykkeiden komiteoiden jäsenet 

Apulaisgovernorit 

Piirisihteerit ja rahastonhoitajat 

Piirikomiteoiden jäsenet 

Klubien presidentit 

Klubien tulevat presidentit 

Klubien varapresidentit 

Klubisihteerit 

Klubien rahastonhoitajat 

Klubimestarit (sergeants-at-arms) 

Muut klubien hallituksen jäsenet 

Klubikomiteoiden puheenjohtajat 

Entiset apulaisgovernorit 

Rotarit 

Rotarysäätiön entiset stipendiaatit (alumnit) 

Rotareiden perheet 

Piirin kokouksissa voidaan ulkomaalaiset rotarivieraat sijoittaa kohteliaisuudesta ennen 
samanarvoisia paikallisia rotareita. 

Korkea-arvoisille ei-rotareille voidaan osoittaa etusija arvojärjestyksessä paikallisen 
tavan mukaan. Klubeja ja piirejä kehotetaan opastamaan vieraita, jos protokollan arvojär-
jestys sijoittaa rotarit ennen ei-rotareita. (RCP 26.080.) 
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Osa kaksi 

Ohjelma (Program) 

4 Rotaryn yleinen ohjelma (General Program of Rotary) 

Rotaryn ohjelma ilmaistaan sen tavoitteessa, joka määritellään RI:n järjestysmuodon 4. 
artiklassa ja rotaryklubin järjestysmuodon 4. artiklassa. 

Tasasuhtainen palveluohjelma 
RI:n keskushallitus suosittelee jokaista klubia laatimaan palveluohjelman, joka on tasasuh-
tainen ja käsittää kaikki neljä palveluväylää: Klubi-, ammatti-, yhteiskunta- ja kansainväli-
sen palvelun. 

Rotaryn ohjelmarakenteet ja palvelemisen mahdollisuudet         
RI:n keskushallitus on kehittänyt seuraavan terminologian antaakseen klubeille ja piireille 
puitteet joiden sisällä ne suorittavat palvelujaan. 

RI:n erityisohjelma (Special Program of RI)  PolioPlus, jolla on etuoikeus yli 
kaikkien muiden ohjelmien kunnes vahvistus polion hävittämisestä on saavutettu 

Strukturoidut ohjelmat (Structured Programs)  Järjestetty toiminta, jonka RI:n 
keskushallitus suosittelee piireille ja klubeille. Ohjelmiin liittyy suositeltu rakenne 
ja ohjeistus. 

Maailmanlaajuiset verkostoryhmät (Global Networking Groups) Yksittäisten rota-
reiden organisoimat kansainväliset ryhmät, jotka keskittyvät yhteisiin kiinnostaviin 
kohteisiin. 

Palvelumahdollisuuksien valikoima (Menu of Service Opportunities)  Kysymyksiä 
ja huolia, jotka RI on suositellut ensisijaisiksi palvelukohteiksi klubeille ja piireille 
määrätylle ajanjaksolle.  (RCP 40.010.)    

Seuraavat strukturoidut ohjelmat ovat yleisesti hyväksyttyjä: 

Interact (luku 8)         

Rotaract (luku 8) 

Rotary Community Corps  Rotaryn yhteisötoimikunnat (luku 6) 

Rotary Friendship Exchange  Rotaryn ystävyysvaihto (luku 7) 

Rotary Volunteers  Rotaryn vapaaehtoiset (luku 5) 

Rotary Youth Leadership Awards  RYLA (luku 8) 

World Community Service  Kansainvälinen yhteiskuntapalvelu (luku 7) 

Youth Exchange  Nuorisovaihto (luku 8)     

Maailmanlaajuisiin verkostoryhmiin kuuluvat

Rotary Fellowships  Rotaryn harrastus- ja ammattiryhmät (luku 7) 
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Rotarian Action Groups (luku 7) 

Palvelumahdollisuuksien valikoimaan kuuluvat:  

Children at Risk  Uhanalaiset lapset       

Disabled Persons  Vammaiset             

Health Care  Terveydenhoito          

International Understanding and Goodwill  Kansainvälinen yhteisymmärrys ja 
hyvä tahto     

Literacy and Numeracy  Luku-, kirjoitus- ja laskutaito   

Population Issues  Väestöongelmat  

Poverty and Hunger  Köyhyys ja nälkä          

Preserve Planet Earth  Suojele Maa-planeettaa -ohjelma 

Urban Concerns  Urbaanit huolenaiheet                      

Yhteiskuntahuolet 
Klubien tulee jatkuvasti analysoida palvelutoimintaansa varmistautuakseen, että klubin 
projekteilla on merkitystä yhteiskunnan todellisiin huolen kohteisiin. Tämä auttaa klubia 
säilyttämään merkityksensä paikkakunnalla ja tukemaan jäsenkehitystä ja jäsenten pysyt-
tämistä. Klubin tulisi yhteiskuntapalveluprojekteja suunnitellessaan 

1) arvioida paikkakunnan todellisia tarpeita käyttämällä hyväksi kaikkia käytettävissä 
olevia tietolähteitä 

2) suunnitella ja toteuttaa projekteja, jotka tähtäävät todettujen puutteiden korjaami-
seen 

3) käyttää projekteja toteuttaessaan hyväksi rotaryn resursseja, kuten klubin jäsenten 
kykyjä ja kokemusta, piirikomiteoita, RI:n komiteoita ja avustajaryhmiä sekä RI:n 
ja sen säätiön tarjoamaa runsasta tietoaineistoa 

4) pyrkiä saamaan paikallinen väestö tukemaan projektien tavoitteita ja osallistumaan 
mahdollisuuksien mukaan niiden toteuttamiseen 

RI:n presidentin vuotuinen teema 
RI:n presidentin vuotuisella viestillä, joko erityisohjelman, teeman tms. muodossa, on rat-
kaisevan suuri merkitys rotaryn ohjelman toteuttamisessa kyseisenä vuonna. Governorin 
tehtäviin kuuluu luonnostaan esitellä ja edistää kyseistä ohjelmaa tai teemaa kaikin sopivin 
tavoin. Hänen tulee käyttää tätä ohjelmaa tai teemaa myös piirikonferenssin ja piirin muiden 
virallisten rotarykokousten teemana, kuukausikirjeissään, virallisten vierailujensa aikana ja 
muissa yhteyksissään piirinsä klubien ja rotarien kanssa. On erittäin tärkeää, että kaikissa 
governorin asettamissa piirikohtaisissa tavoitteissa tuetaan ja sovelletaan presidentin ohjel-
maa tai teemaa, ja presidentin teema tulisi mainita selvästi piirin kaikkien tavoitteiden  
yhteydessä. Kaikkien rotaryklubien ja rotarien tulisi tuntea ja ymmärtää RI:n presidentin 
viesti ja soveltaa sitä toimintaansa. 

RI:n piirien ja klubien kaikkia toimihenkilöitä muistutetaan siitä, että RI:n teema on  
ainoa, jota tulisi käyttää. Mitään muita teemoja ei tulisi käyttää (RCP 27.050.) 

Lasten oikeudet          

RI:n keskushallitus on hyväksynyt seuraavan julkilausuman lasten oikeuksista:     
Rotary International tunnistaa, että 

1) lapset suojattomuudestaan johtuen tarvitsevat erityistä hoitoa ja suojelua;                             
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2) kaikissa maissa maailmassa on lapsia, jotka elävät poikkeuksellisen vaikeissa olo-
suhteissa; ja          

3) kaikkien lasten tulisi saada kasvaa aikuisiksi ympäristössä, jossa vallitsee rauha, itse-
kunnioitus, suvaitsevuus, vapaus ja tasa-arvoisuus; 

RI hyväksyy ja tukee lasten oikeuksia ruokaan, asuntoon, terveydenhoitoon, koulutuk-
seen ja vastustaa pahoinpitelyä ja väkivaltaa. Rotaryklubeja kautta maailman velvoitetaan 
kunnioittamaan näitä lasten oikeuksia riippumatta rodusta, uskonnosta tai kansallisuudesta. 
(RCP 42.010.3)         

Tunnustukset ja huomionosoitukset              
Tunnustukset tarjoavat klubeille ja piireille mahdollisuuden kannustaa ja innostaa rotareita 
heidän palvelupyrkimyksissään. RI sponsoroi vuosittain seuraavia ohjelmia. Lisäinformaa-
tiota näitten ohjelmien säännöistä ja määräajoista löytyy osoitteessa www.rotary.org. Ottaen 
huomioon käytettävissä olevien huomionosoitusten mahdollisuudet, governorit saattavat 
harkita huomionosoituskomitean nimittämistä auttamaan tiedottamista niistä ja valitsemaan 
ehdokkaita. 

Four Avenues of Service Citation 
Neljän palveluväylän tunnustus myönnetään klubien toimesta yksittäisille rotareille heidän 

u-
tettuja arvossapidetyt rotarit, jotka johdonmukaisesti ovat tukeneet rotaryn tavoitetta osallis-
tumalla kaikkiin neljään palveluväylään  klubi-, ammatti-, yhteiskunta- ja kansainvälinen 
palvelu  kuuluviin toimintoihin. Toimivat presidentit eivät ole oikeutettuja saamaan tätä 
tunnustusta. Esityksen tunnustuksen saajasta tekee klubin presidentti. Klubin presidentin 
tulee varmentaa nimeämislomake ja lähettää se RI:n pääkonttoriin sekä kopio tiedoksi 
governorille. 

Presidentin kunniamaininta (Presidential Citation) 
Presidentin kunniamainintaohjelman tarkoitus on rohkaista rotareiden sitoutumista palvele-
maan toisia ja edistämään rotaryn palvelun korkeata laatutasoa paikkakunnalla. RI:n presi-
dentti tarkastaa vuosittain tunnustuksen ehdot, jotka perinteisesti korostavat presidentin 
teemaa. Arvossapidetyt rotary-, Rotaract- ja Interact-klubit, jotka täyttävät huomionosoituk-
sen kriteerit, ovat oikeutettuja saamaan tämän tunnustuksen. Governorien tulee lähettää 
nimityslomakkeet RI:n pääkonttoriin ennen julkaistussa nimityslomakkeessa mainittua 
päivämäärää. 

RI Service Above Self Award  
Palvelumieli itsekkyyden edelle -tunnustus myönnetään rotareille, joiden humanitaarinen 
palvelutoiminta ilmentää rotaryn mottoa Service Above Self. Tunnustus myönnetään ainut-
laatuisesta työstä jollakin rotaryn palveluväylällä RI:n tavoitteiden edistämiseksi. Se on 
korkein rotaryn rotarille myöntämä kunnianosoitus. Jokaista arvossapidettyä rotaria voidaan 
esittää ehdokkaaksi, paitsi governorit, tulevat governorit, viimeksi palvelleet governorit, 
RI:n nykyiset, tulevat ja entiset keskushallituksen jäsenet (kahden vuoden kuluessa heidän 
toimikaudestaan), Rotarysäätiön hallituksen nykyiset, nimitetyt ja entiset hallituksen jäsenet 
(kahden vuoden kuluessa heidän toimikaudestaan). Ehdotettu henkilö ei saa olla nimittäjän 
puoliso, jälkeläinen (lapsi tai lapsenlapsi), jälkeläisen puoliso tai esivanhempi (vanhemmat 
tai isovanhemmat). 

 Vain nykyiset ja edellisen vuoden governorit sekä keskushallituksen nykyiset ja entiset 
jäsenet ovat oikeutettuja tekemään esityksiä tämän huomionosoituksen saajiksi. Kukaan 
ehdottaja ei saa esittää useampaa kuin kolmea ehdokasta minään vuotena. Ehdotukset 
tulee toimittaa RI:n keskushallituksen käsiteltäväksi 1. syyskuuta mennessä. Ehdotukset 
tulee tehdä viralliselle nimeämislomakkeelle ja kuvata rotarin palvelutoimintaa rotaryssa. 



Rotaryn käsikirja 2007 

68 

Toiminta vaaleilla valitussa tai rotaryn nimittämässä tehtävässä tai lahjoitukset rotarylle ja 
Rotarysäätiölle tai missään erillisessä projektissa eivät ole tähän huomionosoitukseen 
soveltuvia vaikuttimia. (RCP 44.030.)                

RI Public Relations Award 
RI:n suhdetoimintapalkinto antaa tunnustusta rotaryklubeille, jotka ovat onnistuneesti 
lisänneet rotaryn tuntemusta ja ymmärtämistä median avulla tai suhdetoiminnan keinoin. 
(RCP 44.070.) Kilpailu ja valinta voittaneesta ehdotuksesta tapahtuu piiritasolla. Piirin 
valitseman ehdotuksen tulee liittyä yksittäiseen klubiprojektiin, tapahtumaan tai kampan-
jaan (esim. huumeprojektiin tai lukutaitokampanjaan), joka merkittävällä tavalla parantaa 
rotaryn näkyvyyttä ja imagoa paikkakunnalla. Klubien tulisi kyetä todistamaan suhdetoi-
mintansa tehokkuus osoittamalla yksi tai useampi seuraavista tuloksista: 

Huomattava mediapeitto 

Lisääntynyt yhteiskunnan tuki rotaryn palvelutoiminnoille 

Julkinen huomionosoitus (esim. paikallinen tunnustus) 

Jäsenmäärän lisäys 

Suhdetoimintaponnistukset tulee kohdistaa ulkopuoliselle yleisölle (ei-rotareille); sisäisiä 
koulutustapahtumia ei oteta huomioon. Kilpailu on avoin kaikille rotaryklubeille, mutta 
klubit voivat lähettää vain yhden ehdotuksen vuodessa. Suhdetoimintatapahtumat, jotka 
aloitettiin aikaisintaan vuosi ennen 15. maaliskuuta, ovat kilpailukelpoisia. Esim. osallistu-
akseen vuoden 2008 09 kilpailuun, esityksen tulee liittyä tapahtumiin, jotka ajoittuvat 
välille 15.3.2007 ja 15.3.2008. Governorien tulee lähettää ehdotuslomake ja sitä tukeva 
aineisto RI:n harkittavaksi ennen julkaistussa lomakkeessa mainittua päivämäärää.              

RI Best Cooperative Projects Award                
RI Best Cooperative Projects tunnustus palkitsee klubeja, jotka johtavat huomattavia pro-
jekteja yhteistyössä muiden paikallisten kansallisten tai kansainvälisten järjestöjen kanssa ja 
joilla lisätään tietoisuutta ja ymmärtämystä rotarysta kansainvälisessä yhteisössä. (RCP 
44.080.) Etusija on projekteilla, jotka edellyttävät aktiivista osallistumista. Etusija on myös 
projekteilla, jotka toteutetaan yhteistyössä YK:n tai sen alatoimistojen tai muiden kansain-
välisten humanitaaristen järjestöjen kanssa.  

Kysymykseen tulevien projektien on pitänyt olla vakiintuneesti toimivia 12 kuukauden 
aikana ennen 15. maaliskuuta. Huomionosoitushakemus on lähetettävä governorille ennen 
15. 3 ja toimitettava RI:n pääkonttoriin viimeistään 15.4. 

Piirit voivat esittää enintään viisi (5) ehdokasta. Governorin on vahvistettava jokainen 
nimeämislomake. 

Significant Achievement Award 
Klubien huomattavista saavutuksista myönnettävä tunnustus on presidentin ohjelma, 
jonka tarkoituksena on antaa piirin sisällä tunnustusta klubeille, jotka pyrkivät ratkaise-
maan huomattavan ongelman tai täyttämään kiireellisen tarpeen. Tunnustuksen tarkoituk-
sena on kannustaa klubeja etsimään uusia toimintamuotoja ja korostaa klubien hyvän 
palvelutoiminnan tärkeyttä. (RCP 44.040.) 

Projektin tulee: 

Koskea paikkakunnalla esiintyvää tiettyä ongelmaa tai tarvetta 

Ottaa mukaan suurimman osan klubin jäsenistä, ei niinkään rahallisesti, kuin henki-
lökohtaisesti palvellen, ja sen tulee olla oikeassa suhteessa klubin kokoon ja mah-
dollisuuksiin  

Parantaa rotaryn imagoa paikkakunnalla 
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Muiden klubien toimesta voida soveltaa heidän tarpeisiin 

Olla käynnissä tai tulla saatetuksi loppuun sinä rotaryvuonna, jona tunnustus myön-
netään 

Projektin tulee toteuttaa yksi ainoa klubi 

Kukin governor voi ehdottaa vain yhtä projektia piiristään tunnustuspalkinnon saajaksi, 
sillä kilpailu ehdokkuudesta tapahtuu piiritasolla. Governoria suositellaan valitsemaan ja 
ilmoittamaan, että piirin valitsemiskomitea avustaa palkitsemiskelpoisten projektien 
identifioimisessa.        

RI Membership Development and Extension Award Program          
Vuotuinen tunnustus RI Membership Development and Extension Award sisältää kannus-
timia toimivien klubien jäsenlisäykselle, nykyisten jäsenten pysyttämiselle klubeissa sekä 
uusien klubien perustamiselle. (RCP 44.060.) 

Vuosittain kansainvälisessä neuvottelussa tulevia governoreja kehotetaan työskentele-
mään tulevien klubipresidenttien kanssa jäsentavoitteiden asettamiseksi seuraavaa rotary-
vuotta varten. Tulevien klubipresidenttien valmennusseminaarin (PETS) yhteydessä tule-
vien governorien tulisi keskustella jäsenlisäyksen merkityksestä tulevien klubipresidentti-
ensä kanssa sekä pyytää heitä asettamaan jäsentavoitteet (nettolisäys prosenteissa) klubeil-
leen. Jokainen tuleva governor voi julkistaa piirinsä yhteisen jäsenyystavoitteen (kaikkien 
klubien nettolisäys sekä uusien klubien lukumäärä) piirineuvottelussa. 

Ohjelma alkaa 1.7 ja päättyy 15.5 seuraavana vuonna. Jokaisen piirin jäsenmäärän aloi-
tusluku otetaan klubien laatimasta heinäkuun puolivuosiraportista, jonka RI on vuosittain 
vastaanottanut 30. syyskuuta mennessä. RI toimittaa governoreille heidän piiriensä ja 
klubien 1. heinäkuuta todettujen jäsenmäärien aloitusluvut lokakuun puolivälissä. 
15.5 jälkeen jokainen governor raportoi RI:lle seuraavat tiedot:        

Klubi, jolla on korkein prosentuaalinen jäsenmäärän kasvu 

Klubi, jolla on suurin määrän uusia jäseniä 

Klubi, jolla on korkein prosentuaalinen jäsenten pysyttämistaso   

Klubit, jotka ovat uusien klubien kummeina       

Jokainen näistä klubeista vastaanottaa RI:n presidentin allekirjoittaman tunnustussertifi-
kaatin. Tämän lisäksi, ne governorit, joiden piirit ovat täyttäneet tai ylittäneet jäsenyysta-
voitteensa 15.5 mennessä, saavat RI:n presidentiltä piirille osoitetun tunnustuksen. Näistä 
piireistä tiedotetaan Rotary World Magazine Press -ryhmän lehdissä. 

RI mainostaa Membership Development and Extension Award -palkintoa läpi vuoden 
RI:n julkaisuissa. Governoreiden tulisi markkinoida tätä huomionosoitusta omissa kuukau-
sikirjeissään ja muilla keinoilla. 

Membership Development Initiatives Award 
Tämä palkitseminen on piiritason huomionosoitus, joka on suunniteltu kannustamaan 
klubeja laatimaan uusia ja luovia strategioita, jotka vaikuttavat jäsenistön kasvuun ja 
kehittymiseen. Governor voi myöntää palkitsemisen kolmelle (3) klubille piirissään. (RCP 
44.090.) Strategioiden täytyy vaikuttaa ainakin yhteen kolmesta jäsenyyden alueesta: 
pysyttäminen, uusien jäsenten jäseneksiottaminen ja uusien klubien perustaminen. Huo-
mionosoitussertifikaatin allekirjoittaa RI:n presidentti. Klubien huomionosoitukset jaetaan 
RI:n konventiossa ja julkaistaan Rotary World Magazine Press -ryhmän lehdissä. 

Recognition of Smaller Club Membership Growth 
Tämä huomionosoitus on tarkoitettu innostamaan klubeja, joiden jäsenmäärä alittaa perus-
tamisvaatimuksen 20. Se korostaa vahvojen ja eloisien klubien tärkeyttä. RI:n presidentin 
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allekirjoittama sertifikaatti myönnetään klubeille, jotka saavuttavat jäsentavoitteensa 1.7 
ja 15.5 välisenä aikana seuraavasti  

 Klubin koko Jäsenmäärätavoite 

 alle 10 jäsentä väh. 10 jäsentä 

 10 14  jäsentä väh. 15 jäsentä    

 15 19  jäsentä  väh. 20 jäsentä  

Governorien tulee hyväksyä huomionosoitus ja lähettää vaadittavat lomakkeet RI:lle 
16.5 ja 30.6 välisenä aikana. 
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5 Ammattipalvelu (Vocational Service) 

Lausunto ammattipalvelusta  
Ammattipalvelun avulla rotary vaalii ja tukee palvelemisen ihannetta kaikkien ammattien 
harjoittamisen yhteydessä. Ammattipalvelun keskeiseen aatesisältöön kuuluu: 

1) Pitäytyminen korkeimpiin eettisiin arvoihin kaikilla ammattialoilla sekä näiden arvo-
jen edistäminen kaikissa työ- ja liikesuhteissa, jolloin niihin sisällytetään uskollisuus 
työnantajia, työntekijöitä ja liiketovereita samoin kuin kilpailijoita, asiakkaita ja kaik-
kiin niitä kohtaan, joihin ollaan liikesuhteissa 

2) Tunnustaminen, että kaikki hyödylliset ammatit  eivätkä vain oma tai rotarien 
harjoittamat  ovat arvokkaita yhteiskunnan kannalta 

3) Omien ammatillisten taitojen tarjoaminen yhteiskunnan tarpeiden ja ongelmien 
avuksi 

Ammattipalvelu on sekä rotaryklubin että sen yksittäisten jäsenten velvollisuus. Klubin 
tehtävänä on toteuttaa ja edistää tavoitetta kertomalla siitä toistuvasti, soveltamalla sitä 
omassa toiminnassaan, toimimalla esimerkkinä sekä toteuttamalla projekteja, joiden avulla 
jäsenet voivat tarjota ammattitaitoansa avuksi. Jäsenen velvollisuutena on käyttäytyä liike-
toiminnassaan ja ammatissaan rotaryn periaatteiden mukaisesti ja osallistua klubin projek-
teihin. (RCP 8.030.1.) 

Liike- ja ammattialoilla toimivien rotarien eettinen julistus 
Vuoden 1989 sääntövaltuuskunta hyväksyi seuraavan julistuksen liike- ja ammattialoilla 
toimiville rotareille: 

Liike- ja ammattialalla toimivana rotarina minun velvollisuuteni on 

1) suhtautua omaan ammattiini tilaisuutena palvella 

2) noudattaa uskollisesti oman ammattini eettisten ohjeiden kirjainta ja henkeä, oman 
maani lakeja ja oman yhteisöni moraalisääntöjä 

3) tehdä kaikkeni kohottaakseni ammattini arvostusta ja edistääkseni korkeimpia eettisiä 
arvoja omassa ammatissani 

4) olla työnantajaani, työntekijöitäni, yhtiökumppaneitani, kilpailijoitani, asiakkaitani 
ja yleisöä kohtaan rehellinen kuten myös kaikkia niitä kohtaan, joihin olen liike- tai 
ammattisuhteessa 

5) kunnioittaa ja arvostaa kaikkia yhteiskunnalle hyödyllisiä ammatteja 

6) tarjota ammattitaitoni avuksi yritettäessä löytää työmahdollisuuksia nuorille, pyrit-
täessä auttamaan erityisongelmista kärsiviä ihmisiä ja kehitettäessä paikkakuntani 
ihmisten elämänlaatua 

7) olla rehellinen mainonnassani ja edustaessani liike- tai ammattialaani yleisön edessä 

8) olla pyytämättä muilta rotareilta ja suomatta heille sellaista etuoikeutta tai etua, jota 
en tavallisesti soisi muille liike- tai ammattikumppaneilleni. (89 148; RCP 8.030.2.)  

Vuoden 2004 sääntövaltuuskunta tuki tätä julistusta hyväksymällä lausunnon, että 
kaikki rotarit jatkavat omistautumistaan sellaisen elämän kehittämisessä, joka ilmentää 
rotaryn sitoumukset eettisten periaatteiden noudattamisessa liike- ja ammattielämässä, ja 
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että rotaryklubit jatkavat merkittävää toimintaansa vetämään puoleensa ja etsimään sellai-
sia henkilöitä, jotka esimerkeillään ilmentävät rotaryn korkeita eettisiä periaatteita RI:n 
siirtyessä 21. vuosisadalle ja seuraavalle 100 vuoden palvelujaksolle. (04 290)                   

Neljän kysymyksen koe              
Neljän kysymyksen kokeen loi vuonna 1932 Herbert J. Taylor, rotari, josta myöhemmin 
tuli RI:n presidentti. RI:n keskushallitus hyväksyi, että neljän kysymyksen koe tulisi 
saattaa rotaryklubien huomioon. 

THE 4-WAY TEST 
Of the things we think, say or do:                 

1) Is it the TRUTH? 

2) Is it FAIR to all concerned? 

3) Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS? 

4) Will it be BENEFICIAL to all concerned? 

Neljän kysymyksen kokeesta on käytetty seuraavaa suomennosta: 

NELJÄN KYSYMYKSEN KOE 
Tutki ajatuksesi, sanasi ja tekosi kysymällä itseltäsi: 

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? 

Kokeen toisintaminen ja käyttö 
Neljän kysymyksen kokeen toisintamisen ja käytön ainoa tarkoitus tulisi olla korkeiden 
eettisten arvojen edistäminen ja säilyttäminen ihmissuhteissa. Koetta ei tulisi toistaa mis-
sään mainonnassa, jonka tarkoituksena on lisätä myyntiä tai voittoa. Sitä voidaan kuitenkin 
käyttää yrityksen, järjestön tai laitoksen kirjepaperissa tai muussa painotuotteessa ilmas-
taakseen pyrkimystä vilpittömästi toiminnassaan soveltaa tätä koetta. (RCP 33.050.) 

Kun neljän kysymyksen koetta käytetään osana klubin tai klubiryhmän jakamaa tuotetta, 
klubin tai klubiryhmän nimi tulisi mainita kokeen välittömässä yhteydessä. Neljän kysy-

nnök

Ammattipalveluaktiviteetit 
Klubien tulisi mahdollisuuksien mukaan kehittää palveluprojekteja, joihin yhteistyöllä 
saadaan lisätehoa. Projektikohteina voisivat olla työntekijöiden koulutus, palvelumahdol-
lisuudet eläkeläisille, lukutaidon edistämisohjelmat, huumeiden käytön ehkäiseminen ja 
kuntoutusohjelmat työpaikoilla, työpaikkaneuvonta ja ammatilliset tunnustuspalkinnot. 

Koska rotarit luokitellaan klubeissaan ammattiensa mukaan, ammattipalvelulla on tär-
keä osa rotaryn kaikkien ohjelmien toteuttamisessa; tämän vaikutus tuntuu kaikilla muilla 
palveluväylillä. 

RI:n keskushallitus kehottaa klubeja kääntymään lakiasiaintuntijan puoleen saadakseen 
neuvoja toimintansa vakuuttamisesta ammattipalveluprojekteista koituvan mahdollisen 
vastuuvelvollisuuden varalta. Tulisi harkita vakuutuksen ottamista tai ottaa käyttöön joku 
muu riskien hallintakäytäntö. 

Rotaryn vapaaehtoiset (Rotary Volunteers)  
Rotaryn vapaaehtoiset -ohjelman tarkoituksena on lisätä rotarien tietoisuutta vapaaehtois-
palvelun mahdollisuuksista sekä rotaryn että muiden järjestöjen tukemissa arvokkaissa 
palveluprojekteissa. Tämä rotaryn strukturoitu ohjelma auttaa klubeja ja piirejä löytämään 
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sellaisia päteviä vapaaehtoistyöntekijöitä, joilla on erikoistaitoja ja kokemusta, joita ei 
paikallisesti ole saatavissa. Rotarit ja heidän puolisonsa, sekä rotaractorit, Rotarysäätiön 
entiset stipendiaatit (alumnit) ja ei-rotarit (milloin rotareita ei ole helposti saatavissa  
mukaan) voivat osallistua ohjelmaan. (RCP 41.050.) 

RI:n keskushallitus on päättänyt, että korkeintaan 1 % piirin rotareista voi palvella rekis-
teröityinä rotaryn vapaaehtoisina. Vapaaehtoisten täytyy todistettavasti omata hyvä ammat-
titaito alallaan, ja heidän tulisi olla vähintään 25 vuoden ikäisiä. (RCP 41.050.3) 

Klubipresidenttien ja governorien tulisi nimetä rotaryn vapaaehtoiskomitea lisäämään 
vapaaehtoisten käyttöä. RI ylläpitää www-sivullaan rekisteriä vapaaehtoisista ja palvelu-
paikoista, kuten myös luetteloa organisaatioista, jotka sijoittavat, kouluttavat tai rahoitta-
vat vapaaehtoistyöntekijöitä. 

Ammattipalvelun kuukausi 
Vuosittain lokakuussa vietetään ammattipalvelun teemakuukautta, jolloin on tarkoitus 
erityisesti korostaa jokaisen klubin velvollisuutta soveltaa ammattipalvelun ihanteita 
jokapäiväiseen käytäntöön. Suositeltuja klubiaktiviteettejä ammattipalvelun kuukauden 
aikana ovat: Antaa tunnustus rotaryn vapaaehtoistyöntekijälle piiritason kokouksessa, 
kannustaa osallistumaan rotaryn harrastus- ja ammattiryhmäohjelmaan, ammattipalvelu-
projektin tai -tapahtuman sponsorointi, ja jäsenlisäyksen edistäminen avoinna olevissa 
luokitteissa. (RCP 8.030.3.) 
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6 Yhteiskuntapalvelu (Community Service) 

Lausunto yhteiskuntapalvelusta (Statement of Community Service) 
Vuoden 1992 sääntövaltuuskunta hyväksyi seuraavan yhteiskuntapalvelua koskevan 
lausunnon.  

Rotaryn yhteiskuntapalvelu kehottaa jokaista rotaria toteuttamaan palvelemisen ihan-
netta yksityiselämässään, ammatissaan ja yhteiskunnan jäsenenä. 

Pyrkiessään toteuttamaan palvelemisen ihannetta rotaryklubit ovat kehittäneet hyvin 
erilaisia palveluprojekteja, jotka ovat tarjonneet jäsenille merkittäviä palvelumahdolli-
suuksia. Ohjeeksi rotareille ja muodostaakseen rotarylle yhteiskuntapalvelua ajatellen 
menettelytavat, on hyväksytty seuraavat periaatteet: 

Yhteiskuntapalvelussa jokaisella rotarilla on tilaisuus toteuttaa pyyteettömän palvele-
nnallisena 

velvollisuutena ja sitoumuksena on parantaa niiden ihmisten elämänlaatua, jotka asuvat 
paikkakunnalla, ja toimia yhteisön hyväksi. 

Tässä mielessä klubeja kehotetaan: 

1) pitämään säännöllisesti silmällä palvelumahdollisuuksia paikkakunnalla ja ottamaan 
kaikki klubin jäsenet mukaan arvioimaan paikkakunnan tarpeita; 

2) hyödyntämään klubin ainutlaatuista ammatillista ja muuta osaamista yhteiskunta-
palveluprojektien toteuttamisessa; 

3) käynnistämään paikkakunnan tarpeisiin perustuvia projekteja klubin resurssien ja 
aseman puitteissa, muistaen, että jokainen yhteiskuntapalvelun muoto, pienikin, on 
tärkeä; 

4) toimimaan läheisessä yhteistyössä Interact- ja Rotaract-klubien, rotaryn yhteisötoi-
mikuntien ja muiden tukemiensa ryhmien kanssa koordinoidakseen yhteiskuntapal-
velutoimintaa; 

5) havaitsemaan tilaisuuksia edistää yhteiskuntapalveluprojekteja rotaryn kansainväli-
sen ohjelman ja toiminnan kautta; 

6) ottamaan paikkakuntalaiset mukaan, milloin se on toivottavaa ja mahdollista, toteut-
tamaan yhteiskuntapalveluohjelmia, mukaan lukien resursseista huolehtiminen; 

7) toimimaan yhteiskuntapalvelutavoitteen saavuttamiseksi yhteistyössä muiden järjes-
töjen kanssa RI:n toimintaperiaatteiden mukaisesti; 

8) huolehtimaan asianmukaisen julkisen tunnustuksen saamisesta yhteiskuntapalvelu-
projekteilleen; 

9) toimimaan katalysaattorina muiden järjestöjen saamiseksi mukaan yhteistoimintaan 
yhteiskunnan hyväksi; 

10) siirtämään vastuuta jatkuvista projekteista, kun se on sopivaa, yhteiskunta- palvelu- 
ja muille organisaatioille, niin että rotaryklubi voi sitoutua uusiin projekteihin. 

Klubien liittona RI:n tehtävänä on välittää uutisia yhteiskuntapalveluun liittyvistä tar-
peista ja aktiviteeteista ja aika ajoin ehdottaa ohjelmia ja projekteja, jotka edistävät rota-
ryn tavoitetta ja jotka hyötyisivät niiden rotarien, klubien ja piirien yhteisistä ponniste-
luista, jotka haluavat osallistua. (92 286) 
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Yhteiskuntapalvelua koskeva päätöslauselma vuodelta 1923 
Seuraava päätöslauselma hyväksyttiin vuoden 1923 konventiossa ja siihen on tehty muu-
toksia myöhemmissä konventioissa: 

Rotaryssa yhteiskuntapalvelun tavoitteena on innostaa jokaista rotaria toteuttamaan 
palvelemisen ihannetta yksityiselämässään, ammatissaan ja yhteiskunnan jäsenenä. 

Pyrkiessään toteuttamaan palvelemisen ihannetta monet klubit ovat kehittäneet erilaisia 
yhteiskuntapalveluaktiviteetteja palvelutilaisuuksien tarjoamiseksi jäsenilleen. Ohjeeksi 
rotareille ja muodostaakseen rotarylle yhteiskuntapalvelua ajatellen menettelytavat, on 
hyväksytty seuraavat periaatteet, jotka on todettu terveiksi ja ohjaaviksi: 

1) Rotary on pohjimmiltaan elämänfilosofia, joka pyrkii tasoittamaan ikuista ristiriitaa 
oman edun tavoittelun ja auttamisvelvollisuuden ja siitä seuraavan auttamishalun 
välillä. Tämä filosofia on palvelemisen filosofiaa u-
mieli itsek

yvät eniten, jotka palvelevat parhaiten. 

2) Rotaryklubi on ensisijaisesti ryhmä eri liike- ja ammattialojen edustajia, jotka ovat 
hyväksyneet palvelemisen filosofian ja pyrkivät: 

Ensiksi, yhdessä tutkimaan palvelemisen teoriaa menestyksen ja onnen todellisena  
perustana liike- ja yksityiselämässä; ja toiseksi, yhdessä käytännössä osoittaa tämä  
itselleen ja yhteiskunnalleen; ja kolmanneksi, soveltamaan itse kukin tätä teoriaa käy-
täntöön omassa työssään ja jokapäiväisessä elämässään; ja neljänneksi, henkilökohtai-
sesti ja yhdessä muiden kanssa, aktiivisella toiminnalla ja oman esimerkkinsä voimal-
la, innostamaan sekä rotareita että rotaryyn kuulumattomia hyväksymään tämän teo-
rian ja soveltamaan sitä käytäntöön. 

3) RI on järjestö, joka on olemassa 

a) palvelemisen ihanteen suojelemiseksi, kehittämiseksi ja levittämiseksi eri puo-
lille maailmaa; 

b) rotaryklubien perustamiseksi, kannustamiseksi, auttamiseksi ja hallinnolliseksi 
valvomiseksi; 

c) klubien ongelmien tutkimiseksi ja selvittämiseksi, ja, tekemällä hyödyllisiä ehdo-
tuksia mutta ei pakottamalla, hyväksytyn käytännön ja sellaisten yhteiskuntapal-
veluprojektien vakiinnuttamiseksi, ja vain sellaisten, jotka monet klubit ovat jo 
todenneet arvokkaiksi ja jotka eivät hämärrä rotaryn tavoitetta sellaisena kuin se 
on esitetty RI:n järjestysmuodossa. 

4) Koska sen, joka palvelee, täytyy toimia, rotary ei ole pelkkä mielentila eikä rotaryn 
filosofia pelkkä henkilökohtainen filosofia, vaan se täytyy kääntää objektiiviseksi 
toiminnaksi. Yksittäisen rotarin ja rotaryklubin täytyy panna palvelun teoria käytän-
töön. Siksi suositellaan rotaryklubien yhteistoiminnassaan turvautuvan tässä maini-
tun henkeen. On toivottavaa, että jokainen rotaryklubi käynnistää vuosittain yhden 
suuren, mielellään uuden yhteiskuntapalveluprojektin ja pyrkii saattamaan sen pää-
tökseen saman vuoden aikana. Tämän toiminnan tulee perustua johonkin todelliseen 
yhteiskunnalliseen tarpeeseen ja sen tulisi edellyttää kaikkien jäsenten yhteistoimin-
taa. Tämän lisäksi klubin tulee jatkuvasti innostaa jäseniään osallistumaan yhteis-
kunnan palvelemiseen yksilönä. 

5) Rotaryklubilla on ehdoton oikeus valita sellainen yhteiskuntapalveluprojekti kuin 
sille ja sen toimipaikkakunnalle sopii. Klubin ei kuitenkaan tulisi sallia minkään  
yhteiskuntapalveluprojektin hämärtää rotaryn tavoitetta tai sitä perustarkoitusta, jota 
varten rotaryklubi on perustettu. Vaikka RI voi tutkia, vakiinnuttaa ja kehittää ylei-
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siä toimintamuotoja ja tehdä niitä koskevia hyödyllisiä ehdotuksia, sen ei koskaan 
tulisi määrätä mitään yhteiskuntapalvelun muotoa millekään klubille. 

6) Vaikka yksittäiselle rotaryklubille ei anneta yhteiskuntapalveluprojektin valintaa 
koskevia määräyksiä, seuraavia sääntöjä ehdotetaan sille ohjeeksi: 

a) Koska rotaryn jäsenyys on rajoitettu, rotaryklubin tulisi osallistua sellaiseen 
yleiseen yhteiskunnalliseen palvelutoimintaan, joka vaatii onnistuakseen paik-
kakunnan koko väestön aktiivisen tuen, vain sellaisella paikkakunnalla, jolla ei 
ole sopivaa yhteiskunnallista tai muuta järjestöä puhumassa ja toimimassa koko 
paikkakunnan puolesta. Mikäli paikkakunnalla toimii kauppakamari, rotaryklu-
bin ei tulisi puuttua sille kuuluviin tehtäviin, vaan rotarien tulisi palvelemisen 
periaatteeseen sitoutuneina ja siihen tottuneina toimia sen jäseninä ja olla paik-
kakuntiensa asukkaina, yhdessä muiden paikkakuntalaisten kanssa, kiinnostu-
neita kaikista yleisistä yhteiskuntaa palvelevista toiminnoista ja antaa mahdolli-
suuksiensa mukaan sekä ajastaan että kukkarostaan; 

b) Yleisenä periaatteena on, että rotaryklubin ei tulisi hyväksyä projektia, olipa se 
kuinka arvokas tahansa, ellei klubi ole valmis ja halukas ottamaan itselleen joko 
kokonaan tai osittain vastuun projektin toteuttamisesta; 

c) Vaikka julkisuuden ei tulisi olla määräävänä rotaryklubin valitessa palvelupro-
jektiaan, arvokkaan, hyvin suoritetun klubiprojektin tulisi saada sopivaa julki-
suutta rotaryn vaikutuksen laajentamiseksi; 

d) Rotaryklubin tulisi välttää päällekkäistä työtä eikä sen tulisi yleensä ryhtyä mi-
hinkään toimintaan, jota jo jokin toinen järjestö hyvin hoitaa; 

e) Rotaryklubin tulisi toimia yhteistyössä olemassa olevien organisaatioiden kans-
sa, mutta se voi kuitenkin luoda myös uusia organisaatioita silloin, kun olemas-
sa olevien organisaatioiden resurssit eivät riitä tavoitteen saavuttamiseen. On 
parempi, että rotaryklubi parantaa olemassa olevaa organisaatiota, kuin että se 
luo uuden, päällekkäisen toiminnon; 

f) Rotaryklubi toimii parhaiten eräänlaisena herättäjänä. Se paikallistaa puutteen  
yhteiskunnassa, mutta kun vastuu tästä on koko yhteiskunnalla, se ei pyri yksin 
korjaamaan tätä puutetta. Se herättää muut huomaamaan tämän tarpeen, yrittäen 
saada paikkakuntalaiset kantamaan vastuunsa niin, että sitä ei anneta kokonaan  
rotarylle vaan koko sille yhteisölle, johon se kuuluu. Rotary voi käynnistää työn ja 
johtaa sitä, mutta sen tulisi pyrkiä varmistamaan, että kaikki muut järjestöt, joiden 
tulisi olla asiasta kiinnostuneita, tulevat mukaan yhteistyöhön. Klubin tulisi antaa 
näille täysi tunnustus niiden antamasta panoksesta, vaikka tämä vähentäisi sitä 
tunnustusta, joka kuuluisi klubille; 

g) Toimintamuodot, jotka vaativat kaikkien rotarien henkilökohtaista osallistumista, 
ovat yleensä lähempänä rotaryn luonnetta kuin ne, jotka vaativat vain klubin toi-
mintaa. Rotaryklubin yhteiskun o-

(23 34, 26 6, 36 15, 51 9, 66 49)  

Osallistuminen yhteiskuntapalvelutoimintaan 
Viranomaisten ja yksityisten järjestöjen toiminnasta huolimatta rotaryklubeille ja rotareil-
le jää monenlaisia haastavia mahdollisuuksia toteuttaa tehokkaita, ei päällekkäin meneviä 
palveluprojekteja paikkakunnillaan. Tehokkaan yhteiskuntapalvelun perustaksi tulisi 
kaikkien rotaryklubien presidenttien nimittää rotareita palvelemaan komiteoissa, jotka 
kohdistuvat ihmisen kehittämiseen, yhteiskunnan kehittämiseen, ympäristönsuojeluun ja 
yhteistyökumpp
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1) ottamaan selvää yhteiskunnallisista tarpeista suorittamalla laajoja tutkimuksia ja 
analysoimalla paikallisia erityisoloja 

2) innostamaan yksittäisiä jäseniä täydentämään ja tukemaan näitä tutkimuksia ja ana-
lyyseja tutkimalla paikkakuntaansa yhteiskunnan jäseninä ja ammattinsa harjoittaji-
na 

3) tapaamaan muiden yhteiskuntajärjestöjen edustajia ja keskustelemaan ja vaihtamaan 
ajatuksia heidän kanssaan, milloin tällaiset kokoukset voidaan järjestää vakiintuneiden 
toimintaperiaatteiden mukaisesti 

4) uusia jäseniä harkitessaan ottamaan huomioon heidän aktiivinen yhteiskunnallinen 
toimintansa ja heidän perehtymisensä yhteiskunnan tarpeisiin (RCP 8.040.3.) 

RI:n keskushallitus on kehottanut klubeja käynnistämään ja edistämään yhteiskuntapal-
veluprojekteja, joihin rotarit rahallisen avun antamisen lisäksi osallistuvat myös henkilö-
kohtaisesti.  

Rotaryklubit ja rotarit voivat ryhtyä yhteiskunnan tarpeita tukeviin projekteihin, joille 
on annettu etusija Palvelumahdollisuuksien valikoima -luettelossa (ks. luku 4). 

Rotaryn yhteisötoimikunnat (Rotary Community Corps  RCC)         
Rotaryn yhteisötoimikunta, eli RCC, on ryhmä rotaryyn kuulumattomia miehiä ja naisia, 
jotka jakavat rotaryn palvelusitoumukset. Sponsoroivan rotaryklubin johdolla omistautu-
neet RCC:n jäsenet asettavat omat kykynsä parantamaan elämän laatua omissa yhteiskun-
nissaan.  

RI:n keskushallitus on hyväksynyt seuraavan lausunnon RCC:n tavoitteista: 

1) Innostaa yksityishenkilöitä ottamaan vastatakseen kotikylänsä, ympäristönsä tai yhtei-
sönsä elinolojen parantamisesta  

2) Tunnustaa kaikkien hyödyllisten ammattien arvo 

3) Käynnistää oma-aloitteisia aktiviteettejä ja yhteistyötä elämänlaadun parantamiseksi  

4) Kannustaa inhimillisten resurssien kehitystä täyteen mittaansa oman kulttuuriympä-
ristönsä ja yhteiskuntansa puitteissa (RCP 41.030.2.) 

Toimikuntaan kuuluu vähintään 10 hyvät luonteenominaisuudet ja johtajankykyjä 
omaavaa aikuista. Jäsenyys on avoin miehille ja naisille, jotka asuvat, työskentelevät tai 
opiskelevat kyseisellä paikkakunnalla tai sen läheisyydessä. (RCP 41.030.3.)  

y-
äseniä. 

Rotaryn yhteisötoimikuntien tunnus on tarkoitettu yksinomaan näiden toimikuntien jäsen-
ten käyttöön. Jäsenillä on oikeus käyttää tunnusta arvokkaalla ja sopivalla tavalla jäseninä 
ollessaan. Yksittäisten jäsenten tulee luopua tästä oikeudestaan jäsenyytensä päätyttyä tai 
toimikunnan lopetettua toimintansa. 

RCC-toimikunta voidaan perustaa vain rotarymaassa tai maantieteellisellä alueella ja 
sponsoriklubin tulee olla samasta maasta tai alueelta kuin RCC. Sen tukijana ja neuvonanta-
jana toimii yksi tai useampi rotaryklubi. Toimikunnan perustamiselle täytyy saada kyseisen 
piirin governorin lupa, joka voidaan antaa sen jälkeen kun RI on rekisteröinyt ja hyväksynyt 
sen. Toimikunnan jatkuva toiminta riippuu sen kummiklubina toimivan rotaryklubin jatku-
vasta tuesta ja siitä, että RI jatkuvasti tunnustusta sen.  

Kaikkien toimikuntien jäsenten maksettaviksi määrättyjen maksujen tulee olla nimelli-
siä ja niiden ainoana tarkoituksena tulee olla hallinnollisten kulujen kattaminen. Varat 
toimintaan ja projekteihin kerätään sponsoriklubin tuella. Klubeja kehotetaan avustamaan 
toimikuntia perustamaan paikkakunnalle mikrolainarahastoja, joita klubit saattavat haluta 
hoitaa varmistaakseen hyvän hallinnon. Mikrolainoja voivat myöntää paikallisten rotarei-
den hyväntekeväisyysyhdistykset paikkakunnalla henkilöille tai ryhmille pienyritysten 
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perustamiseen. Nämä aktiviteetit tulee kuitenkin hoitaa sopivien paikallisten ja kansallis-
ten sääntöjen mukaisesti. (RCP 41.030.7.) 

Lisäinformaatiota RCC:stä löytyy käsikirjasta Rotary Community Corps Handbook 
(770-EN) ja osoitteesta www.rotary.org.              

Perhekuukausi                       
Rotareita, klubeja ja piirejä kehotetaan osoittamaan sitoumustaan perheille ja yhteiskun-
nalle järjestämällä projekteja, aktiviteettejä ja tapahtumia viettäessään vuotuista joulukuun 
perhekuukautta. (RCP 40.070.) 
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7 Kansainvälinen palvelu (International Service) 

Yhteisymmärryksen ja hyvän tahdon edistäminen rotarien keskuudessa ja yleensä ihmis-
ten kesken on rotaryn kansainvälisen palvelun erityinen tehtävä. (RCP 8.050.1.) 

Kansainvälisen palvelun perusperiaatteet 
Rotaryn kansainvälisen palvelun tavoite ilmaistaan rotaryn tehtävän neljännessä kohdassa, 
nimittäin vaalia palvelemisen ihannetta edistämällä kansojen välistä yhteisymmärrystä, 
hyvää tahtoa ja rauhaa palvelemisen ihanteen yhdistämien työn ja toiminnan ihmisten 
välisen ystävyyden avulla. (RIC 4; SRCC 4 ja 5) Vapaus, oikeudenmukaisuus, totuus, 
annetun lupauksen pitäminen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen kuuluvat luonnostaan 
rotaryn periaatteisiin ja ne ovat elintärkeitä myös maailman rauhan ja järjestyksen säilyt-
tämisessä ja kaikessa inhimillisessä kehityksessä. (RCP 8.050.1.) 

Käsitteenä voidaan kansainvälinen palvelu erottaa neljään pääalaan: 

1) Kansainvälisen yhteiskuntapalvelun ohjelmat 

2) Kansainväliset koulutus- ja kulttuurivaihdot 

3) Erityiset kansainväliset menot ja tapahtumat 

4) Kansainväliset kokoukset (RCP 8.050.2.) 

Yksittäisen rotarin velvollisuus 
 Jokaisen rotarin tulisi antaa henkilökohtaisen panoksensa, jotta neljänteen palveluväylään 
luonnostaan kuuluva ihanne voitaisiin saavuttaa. Jokaisen rotarin tulisi osallistua paremmin 
informoidun yleisen mielipiteen luomiseen. 

Rotareiden tulee 

1) nähdä yli kansallisen isänmaallisuuden ja vastata osaltaan kansainvälisen yhteis-
ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistämisestä 

2) vastustaa jokaista suuntausta toimia kansallisen tai rodullisen ylimielisyyden pohjalta 

3) etsiä ja kehittää yhteisiä perusteita yksimielisyyteen pääsemiseksi muiden maiden 
kansojen kanssa 

4) puolustaa lakia ja järjestystä yksilön vapauden säilyttämiseksi niin, että hän voi 
nauttia ajatuksen-, sanan- ja kokoontumisvapaudesta; olla vapaa vainosta ja hyök-
käysvaarasta; ja olla vapaa puutteesta ja pelosta 

5) tukea toimintaa kaikkien kansojen elintason parantamiseksi, tietoisena siitä, että 
köyhyys, esiintyipä sitä missä tahansa, vaarantaa hyvinvointia kaikkialla 

6) vaalia oikeudenmukaisuuden periaatetta, ymmärtäen, että tämä on perusperiaate ja 
että sen täytyy koskea koko maailmaa 

7) pyrkiä aina edistämään rauhaa kansojen kesken ja olla valmis tekemään henkilökoh-
taisia uhrauksia rauhan ihanteen puolesta 

8) korostaa ymmärtämyksen tärkeyttä jokaisen muun ihmisen näkemyksiä kohtaan ja 
pyrkii itse ymmärtämään muiden näkemyksiä askeleena kohti kansainvälistä hyvää 
tahtoa tunnustaen, että on olemassa moraalisia ja henkisiä perusnormeja, jotka, jos 
niitä noudatetaan, varmistavat entistä rikkaamman ja täydemmän elämän  
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9) noudattaa sopivaa varovaisuutta johtaessaan aktiviteettejä ja ohjelmia siellä missä 
esiintyy maiden välisiä kansainvälisiä jännitteitä (RCP 8.050.3) 

Klubin velvollisuus 
Rotaryklubin ei tulisi pyrkiä ryhmänä vaikuttamaan maiden hallituksiin tai maailman 
asioihin tai maailmanpolitiikkaan, vaan sen tulisi auttaa jokaista rotaria omaksumaan 
valistunut ja rakentava mielenlaatu. 

Rotaryklubi voi olla sopiva foorumi julkisten kysymysten käsittelylle neljännen palve-
luväylän ihanteiden mukaisesti. Jos aiheet ovat kiistanalaisia, tulee molemmat osapuolet 
olla riittävästi edustettuina.  

RI:n periaatteet eivät estä kansainvälisiä asioita koskevien tasapainoisten keskustelujen 
järjestämistä rotaryklubeissa, jos asiat ovat sopivia vakavasti pohdittaviksi ja keskustelta-
viksi rauhanpyrkimysten puitteissa. 

Kun rotaryklubissa otetaan käsiteltäväksi ja keskusteltavaksi kansainvälisiä aiheita, puhu-
jien tulisi varoa loukkaamasta muiden maiden ihmisiä ja tulisi myös tehdä selväksi, että 
rotaryklubi ei välttämättä vastaa yksittäisten puhujien sen kokouksissa esittämistä mielipi-
teistä.

Rotaryklubin ei tulisi hyväksyä minkäänlaisia päätöksiä, jotka koskevat erityisiä kan-
sainvälisiin asioihin liittyviä suunnitelmia. Sen ei tulisi esittää toimintavetoomuksia toisen 
maan klubeille, ihmisille tai hallituksille tai kierrättää puheita tai ehdotuksia tiettyjen 
kansainvälisten ongelmien ratkaisemiseksi. 

Aina kun syntyy kansainvälistä jännitystä rotarymaiden välille, kyseisten ja muiden 
maiden rotaryklubien tulisi noudattaa äärimmäistä varovaisuutta niin, että ne eivät toi-
minnallaan lisää pahaa tahtoa ja väärinkäsityksiä.  

RI ja politiikka 
Koska maailmanlaajuinen jäsenistö käsittää monia poliittisia näkökantoja omaavia henki-
löitä, Rotary International ei voi toimia tai esittää mielipiteitä poliittisista aiheista. Puhe- 
ja yhdistymisvapaus ovat kuitenkin oleellisia rotaryn terveelle kehittymiselle jokaisessa 
maassa ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. (RCP 26.040.) 

Kansainvälinen yhteiskuntapalvelu (World Community Service  WCS) 
WCS-ohjelma rakentuu kansainvälisistä palveluaktiviteeteista, joiden avulla toteutetaan 
projekteja lievittämään puutetta ja parantamaan ihmisten elinehtoja, ja siten edistäen kan-
sainvälistä ymmärrystä ja hyvää tahtoa aineellisen, teknisen ja ammatillisen tuen keinoin. 
(RCP 41.070.) 

WCS-ohjelman tavoitteena on 

1) parantaa puutetta kärsivien ihmisten elämänlaatua rotaryn kansainvälisen palvelu-
toiminnan kautta 

2) edistää yhteistyötä eri maiden rotaryklubien ja -piirien välillä kansainvälisten palve-
luprojektien toteuttamisessa 

3) tarjota tehokkaat puitteet informaation jakamiselle koskien projektitarpeita ja avun-
tarjontaa 

4) lisätä rotarien tietoisuutta kansainvälisestä kehityksestä ja kulttuuriasioista sekä sel-
laisten projektien käynnistämisen tärkeydestä, jotka auttavat ihmisiä auttamaan itse 
itseään 

5) tarjota WCS-ohjelmapalveluja muihin vastaaviin RI:n ja Rotarysäätiön ohjelmiin ja 
erityiskohteisiin osallistuville 

6) kertoa rotareille mahdollisuuksista rahoittaa WCS-projekteja Rotarysäätiön kautta ja 
muulla tavalla 
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7) kertoa onnistuneista WCS-kokemuksista muille rotareille 

8) edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa. (RCP 41.070.1.)        

WCS-ohjelma käsittää toimintamuotoja kuten: 

1) lisätä tietoisuutta rotaryn kansainvälisen palvelun tavoitteista hyödyntäen WCS-
tilaisuuksia ja aktiviteetteja 

2) WCS-projektivaihdon edistäminen ja siihen osallistuminen 

3) kansainvälisen palvelun ja Rotarysäätiön komiteoiden yhteistoiminnan kehittäminen 
piiri- ja klubitasolla, sopivaksi katsotulla tavalla 

4) lisätä maidenvälisten (intercountry) komiteoiden käyttäminen kansainvälisen palve-
lun apukeinoina, mukaan lukien WCS-aktiviteetit 

5) katastrofiapuprojektien tukemisen edistäminen 

6) helmikuun 23. päivän omistaminen maailman yhteisymmärryksen ja rauhan asialle 

7) ions-in- -projektien tukemiseksi tarvike- 
ja palvelulahjoituksin 

8) rotarien henkilökohtainen osallistuminen WCS-toimintaan, mukaan lukien kansain-
välinen vapaaehtoispalvelu. (RCP 41.070.2.) 

On suositeltavaa, että piireihin ja klubeihin perustetaan WCS-komiteoita, joiden tehtä-
vänä on lisätä tietoisuutta, suoria yhteyksiä ja vastuuta kaikessa kansainvälisessä palvelu-
toiminnassa. Klubipresidenttejä ja governoreja kehotetaan mahdollisuuksien mukaan 
nimittämään WCS-komiteoiden puheenjohtajat ex officio -jäseniksi yhteiskuntapalvelu-
komiteoihinsa. (RCP 21.030.) 

Piirien tai klubien WCS-projektin yhteydessä tekemien yhteistyö- ja avustuspyyntöjen 
ei katsota kuuluvan kiertokirjeitä koskevan kiellon piiriin silloin, kun ne on osoitettu 
yhdelle tai tietylle määrälle piirejä tai klubeja. (RCP 11.030.5.) 

WCS-projektivaihto (WCS Projects Exchange) 
RI:n sihteeristö pitää yllä rekisteriä WCS-projekteista, joihin niitä tukevat rotary-, Rotaract- 
tai Interact-klubit tai rotaryn yhteisötoimikunnat ovat pyytäneet apua. Rotaryklubi voi käyt-
tää tätä rekisteriä kahdella tavalla: 

1) Klubi, joka tarvitsee apua yhteiskuntapalveluprojektiin, voi lähettää kuvauksen pro-
jektista Projects Data Form -lomakkeella ja lähettää RI:n pääkonttoriin. Projekti jul-
kaistaan sitten WCS Projects Exchange hakutietokannassa, joka löytyy osoitteessa 
www.rotary.org.  

2) Klubi, joka haluaa tukea WCS-projektia, voi hakea tietokannasta tietoja määrätyssä 
maassa tai maantieteellisellä alueella sijaitsevista projekteista, erityisistä projekti-
tyypeistä tai tarvittavasta rahoituksesta. 

Governorien ja rotaryklubien on sopivaa toimia yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa, 
joiden tarkoitus ja toiminta ovat sopusoinnussa rotaryn tarkoituksen ja toiminnan kanssa, 
silloin kun tällainen yhteistyö edistää huomattavasti WCS-toiminnan toteuttamista. (RCP 

luvussa 3) 

Tarvike- ja palvelulahjoitusten tietoverkko (Donations-in-kind Information Network) 
Tietoverkko auttaa rotareita, jotka haluavat yhdistää tarvike- ja palvelulahjoituksia rotary-
projekteihin (tai muihin), joissa näitä lahjoituksia voidaan hyödyntää, ensisijaisesti kehi-
tysmaissa.  
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Tämän toiminnan tarkoituksena on 

1) tarjota rotareille mahdollisuus mainostaa haluaan lahjoittaa tavaroita tai palveluja 
WCS-projekteihin 

2)  toimia lisätietolähteenä rotareille, jotka tarvitsevat apua WCS-projekteihinsa 

3) olla tehokkaana täydennyksenä WCS-projektivaihdolle tukitoimintona kaikille 
WCS-aktiviteeteille yleensä ja toimia tietolähteenä kaikille rotareille. (RCP 
41.070.4.)  

Lisätiedot WCS-ohjelmasta löytyvät julkaisuista World Community Service Handbook: 
A Guide to Action (742-EN) ja osoitteessa www.rotary.org. 

Palvelumahdollisuuksien valikoima 
Yrityksenä tunnistaa yhteiskunnan tarpeita samalla, kun innostetaan uusiin klubipalvelu-
projekteihin ja auttaa siinä työssä, jota rotaryklubit paikkakunnillaan jo tekevät, niin RI:n 
kes
yhdeksästä kohdasta, jotka huolestuttavat maailmalaajuisesti: 

Uhanalaiset lapset (Children at Risk) 
Vammaiset (Disabled Persons) 
Terveydenhoito (Health Care) 
Kansainvälinen yhteisymmärrys ja hyvä tahto (International Understanding and Good-
will) 
Luku-, kirjoitus- ja laskutaito (Literacy and Numeracy) 
Väestökysymykset (Population Issues) 
Köyhyys ja nälkä (Poverty and Hunger) 
Suojele Maa-planeetta (Preserve Planet Earth) 
Urbaanit huolenaiheet (Urban Concerns) 

Rotaryn ystävyysvaihto 
Rotaryn ystävyysvaihto-ohjelma on RI:n strukturoitu ohjelma, jossa rotarit ja heidän 
perheensä vierailevat vastavuoroisesti toisen maan rotarien ja heidän perheidensä luona 
kansainvälisen yhteisymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistämiseksi kansalliset rajat 
ylittävien henkilökohtaisten kontaktien kautta. (RCP 41.040.) 

Ystävyysvaihtoa on kahta lajia:  

1) Klubikohtaisessa ystävyysvaihdossa yksittäiset rotarit, mahdollisesti perheineen, 
vierailevat muutaman päivän toisen maan rotaryklubin jäsenen kodissa  

2) Piirikohtaisessa ystävyysvaihdossa 4-6 rotaripariskunnan muodostama ryhmä vie-
railee monella eri paikkakunnalla isäntäpiirissä jopa kuukauden ajan  

Kumpaakin vaihtotoimintaa koordinoi piirin ystävyysvaihtokomitea. Vaihdoista ei saa 
koitua kuluja RI:lle. Piirejä kehotetaan järjestämään myös samaa ammattia edustavien 
rotariryhmien vaihtoja. Ystävyysvaihtoja kehotetaan järjestämään RI:n konvention yhtey-
dessä.  

Käsikirja Rotary Friendship Exchange Handbook tarjoaa yksityiskohtaisia tietoja ohjel-
masta osoitteessa www.rotary.org. 

Maailman yhteisymmärryksen kuukausi 
Helmikuu vietetään maailman yhteisymmärryksen kuukautena. Teemakuukauden aikana 
klubeja kehotetaan järjestämään klubiohjelmia ja muita aktiviteetteja, jotka painottavat 
yhteisymmärryksen ja hyvän tahdon merkitystä maailmanrauhalle. (RCP 8.020.) 

Maailman yhteisymmärryksen ja rauhan päivä 
Helmikuun 23. päivää, päivää jolloin pidettiin ensimmäinen rotaryklubin kokous, viete-
tään maailman yhteisymmärryksen ja rauhan päivänä. Jokaisen klubin tulisi tuona päivänä 
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erityisesti korostaa rotaryn sitoumusta kansainvälisen yhteisymmärryksen, ystävyyden ja 
rauhan edistämiseen. (RCP 42.040.1.) 

Maidenväliset komiteat 
Maidenväliset  intercountry  komiteat (ICC) edistävät kahden tai useamman maan 
rotarien ja klubien välisiä kontakteja ja lisäävät toveruutta ja kulttuurienvälistä ymmärrystä 
eri kansojen kesken. Rotareita rohkaistaan perustamaan uusia maidenvälisiä komiteoita 
vahvistamaan eri maiden rotareiden, klubien j piirien välisiä suhteita ja perustamaan kan-
sainvälisiä verkostoja. Maidenvälisiä komiteoita tulisi markkinoida kaikissa rotarykokouk-
sissa.

ICC-komitean tehtävä on kaksitahoinen: 

1) Luoda voiman, joka rohkaisee rotareita vierailemaan toistensa maissa ja kodeissa  

2) vahvistaa ystävyyssiteitä ja projekteja rohkaisemalla klubeja ja piirejä olemaan yhtey-
dessä toisen maan klubeihin ja piireihin  

3) edistää maailman rauhaa 

ICC -aktiviteeteiksi suositellaan: 
Uusien rotaryklubien perustamisen avustaminen 
Ystävyys- ja partneriklubien verkoston luominen osallistuvien maiden kesken 
Harjoittaa rotaryn ystävyysvaihtoa osallistuvien maiden kesken 
WCS-projektien aloittaminen tai toteuttaminen 
Ammattipalveluprojektien aloittaminen tai toteuttaminen 
Vaikka vain piirit voivat muodostaa ICC-komiteoita tai olla niiden jäseniä, voivat yksit-

täiset rotarit, heidän puolisot, rotaractorit ja rotaryklubit osallistua niiden toimintaan. ICC-
komiteat toimivat ao. governorien ohjauksessa ja läheisessä yhteistyössä heidän kanssa. 
Osallistuvien piirien tulisi nimittää yksi rotari palvelemaan piirin yhteyshenkilönä kansal-
lisen jaoston kanssa. 

Jokainen maidenvälinen komitea on organisoitu ja se toimii kunkin piirin itsenäisenä  
aktiviteettina, eikä se ole osa RI:n ohjelmaa. Kuitenkin mikäli maidenväliset komiteat ryh-
tyvät palveluhankkeisiin, kuten WCS-projektiin, jotka kestävät yli vuoden niin niiden tulisi 
noudattaa RI:n toimintaohjeita, jotka koskevat monipiiripalveluaktiviteetteja. Klubeja ja 
piirejä kehotetaan käyttämään jo toimivia ICC-yhteyksiä lisätäkseen osallistumistaan Rota-
rysäätiön ohjelmiin ja erityisesti Matching Grant -hankkeiden kehittämiseen. (RCP 37.030.) 

Maailmanlaajuiset verkostoryhmät 
Nämä verkostoryhmät ovat joukko yksittäisiä rotareja, jotka ovat järjestäytyneet kansain-
välisesti keskittyäkseen yhteisiin harrastuskohteisiin. Verkostoryhmät muodostuvat Rota-
ryn harrastus- ja ammatti- sekä toimintaryhmistä. 

Kaikkia kansainvälisiä verkostoryhmiä koskevat seuraavat ehdot: 

1) Aktiviteetteja tulee johtaa itsenäisinä RI:stä, mutta sopusoinnussa RI:n toimintaoh-
jeiden kanssa ja noudattaen rotaryn merkkejä koskevia sääntöjä. 

2) Mitään ryhmää ei saa käyttää edistämään uskonnollisia aatteita, poliittisia kantoja 
tai muita järjestöjä. 

3) Kun RI tunnustaa toveruusryhmiä, siihen ei sisälly laillisia, taloudellisia tai muita 
velvoitteita tai vastuusitoumuksia RI:lle, piireille tai klubeille.  

4) Mikään ryhmä ei voi toimia RI:n puolesta, edustaa sitä tai antaa ymmärtää, että sillä 
on valtuudet tehdä niin tai esiintyä RI:n edustajana. 

5) Kaikkien ryhmien tulee olla taloudellisesti, hallinnollisesti ja yleensäkin omavaraisia. 

6) Mikään ryhmä ei voi olla olemassa tai toimia missään maassa loukaten sen lakeja. 
(RCP 43.010. ja 43.020.) 
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Rotaryn harrastus- ja ammattiryhmät (Rotary Fellowships) 
Rotaryn harrastus- ja ammattiryhmä muodostuu ryhmästä rotareita, joita yhdistää ammatti 
tai harrastus, joiden kautta edistetään ystävyyttä ja toveruutta. Suositellaan, että governorit 
nimittävät piiriin kansainvälisen harrastustoiminnan komitean, johon puheenjohtajan lisäksi 
kuuluu vähintään kolme jäsentä. Komitea vastaa piirin klubien harrastustoiminnasta ja 
kontakteista muiden piirien vastaavien ryhmien kanssa sekä tarpeen mukaan myös vastaa-
vista kansainvälisistä kontakteista. (RCP 21.060.) RI:n vakuutukset eivät kata yksittäisiä 
harrasteryhmiä ja siksi niiden tulee itse arvioida riskinsä ja hankkia tarpeelliset vakuutukset. 
(RCP 43.010.) 

Harrasteryhmien virallinen hyväksyminen riippuu RI:n keskushallituksen suorittamasta 
ryhmien tarkastuksesta ja niitä koskevista toimintaohjeista. (RCP 41.010.3) 

Lisäinformaatiota ja luettelo kaikista harrasteryhmistä löytyy käsikirjasta Rotary Fel-
lowships Handbook (729-EN) ja osoitteesta www.rotary.org. 

Rotaryn harrastus- ja ammattiryhmien kuukausi 
Kesäkuu on Rotaryn harrastus- ja ammattiryhmien teemakuukausi. Tällä tunnustetaan 
kansainvälisen toveruuden ja hyvän tahdon tärkeyttä rotareiden kesken, joilla on samoja 
harrastuksia ja ammatteja. Samalla edistetään niihin osallistumista sekä lisätään tämän 
ohjelman ymmärtämistä. RI:n keskushallitus kehottaa näitä harrasteryhmiä juhlistamaan 
rotaryn harrastus- ja ammattiryhmien kuukautta projektein, aktiviteetein ja tapahtumilla. 
(RCP 43.010.9.) 

Rotareiden toimintaryhmät 
Rotareiden toimintaryhmä on sellaisten rotareiden yhteenliittymä, jotka toimivat yhdessä 
johtaakseen kansainvälisiä palveluprojekteja, joka edistävät rotaryn tavoitetta. Luettelo 
näistä ryhmistä on tarjolla osoitteessa www.rotary.org. Kiinnostuneita rotareita kehotetaan 
ottamaan yhteyttä näihin ryhmiin toimiakseen palveluprojektien resursseina. (RCP 
43.020.) 
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8 Uudet sukupolvet (New Generations) 

Jokaisen rotarin velvollisuutena on valmentaa uusia sukupolvia  kaikkia nuoria 30 vuo-
den ikään asti  ottamaan vastaan tulevaisuuden haasteet, samalla tunnistaen heidän tar-
peiden moninaisuuden. Kaikkia klubeja ja piirejä kehotetaan toteuttamaan projekteja, jotka 
täyttävät uusien sukupolvien perustarpeita: terveys, ihmisarvo, koulutus ja itsensä kehittä-
minen. RI:n strukturoituja ohjelmia uusia sukupolvia varten ovat Interact, Rotaract, RYLA 
ja rotaryn nuorisovaihto. Osa palveluohjelmien valikoimaan sisältyvistä ohjelmista, kuten 
uhanalaiset lapset, terveydenhoito, luku-, kirjoitus- ja laskutaito, kohdistuvat uusien suku-
polvien tarpeisiin (ks. luku 4).                 

Statement of Conduct for Working with Youth -lausunto
Rotary Internationalin pyrkimyksenä on kehittää ja ylläpitää mahdollisimman turvallista
elinympäristöä kaikille Rotaryn aktiviteetteihin osallistuville nuorille. Rotareiden, heidän 
puolisoidensa, partneriensa ja muiden vapaaehtoisten tulee parhaan kykynsä mukaan turvata 
lasten ja niiden nuorten hyvinvoinnin, joiden kanssa he ovat tekemisissä sekä estää näihin 
kohdistuvan väärinkäytön, niin fyysisen, seksuaalisen kuin henkisen. (RCP 2.110.1.)           

Nuorten suojelemiseksi säädettyjä lakeja ei noudateta 
Klubin tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin syytöksissä, että joku sen jäsenistä olisi 
rikkonut nuorisoa koskevia lakeja rotaryyn liittyvissä nuoriso-ohjelmissa. Jos klubi jättää 
tämän tekemättä, niin RI:n keskushallitus voi keskeyttää jäsenyyden tai erottaa klubin 
jäsenyydestä. (RIB 3.030.3.) 

Hyväksikäytön ja kiusaamisen estäminen 
RI:llä on nollatoleranssin mukainen suhtautuminen hyväksikäyttöön ja kiusaamiseen. Kaik-
kien rotareiden, klubien ja piirien tulisi noudattaa Statement of Conduct for Working with 
Youth -lausuntoa ja RI:n ohjesääntöjä koskien hyväksikäytön ja kiusaamisen estämistä, 
jotka pääsihteeri on vahvistanut, ja joihin sisältyvät seuraavat vaatimukset:  

1) Riippumaton ja täydellinen tutkimus on suoritettava seksuaalista hyväksikäyttöä tai 
häirintää koskevasta valituksesta. 

2) Jokainen rotaryn nuorisotoiminnassa oleva aikuinen henkilö, jota vastaan on esitetty 
syytös seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai häirinnästä, on poistettava kaikista kontak-
teista nuorisoon, kunnes asia on selvitetty. 

3) Väärinkäytön syytös on välittömästi ilmoitettava RI:n nollatoleranssin mukaisesti 
asiaankuuluvalle viranomaiselle. 

4) Rotaryklubin on erotettava rotari, joka myöntää, on tuomittu, tai joka on muulla  
tavoin todettu sekaantuneen seksuaalisen hyväksikäyttöön tai häirintään. Ei-rotari,  
joka myöntää, on tuomittu, tai joka on muulla tavoin todettu sekaantuneen seksuaali-
sen hyväksikäyttöön tai häirintään, tulee kieltää toimimasta rotaryn nuorisotoimin-
nassa. Klubin ei tule hyväksyä jäseneksi henkilöä, jonka tiedetään sekaantuneen sek-
suaaliseen hyväksikäyttöön tai häirintään. 

5) Jos seksuaalista hyväksikäyttöä ja häirintää koskevan syytöksen tutkinnan tulos ei 
ole vakuuttava, on nuorten turvallisuuden ja syytetyn suojaamisen varalta otettava 
käyttöön lisää suojatoimia, jotta varmistetaan niiden nuorten turvallisuus, joiden 
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kanssa kyseinen henkilö voi olla edelleen tekemisissä. Jos esitetään lisää valituksia 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai häirinnästä, kyseinen aikuinen tulee pysyvästi 
kieltää toimimasta rotaryn nuorisoyhteyksissä. Riippumatta rikos- tai siviilioikeu-
dellisesta syyllisyydestä, voisi ao. aikuisen jatkuva osallistuminen olla vahingolli-
nen järjestön maineelle ja nuorisolle haitallinen. Se voi myös hyödyttää ko. aikuista 
estämällä muiden nuorten esittämiä syytöksiä. Henkilö, jota on syytetty, mutta 
myöhemmin vapautettu syytteistä, voi pyrkiä osallistumaan uudelleen nuoriso-
ohjelmiin. Takaisinottaminen ei ole itsestään selvä oikeus eikä mitään takeita voida 
antaa, että ko. henkilö saa takaisin aikaisemman asemansa. (RCP 2.110.3.) 

Uusien sukupolvien kuukausi 
Syyskuu on uusien sukupolvien kuukausi, jonka aikana kiinnitetään huomio rotaryn toi-
mintaan alle 30-vuotiaiden nuorten ihmisten kehittämiseksi. Rotaryklubeja kehotetaan 
tämän teemakuukauden aikana käyttämään tunnuslausetta Jokainen rotari esimerkkinä 
nuorille viikkoselosteissaan ja muussa tiedotusmateriaalissaan. (RCP 40.050.2.) 

Uusien sukupolvien konferenssit 
Rotaryklubien tulisi paikkakunnillaan luoda foorumeja, jossa nuoret voivat kertoa huolis-
taan, unelmistaan ja tulevaisuuden toiveistaan sekä etsiä yhdessä paikkakunnan johtohen-
kilöiden kanssa ratkaisuja omiin ja paikkakunnan ongelmiin. (RCP 40.050.3.)  

Vammaiset nuoret 
Vammaisten nuorten osallistumista nuorisoprojekteihin tulisi tukea. Rotaryklubien ja -
piirien tulisi ottaa yhteyttä järjestöihin, joilla on kokemusta vammaisten palvelemisesta, ja 
antaa niille kaikkea mahdollista apua. RI:n keskushallitus suosittelee, että governorit nimit-
tävät yhden nuorisovaihtokomiteansa jäsenen vastaamaan siitä, että liikuntavammaisten 
nuorten osallistumista sekä lyhyt- että pitkäaikaisvaihtoihin lisätään ja tuetaan. (RCP 
41.080.) 

Interact 
Interact-klubien tarkoituksena on antaa nuorille tilaisuus toimia yhdessä maailmanlaajui-
sessa toveripiirissä, joka omistautuu palvelemiselle ja kansainväliselle yhteisymmärryk-
selle. Lukion tai yliopiston esiasteen tason opiskelijat, iältään 14 18 -vuotiaita nuoria 
voidaan valita Interact-klubin jäseniksi. On suositeltavaa, mutta ei pakollista, että uuden 
Interact-klubin perustajajäsenmäärä olisi vähintään 15. (RCP 41.010.) 

Tavoitteet

1) tunnistaa ja kehittää rakentavaa johtajuutta ja yksilöllisyyttä 

2) kannustaa olemaan huomaavaisia ja avuliaita toisia kohtaan 

3) luoda tietoisuutta kodin ja perheen merkityksestä 

4) kehittää kunnioitusta toisten oikeuksia kohtaan sen tunnustuksen pohjalta, että jokai-
nen ihminen on arvokas 

5) korostaa oman vastuun ottamisen tärkeyttä henkilökohtaisen menestyksen, yhteis-
kunnallisen edistyksen ja ryhmäsaavutusten perustana 

6) tunnustaa kaikkien hyödyllisten töiden ja toimien arvo ja nähdä ne tilaisuuksina pal-
vella yhteiskuntaa 

7) antaa tilaisuuksia paikkakunnan, maan ja maailman asioita koskevan tietoisuuden ja 
ymmärtämyksen lisäämiseen 

8) kanavoida henkilökohtaista ja ryhmätoimintaa edistämään kansainvälistä yhteis-
ymmärrystä ja hyvää tahtoa kaikkia kansoja kohtaan. 
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Interact-klubin perustamisesta, tukemisesta ja ohjaamisesta vastaa yksi tai useampi rota-
ryklubi. Interactklubin perustamiseen tulee saada governorin hyväksyntä. RI rekisteröi 
klubin ja laatii sille perustamiskirjan. Sen jatkuva toiminta riippuu kummiklubin jatkuvasta 
tuesta ja RI:n jatkuvasta tunnustamisesta. Kummiklubi vastaa Interact-klubin perustamisesta 
ja jatkuvasta ohjaamisesta RI:n antamien suuntaviivojen mukaan. Interact-klubin kaikki 
toiminta, toimintaperiaatteet ja ohjelmat ovat kummiklubin täydessä valvonnassa. Rotareita 
kehotetaan lisäksi palkitsemaan interactoreita sertifikaatein, mitalein, pinssein ja Interact-
tunnuksin, milloin tarkoituksenmukaista. (RCP 41.010.) 

Kun Interact-klubi toimii jonkin koulun yhteydessä, kummiklubina toimivan rotaryklu-
bin antaman ohjauksen ja valvonnan tulisi tapahtua täydessä yhteisymmärryksessä koulu-
viranomaisten kanssa. Tällaisia klubeja koskevat samat säännöt ja toimintaperiaatteet kuin 
koulun muitakin oppilasjärjestöjä ja vapaa-ajan toimintoja. (RCP 41.010.) RI rohkaisee 
myös perustamaan yhteiskuntapohjaisia Interact-klubeja, jotka eivät toimi oppilaitosten 
yhteydessä. 

Interact-klubeja varten on olemassa RI:n määräämä Interact-klubin järjestysmuoto, jota 
voi muuttaa vain RI:n keskushallitus. Välttämätön edellytys Interact-klubin perustamiselle 
ja rekisteröimiselle on, että se hyväksyy Interact-klubin järjestysmuodon ja RI:n keskus-
hallituksen kaikki siihen myöhemmin tekemät muutokset. Jokaisen Interact-klubin tulee 
hyväksyä säännöt, jotka eivät ole ristiriidassa Interact-klubin järjestysmuodon eivätkä RI:n 
antamien suuntaviivojen kanssa. Kummiklubina toimivan rotaryklubin täytyy hyväksyä 
nämä säännöt. (RCP 41.010.) 

Interact-klubin kummina tulee toimia rotaryklubi, jonka sijaintipaikka käsittää sen alu-
een, jolla Interact-jäsenet asuvat tai koulu(t), jota he käyvät, sijaitsee. (RCP 41.010.)  

Interact-tunnus 
Interact-tunnus, joka eroaa rotarytunnuksesta, on tarkoitettu Interact-klubien ja niiden 
jäsenten yksinomaiseen käyttöön. (RCP 41.010.6.) 

Maailman Interact-viikko 
RI:n keskushallitus kehottaa rotary- ja Interact-klubeja noudattamaan maailman Interact-
viikkona sitä viikkoa (maanantaista sunnuntaihin), johon sisältyy marraskuun 5. päivä. 
Tällä viikolla rotary- ja Interact-klubien tulisi kiinnittää huomiota kaikkialla maailmassa 
yleiseen laajaan näkyvyyteen. (RCP 41.010.14.) 

Interact- johdon valmennusseminaarit 
Rotarypiirejä kehotetaan pitämään päivän mittaisia valmennusseminaareja piirin Interact-
klubien johtohenkilöitä varten. Kokouksista vastaavat RI:n Interact-piirikomiteat Interact-
edustajien avustuksella. 

Lisäinformaatiota Interactista löytyy käsikirjasta Interact Handbook (654-EN) ja osoit-
teessa www.rotary.org. 

Rotaract 
Rotaract-ohjelman tarkoituksena on antaa nuorille miehille ja naisille tilaisuuksia parantaa 
niitä tietoja ja taitoja, jotka auttavat heitä kehittymään ihmisinä, kohdistamaan huomiota 
paikkakuntansa aineellisiin ja yhteiskunnallisiin tarpeisiin sekä parantamaan maailman 
kaikkien ihmisten välisiä suhteita ystävyyden ja palvelemisen kautta. (RCP 41.020.1) Rota-
ract-klubit koostuvat 18 30 -vuotiaista nuorista aikuisista, jotka asuvat, työskentelevät tai 
opiskelevat niitä tukevan rotaryklubin läheisyydessä. Rotaractorin jäsenyys Rotaract-
klubissa päättyy sen Rotaract-vuoden kesäkuun 30.päivänä, jona hän täyttää 30 vuotta. 
Rotaract-vuoden tulisi olla sama kuin rotaryvuosi. On suositeltavaa, mutta ei pakollista, että 
uuden Rotaract-klubin perustajajäsenmäärä olisi vähintään 15 perustajajäsentä. (RCP 
41.020.4)
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Tavoitteet 

1) kehittää ammatti- ja johtamistaitoja 

2) painottaa toisten oikeuksien kunnioittamista tunnustaen, että jokainen ihminen on 
arvokas yksilö, ja edistää kaikkien ammattien eettisiä arvoja ja arvokkuutta 

3) tarjota nuorille tilaisuuksia oppia ymmärtämään yhteiskunnan ja maailmamme tar-
peita ja huolenaiheita 

4) tarjota mahdollisuuksia yhteistyöhön kummeina toimivien rotaryklubien kanssa 

5) motivoida nuoria henkilöitä mahdolliseen rotaryjäsenyyteen (RCP 41.020.) 

Rotarysäätiön 18 30 vuoden ikäiset stipendiaatit, voidaan valita Rotaract-klubien vie-
raileviksi jäseniksi siksi ajaksi, kun he opiskelevat toisessa maassa. (RCP 41.020.5.) 

Rotaract-klubin jäsenistön jatkuvuuden varmistamiseksi tulisi ikäjakauman olla jatku-
vasti tasapainossa, mikäli mahdollista. (RCP 41.020.6.) Rotaract-klubin hallintoa hoitaa 
hallitus, joka koostuu presidentistä, edellisen vuoden presidentistä, varapresidentistä, 
sihteeristä, rahastonhoitajasta ja muista hallituksen jäsenistä, joiden lukumäärästä päättää 
klubi. Kaikki hallituksen jäsenet tulee valita vuosittain, ennen maaliskuun 1. päivää pidet-
tävissä vaaleissa, klubin ansioituneiden jäsenten joukosta. Vaalitavan tulee olla paikalli-
sen tavan ja käytännön mukainen, mutta vaalia varten ei tarvita muuta kuin läsnä olevien 
luottamusta nauttivien jäsenten yksinkertainen enemmistö. 

Jokaista Rotaract-klubia kehotetaan mainitsemaan nimensä jälkeen myös sitä tukevan 

41.020.8.) Piirin Rotaract-puheenjohtajien ja edustajien tulisi auttaa Rotaract-klubeja 
kehittämään yhteistoimintasuhteita kummina toimivaan rotaryklubinsa kanssa ja luoda 
aktiivisesti henkilökohtaisia suhteita niiden jäseniin. 

Rotaract-klubia ei pidetä kummina toimivan rotaryklubin tai RI:n osana tai virallisena 
jäsenenä. Rotaract-klubin jäseniä, joita kutsutaan rotaractoreiksi, ei tule pitää juniorirota-
reina eikä heitä tule kutsua tällä nimellä. He eivät myöskään saa käyttää rotarytunnusta. 

Rotaract-tunnus 
Rotaract-tunnus, joka eroaa rotarytunnuksesta, on varattu yksinomaan Rotaract-klubien ja 
niiden jäsenten käyttöön. Yksittäiset jäsenet voivat käyttää tunnusta ilman siihen liittyvää 
selitystä. Kun tunnusta käytetään edustamaan klubia, klubin nimi tulisi olla näkyvissä 
tunnuksen yhteydessä. Kun tunnusta käytetään edustamaan tietyn rotarypiirin Rotaract-
klubeja, sen yhteydessä tulee viitata kyseiseen piiriin ja mainita piirin numero. Julkaisussa 
ei saa olla Rotaract-tunnusta ilman että samalla mainitaan klubin nimi tai piirin numero, 
niitä julkaisuja lukuun ottamatta, jotka RI on julkaissut rotary- tai Rotaract-klubien käyt-
töön Rotaract-klubin asioiden hoitamista varten. RI, joka on tunnuksen laillinen haltija, ei 
salli muunlaista tunnuksen käyttöä. (RCP 41.020.9.) 

Rotaractin motto 
Motto Toveruutta palvelemisen kautta (Fellowship Through Service) on hyväksytty Rota-
ract-klubien ja niiden jäsenten asianmukaiseen käyttöön. (RCP 41.020.12.) 

Maailman Rotaract-viikko 
RI:n keskushallitus kehottaa rotary- ja Rotaract-klubeja noudattamaan maailman Rotaract-
viikkona sitä viikkoa (maanantaista sunnuntaihin), johon sisältyy maaliskuun 13. päivä. 
Tällä viikolla rotary- ja Rotaract-klubien tulisi kiinnittää huomiota kaikkialla maailmassa 
yleiseen laajaan näkyvyyteen RI:n presidentin määräysten mukaisesti. (RCP 41.020.13.) 

Rotaract-organisaatio 
Rotaract-klubeja varten on olemassa RI:n määräämä Rotaract-klubin järjestysmuoto, jota 
voi muuttaa vain RI:n keskushallitus. Välttämätön edellytys Rotaract-klubin perustamiselle 
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ja rekisteröimiselle on, että se hyväksyy Rotaract-klubin järjestysmuodon ja keskushallituk-
sen kaikki siihen myöhemmin tekemät muutokset. Rotaract-klubin tulee hyväksyä säännöt, 
jotka eivät ole ristiriidassa Rotaract-klubin järjestysmuodon eivätkä RI:n antamien suunta-
viivojen kanssa. Kummiklubina toimivan rotaryklubin täytyy hyväksyä nämä säännöt. (RCP 
41.020.) 

Rotaract-klubin perustajina ja sponsoreina voi olla useampi kuin yksi rotaryklubi seu-
raavin ehdoin: 

1) Governorin täytyy antaa kirjallinen suostumuksensa todistamaan, että hänen mieles-
tään klubien yhteinen kummius palvelee parhaalla tavalla piiriä, kyseisiä klubeja ja 
Rotaract-ohjelmaa. 

2) Erillisten, yksittäisten rotaryklubien sponsoroimien Rotaract-klubien perustaminen 
johtaisi paikkakunnalla tai yliopistossa olennaisesti yhteen kuuluvien nuorten jaka-
miseen keinotekoisiin ryhmiin. 

3) Muodostetaan yhteinen Rotaract-komitea, johon kuuluu toimivia jäseniä jokaisesta 
kummiklubista. (RCP 41.020.) 

Rotaract-klubin toiminnan voi lakkauttaa 

1) Rotary International, joko kummiklubin suostumuksella, hyväksynnällä, yhteisym-
märryksessä tai ilman sitä, syystä, ettei se toimi järjestysmuotonsa mukaisesti, tai 
muusta syystä  

2) kummiklubi neuvoteltuaan governorin ja piirin Rotaract-edustajan kanssa 

3) Rotaract-klubi itse tekee lopettamispäätöksen (RCP 41.020.) 

RI:n keskushallitus ei hyväksy, että mikään järjestö tai yksityishenkilö, RI:tä lukuun 
ottamatta, lähettää kiertokirjeitä Rotaract-klubeille mitään tarkoitusta varten, paitsi milloin 
rotaractorit ovat vastuussa Rotaract-klubin, piirin tai monipiirin kokousten järjestelyistä. 
(RCP 41.020.) 

Rotaract-johdon valmennusseminaarit 
Piirit järjestävät kaikille tuleville Rotaract-klubien toimihenkilöille valmennusseminaare-
ja. Valmennukseen tulisi sisältyä yhden tai kahden päivän mittainen johtamisseminaari 
jota johtaa rotaractoreiden piirikomitea yhteistyössä rotarypiirin Rotaract-komitean kanssa 
ja kustannuksista vastaavat kummiklubit  johon osallistuvat kaikki tulevat Rotaract-
klubien toimihenkilöt, hallituksen jäsenet ja komiteoiden puheenjohtajat. Jos mahdollista, 
niin valmennuksen tulisi sisällyttää rotarypiirin piirineuvottelun ohjelmaan. Olosuhteiden 
vaatiessa kulujen kattamiseksi voidaan laatia muu yhteinen maksusuunnitelma, johon 
osallistuvat kummiklubit, rotarypiiri ja osallistuvat rotaractorit. Rotarypiirit järjestävät 
johtamisvalmennusta Rotaractin piirikomiteoille monipiiripohjalta. (RCP 41.020.) 

Lisätietoja Rotaractista löytyy käsikirjasta Rotaract Handbook (562-EN) ja osoitteessa 
www.rotary.org 

RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) 
RYLA kuluu RI:n Strukturoituihin ohjelmiin, joka on tarkoitettu 14 18 ja 19 30 ikäisille 
nuorille. Ohjelman tarkoituksena on täyttää monenlaisia tarpeita eri-ikäisten nuorten 
keskuudessa. RI:n keskushallitus kehottaa klubeja ja piirejä kutsumaan vaikeissa yhteis-
kunnallisissa ja taloudellisissa oloissa eläviä nuoria, joilla on johtajankykyjä, osallistu-
maan RYLA-ohjelmiin. (RCP 41.060.4) 

RYLA-ohjelmien tarkoituksena on kehittää nuorten johtajankykyjä, antaa heille kansa-
laisvalmennusta ja kehittää heidän henkilökohtaisia ominaisuuksiaan. Ohjelmia voidaan 
toteuttaa sekä klubi- että piiritasolla, ja niiden tulee noudattaa seminaari- tai leiriformaattia. 
(RCP 41.060.1) 
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Tavoitteet 

1) edelleen osoittaa rotaryn nuoria kohtaan tuntemaa kunnioitusta ja vastuuta 

2) johtamiskoulutuksen avulla kannustaa ja auttaa valittuja nuoria johtohenkilöitä ja 
potentiaalisia nuoria johtajia, oppimaan vastuuntuntoiselle ja tehokkaalle johtami-
selle ominaisia menetelmiä 

3) nuorten avulla kannustaa nuoria jatkuvaan ja vahvempaan johtamiseen 

4) antaa julkista tunnustusta niille monille nuorille, jotka ovat arvokkaalla tavalla pal-
velleet yhteiskuntaa nuorisojohtajina. (RCP 41.060.2.) 

RYLA-ohjelman ytimenä tulisi olla seuraavat aiheet: 

1) Johtamistaidon perusperiaatteet 

2) Positiivisen johtamisen etiikka 

3) Kommunikointitaidon tärkeys tehokkaassa johtamisessa 

4) Ongelmaratkaisua ja ristiriitojen hallintaa 

5) Mitä rotary on ja mitä se tekee yhteiskunnan hyväksi 

6) Rakentaa itseluottamusta ja itsetuntoa 

7) Mitä merkitsee olla oman yhteiskunnan jäsen ja maailmankansalainen, samalla 
huomioon ottaen paikalliset tarpeet paikkakunnalle sopivalla tavalla. (RCP 
41.060.3.) 

RYLA-ohjelmiin osallistuvia rotareita kehotetaan 

1) ottamaan yhteyttä toisiinsa, vaihtamaan tietoja ja osallistumaan toistensa järjestä-
miin RYLA-tilaisuuksiin 

2) järjestämään monipiiri- tai kansainvälisiä RYLA-tilaisuuksia  

3) liittämään tietoja RYLA-tilaisuuksista Internetiin, mukaan luettuna oleellista val-
mennusaineistoa 

4) kutsumaan RYLA:an osallistujia, mukaan luettuna muiden järjestöjen jäseniä, joilla 
ei muutoin ole helppoa päästä osallistumaan kehittämisohjelmiin 

5) varmistamaan jatkuvuus RYLA-tilaisuuksiin osallistuneille ottamalla heitä mukaan 
vastaisten RYLA-tilaisuuksien kehittämiseen ja rohkaista heitä osallistumaan men-
toritoimintaan. (RCP 41.060.5.) 

RYLA-seminaareja tulisi järjestää helpottamaan tietojen vaihtoa RYLA:an osallistuvien 
rotareiden välillä, mahdollisesti vyöhyketasolla. Governoreja ja keskushallituksen jäseniä 
kehotetaan lisäksi liittämään RYLA piirineuvottelun, piirikonferenssin tai rotaryinstituuttien 
ohjelmiin. (RCP 41.060.6.) 

Lisätietoja RYLA-ohjelmasta löytyy julkaisusta Rotary Youth Leadership Awards (694-
EN) ja osoitteesta www.rotary.org. 

Nuorisovaihto 
Nuorisovaihto on RI:n strukturoitu ohjelma, joka tarjoaa 15 19 ikäisille nuorille mahdol-

lisuuden vierailla tai opiskella jossakin toisessa maassa. Pitkäaikaiset vaihdot mahdollista-
vat vaihto-oppilaille yhden akateemisen vuoden pituisen opiskelun. Lyhytaikaiset vaihdot 
tarjoavat vaihto-oppilaille oleskelun niinkin lyhyeksi ajaksi kuin muutamaksi viikoksi.  

Kaikkien ehdokkaiden tulee anoa paikallisesti sekä saada tukea paikkakunnalla toimi-
valta rotaryklubilta. Vaihto-oppilaan vanhempien tai virallisten holhoojien edellytetään 
hankkivan terveys-, tapaturma- ja vastuuvakuutuksen sekä vastaamaan edestakaisista 
matkoista aiheutuvista kuluista. Isäntäperheen tulee vastata vaihto-oppilaan ruoasta ja 
asunnosta. Isäntä- tai vastaanottavan piirin tulisi vastata kaikista pitkäaikaisvaihtoon 
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osallistuvien nuorten koulutuskustannuksista ja antaa näille nuorille kuukausittain koh-
tuullisen suuruinen taskuraha. Vaihdot järjestetään sponsori- ja isäntäpiirien välillisillä 
sopimuksilla, joiden edellytetään olevan vastavuoroisia. 

RI:n keskushallitus on vahvistanut suositukset nuorisovaihdon ohjeiksi, jotka auttavat 
klubeja ja piirejä nuorisovaihdon käynnistämisessä ja toteuttamisessa (ks. RCP 41.080.). 

Kaikkien klubien, piirien ja monipiirien nuorisovaihto-ohjelmien tulisi kehittää riskien 
hallintaa estämään ja torjumaan oletettuja tai väitettyjä fyysisiä, seksuaalisia tai emotio-
naalisia väärinkäytöksiä, joiden kohteeksi ohjelmiin osallistujat voivat joutua. Lisäksi 
klubeja ja pirejä kehotetaan kääntymään lakiasiantuntijoiden puoleen ja ottamaan selvää 
vakuutus- ja vahingonkorvausasioista ennen kuin ne ryhtyvät nuorisovaihtotoimintaan. 

RI:n keskushallitus, joka näkee nuorisovaihdon mahdollisuutena edistää kansainvälistä 
ymmärrystä, kehottaa governoreja nimittämään piiriin nuorisovaihtoasiamiehiä tai -komi-
teoita, nimittää tulevat governorit niiden jäseniksi, ja ilmoittamaan pääsihteerille heidän 
nimensä ja osoitteensa. Piirin nuorisovaihtoasiamiehet ja -komiteat toimivat piirinsä gover-
norin suorassa valvonnassa ja raportoivat governoreille. (RCP 41.080) 

Piirien nuorisovaihdon sertifiointi 
Pääsihteeri ylläpitää piirien nuorisovaihdon sertifiointiohjelmaa. Sertifiointimenettely 
edellyttää, että kaikki piirin nuorivaihto-ohjelmat vahvistavat todistettavasti Rotary Inter-
nationaalille, että piirit ovat ottaneet käyttöön nuorten suojelua ja oppilaiden tukea koske-
vat ja muut ohjeet osallistuessaan pitkän ja lyhyen keston vaihtoon. Voidakseen osallistua 
nuorisovaihtoon tulee kaikkien klubien ja piirien nuoriso-ohjelmien noudattaa RI:n seksu-
aalisen häirinnän ja kiusaamisen estämiseksi laadittuja menettelysääntöjä ja vaatimuksia. 
Jos paikalliset olosuhteet tai lait ovat sellaiset, että piiri ei voi noudattaa mitään näistä 
ohjeista, niiden täytyy ilmoittaa siitä kirjallisesti pääsihteerille sekä laatia vaihtoehtoiset 
menetelmät, jotta sertifiointi niiden kohdalla olisi harkittavissa. Vain sertifioidut piirit 
voivat osallistua nuorisovaihto-ohjelmiin. Piirit, jotka toteuttavat vaihtoja sertifioimatto-
mien piirien kanssa vaarantavat oman sertifiointiasemansa. (RCP 41.080.) 

Uusien sukupolvien vaihto-ohjelmat                    
Uusien sukupolvien vaihto-ohjelmat on tarkoitettu 18 25 ikäisille ja niitä hoidetaan nuori-
sovaihto-ohjelman puitteissa. Nämä lyhytaikaiset vaihdot, jotka kestävät kolmesta kuuteen 
viikkoon, on tarkoitettu yksittäisille tai ryhmille (ks. RCP 41.080.4.). 

Monipiirien vaihto-ohjelmat 
Jokaista governoria kehotetaan tekemään kaikkensa edistääkseen nuorisovaihtoa piiris-
sään samalla vastaten ohjelman valvonnasta. On todettu, että kahden tai useamman piirin 
klubit voivat haluta toimia yhteistyössä jonkin aktiviteetin tai ohjelman toteuttamiseksi. 
RI:n keskushallituksella ei ole mitään tällaista yhteistyötä vastaan edellyttäen, että kunkin 
osallistuvan piirin governor noudattaa sovittuja menettelytapoja (ks. RCP 41.080.4.). 

Rotaryklubin osallistuminen nuorisovaihtoon 
Rotaryklubit eivät saa lähettää tai vastaanottaa nuorisovaihto-oppilaita ohi piirinsä nuoriso-
vaihto-ohjelman. Rotaryklubin ei tulisi osallistua nuoren ihmisen lähettämiseen ulkomaan-
matkalle, ellei etukäteen ole tehty huolellisia suunnitelmia, joissa on otettu huomioon kaikki 
mahdolliset matkaan liittyvät asiat. 

Rotaryklubin velvollisuutena ei ole osoittaa vieraanvaraisuutta tai antaa apua toisesta 
maasta kotoisin olevalle nuorelle, vaikka tällä olisi todisteita toisen rotaryklubin tuesta 
matkalle, ellei vastaanottava rotaryklubi ole etukäteen nimenomaan suostunut tällaisen 
vieraanvaisuuden osoittamiseen ja avun antamiseen. On kunkin rotaryklubin oma asia, 
millaista apua se mahdollisesti haluaa antaa nuorille ihmisille. (RCP 41.080.5.) 

Lisäinformaatiota nuorisovaihdosta löytyy käsikirjasta Youth Exchange Handbook
(746-EN) ja osoitteesta www.rotary.org.  
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Osa kolme 

Kansainväliset kokoukset (International 
Meetings)

9 Konventiot (RI Conventions)

RI:n konventio pidetään vuosittain tilivuoden kolmen viimeisen kuukauden (huhti-, touko- 
ja kesäkuun) aikana RI:n keskushallituksen määräämänä aikana ja määräämässä paikassa. 
(RIC 9, 1)  

RI:n vuosikonvention päätarkoituksena on antaa inspiraatiota ja tietoa kansainvälisellä 
tasolla kaikille rotareille, erityisesti tuleville klubipresidenteille, tuleville governoreille, ja 
muille tuleville klubin ja RI:n toimihenkilöille, niin että he motivoituvat rotaryn aktiivi-
seen kehittämiseen klubi- ja piiritasolla. Konventio on myös vuosikokous ja siinä hoide-
taan yhdistyksen asioita. Koska konventio on koko kansainvälisen rotaryperheen yhteinen 
tapahtuma, on paikallaan sisällyttää konventio-ohjelmaan myös viihdetapahtumia ja seu-
rustelutilaisuuksia. Näitä ei kuitenkaan saa olla niin paljon, että ne hämärtävät konvention 
päätarkoitusta. (RCP 57.010.) 

Konventiopaikka 
RI:n keskushallitus määrää konvention paikan. Konventiopaikkaa valitessaan keskushalli-
tuksen tulee kaikin tavoin varmistaa, ettei ketään rotaria suljeta pois pelkästään kansalli-
suutensa takia. (RIB 9.010.)  

Konventiopaikan valinta                                                         
Pääsihteeri ylläpitää ajankohtaista informaatiota kaupungeista ympäri maailman, joissa on 
ilmoitettu olevan tiloja ja palveluja voidakseen järjestää RI:n konvention. Yhdeksän vuotta 
ennen sitä vuotta, jona konventio on pidettävä, RI:n keskushallitus määrittää alueen (alueet), 
joista ehdotuksia konvention järjestämisestä pyydetään. Pääsihteeri lähettää kirjeen määrä-
tyillä alueilla oleville piireille, jotka sijaitsevat kaupungeissa, joissa on tarkoituksenmukai-
set tilat ja palvelut. Kirje määrittelee konventiokaupungeille asetettuja vaatimuksia sekä 
isäntäpiirin (piirien) velvollisuuksia. Kirje pyytää piirejä toimittamaan RI:lle tarjouksia 
kuuden kuukauden sisällä. RI:n keskushallitus harkitsee tarjousta piiriltä (piireiltä) vain 
silloin, mikäli pääsihteeri on vahvistanut, että kaupunki sillä hetkellä täyttää kaikki konven-
tion pitämiseksi asetetut vaatimukset. (RCP 57.050.) Potentiaaliset isäntäpiirit voivat pyytää 
konventiokaupungille asetettuja vaatimuksia koskevan ajankohtaisen luettelon RI:n pää-
konttorin International Meetings Division -jaostolta. 

Konvention ohjelma          
Konventiokomitean raportoima ohjelma, jonka RI:n keskushallitus on hyväksynyt, on 
päiväjärjestys kaikille istunnoille. (RIB 9.130.) Konvention ohjelma sisältää vakio-osia, 
mukaan lukien täysistunnot, joiden tulisi innostaa ja informoida rotareita; ryhmätyöt 
koskien Rotarysäätiötä, jäsenkehitystä, ja tulevien presidenttien toimintaa; kansainvälisten 
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verkostoryhmien järjestämät erikoisaktiviteetit (RCP 57.140.); näyttelytilat erikoisprojek-
teille; virallisesti lisensioitujen tuotteiden myyntiä (RCP 57.140.); konvention tunnuksilla 
varustettujen tuotteiden ja ko. alueelle tyypillisten matkamuistojen myyntiä. (RCP 
57.140.6.). 

Klubin edustajat konventiossa 
Klubien edustuksesta konventiossa on säädetty RI:n järjestysmuodon artiklassa 9 ja RI:n 
sääntöjen artiklassa 9. Jokaisen klubin velvollisuutena on osallistua äänestykseen konven-
tiossa ja järjestää tämä lähettämällä edustaja tai edustajia konventioon tai valtuuttamalla 
pätevän sijaisen tai pätevät sijaiset osallistumaan äänestykseen puolestaan.  

Edustajat 
Jokaisella rotarilla on oikeus osallistua konventioon ja jokaisella klubilla on oikeus lähet-
tää konventioon yksi valtuutettu edustaja jokaista 50 jäsentään tai tämän jäsenluvun suu-
rinta osaa kohti. Jokaisella klubilla on oikeus vähintään yhteen edustajaan. Klubia voi 
edustaa myös valtakirjalla (proxy). Jokainen RI:n toimihenkilö ja kaikki entiset presiden-
tit, jotka yhä ovat rotaryklubien jäseniä, ovat riippumattomia edustajia. (RIC 9, 3 ja 4) 

Asianmukaisesti hyväksytyt edustajat, valtuutetut sijaiset ja riippumattomat jäsenet 
muodostavat konvention äänestäjäkunnan ja toimivat valitsijamiehinä. (RIC 9, 5) 

Äänestysmenetelmä 
Äänestäminen konventiossa tapahtuu suullisesti, viva voce, ellei toimihenkilöiden nimeä-
mistä ja valintaa koskevissa RI:n säännöissä ole toisin määrätty ja ellei ole kyse niistä 
poikkeustapauksista, jotka on mainittu konvention menettelytapoja koskevissa säännöissä 
(ks. luku 18). 

Lippuäänestys 
Kun konventiossa on valittavana johonkin toimeen useampia kuin kaksi ehdokasta, vaali 
ratkaistaan lippuäänestyksellä käyttäen siirtoäänimenettelyä. (9.120.2.). Ehdokkaiden 
nimet on merkitty äänestyslippuihin. 

Miten lippuäänestyksellä äänestetään siirtoäänimenettelyssä 
Kun on useampia kuin kaksi ehdokasta, kullakin valitsijamiehellä on oikeus yhteen ääneen, 
mikä ääni voidaan antaa seuraavasti: 

Valitsijamies kirjoittaa numeron 1 äänestyslippuun sen ehdokkaan nimen yhteyteen, 
jonka hän katsoo ensisijaiseksi valinnakseen. 

Valitsijamiehen tulisi ykkösvalintansa lisäksi merkitä äänestyslippuun numero 2 toiseksi 
parhaaksi katsomansa ehdokkaan nimen yhteyteen ja vastaavasti numero 3 kolmanneksi 
parhaaksi katsomansa ehdokkaan nimen yhteyteen jne., kunnes hän on merkinnyt oman 
järjestysnumeronsa jokaisen äänestyslipussa olevan nimen yhteyteen. Valitsijamies voi siten 
äänestää yhtä montaa valintaa kuin lipulla on ehdokkaita. 

Se ehdokas, joka saa eniten ääniä, kun otetaan huomioon myös hänet seuraaville sijoille 
asettaneiden äänet, ellei hän muuten saa ääntenenemmistöä, julistetaan valituksi. Alla on 
esimerkki siitä, miten äänet lasketaan: 

On neljä ehdokasta  A, B, C ja D  joista on valittava yksi. Ykkösvalintaliput pan-
naan neljään eri pinoon ja lasketaan. Ensimmäisen laskennan perusteella kukaan heistä ei 
saa enemmistöä kaikista annetuista äänistä. C on saanut vähiten ääniä, ja hänet poistetaan 
äänestyksestä. Hänen pinossaan olevat liput siirretään niiden jäljellä olevien ehdokkaiden 
pinoihin, joiden nimet on merkitty numerolla 2. 

Näiden äänien siirtäminen ei kuitenkaan vielä anna enemmistöä kenellekään jäljellä 
olevasta kolmesta ehdokkaasta. Toisen laskennan perusteella B on saanut vähiten ääniä, ja 
hänet poistetaan. Hänen pinossaan olevat äänestysliput tarkastetaan ja jaetaan A:n ja D:n 
kesken sen etusijajärjestyksen mukaisesti, jonka äänestäjät ovat lippuihin merkinneet. 
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Ehdokas C on jo poistettu, joten hänen sijoituksensa yli hypätään ja valittavana on enää A 
tai D. Kolmas laskenta antaa D:lle selvän ääntenenemmistön. 

Jos äänestyslippuun ei ole merkitty numeroa kaikkien ehdokkaiden kohdalle, lasketaan 
vain merkityt valinnat. Tämän jälkeen äänestyslipulla ei ole merkitystä. Kirjai

e-
ammassa kuin yhdessä kohdassa, lippu hylätään. 

Äänten mennessä tasan 
Jos äänet jossakin laskennassa menevät tasan, eikä saada ehdotonta ääntenenemmistöä, 
vaali ratkaistaan ykkösmerkintöjen määrän ja suhteellisen arvon mukaan. Äänestyksestä 
poistetaan ensin ne ehdokkaat, jotka ovat saaneet vähiten ykkösmerkintöjä toisessa las-
kennassa, ykkös- ja kakkosmerkintöjä kolmannessa laskennassa jne. 

Ilmoittautumismaksu 
Jokaisen 16-vuotiaan tai sitä vanhemman henkilön, joka osallistuu konventioon, täytyy 
maksaa ilmoittautumismaksu, jonka suuruudesta päättää RI:n keskushallitus. Valitsija-
mies tai valtuutettu sijainen ei saa äänestää konventiossa, ellei hänen ilmoittautumismak-
suaan ole maksettu. (RIB 9.070.) 
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10 Sääntövaltuuskunta 

Sääntövaltuuskunta  Council on Legislation  on RI:n lakiasäätävä elin, jolla on oikeus 
muuttaa RI:n säännöstöä. Tästä on säädetty RI:n järjestysmuodon artiklassa 10 ja RI:n 
sääntöjen artikloissa 7 ja 8. 

Sääntövaltuuskunta kokoontuu joka kolmas vuosi huhti-, touko- tai kesäkuussa, mielui-
ten huhtikuussa. RI:n keskushallitus määrää kokouspäivämäärät. Ellei RI:n keskushallitus 

toisin, kokous pidetään RI:n pääkonttorin läheisyydessä. (RIC 10, 2)  

JÄSENET 

Edustajat (Representatives) 
Rotaryvuotena kaksi vuotta ennen jokaista kokousta, kaikkien piirien klubit valitsevat 
rotarin edustamaan niitä sääntövaltuuskunnassa. (Vuoden 2010 sääntövaltuuskuntaan 
edustajat valitaan rotaryvuonna 2007 08.) Nämä edustajat muodostavat sääntövaltuus-
kunnan äänestäjäkunnan.  

Valinta 
Edustajat valtuuskuntaan tulisi valita käyttäen nimeämiskomiteamenettelyä samalla taval-
la kuin on määrätty valittaessa governoreja. (RIB 8.050.) Jos piiri päättää olla käyttämättä 
nimeämiskomiteamenettelyä edustajansa valinnassa, se voi valita edustajan piirikonfe-
renssissa (RIB 8.060.1.) tai postiäänestyksessä määrätyissä hyväksytyissä olosuhteissa. 
(RIB 8.070.) Samanaikaisesti valitaan varaedustaja siltä varalta, ettei varsinainen edustaja 
voi osallistua kokoukseen. 

Kelpoisuusehdot 
Edustajan tulee olla palvellut kokonaisen toimikauden RI:n toimihenkilönä (tai on tietyissä 
poikkeustapauksissa toimiva governor tai tuleva governor).  Hänen tulee valintahetkenä olla 
edustamassaan piirissä sijaitsevan klubin jäsen. (RIB 8.020.) 

Voidakseen toimia valtuuskunnan jäsenenä edustajan täytyy olla tietoinen kelpoisuus-
vaatimuksista ja toimittaa pääsihteerille vakuutus, että hän 

1) täysin ymmärtää edustajalle asetetut kelpoisuusehdot, tehtävät ja velvollisuudet 

2) on pätevä, halukas ja kykenevä tunnollisesti hoitamaan nuo velvollisuudet ja tehtävät  

3) osallistuu valtuuskunnan kokoukseen koko sen kestoajan (RIB 8.020.3.) 

Piirejä kehotetaan valitsemaan edustajakseen tätä tehtävää varten pätevin mahdollinen 
rotari, joka on hyvin perehtynyt rotaryn nykyisiin toimintaperiaatteisiin, menettelytapoihin 
ja ohjelmiin. Piirien rotareilla on oikeus valita edustajakseen kenet he tahtovat, mutta RI:n 
keskushallitus korostaa, että edustajat sääntövaltuuskuntaan tulisi valita sen perusteella, 
miten päteviä he ovat hoitamaan määritellyt tehtävät eikä heidän henkilökohtaisen suosi-
onsa ansiosta piirissä. Edustajan roolia tulisi pitää vaativana ja vastuullisena tehtävänä eikä 
vain entiselle governorille kuuluvana lisäetuna. (RCP 59.040.2.) 

Tehtävät 
Edustajien tehtävänä on 

1) auttaa klubeja valtuuskunnalle tehtävien esitysten laatimisessa 
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2) selostaa sääntömuutosesityksiä piirikonferenssissa ja muissa tilaisuuksissa 

3) perehtyä piirissään vallitseviin rotarien asenteisiin 

4) harkita huolellisesti kaikkia valtuuskunnan käsiteltäväksi tulleita sääntömuutosesi-
tyksiä sekä tuoda tehokkaasti esiin mielipiteensä niistä valtuuskunnalle 

5) toimia RI:n objektiivisena lainsäätäjänä 

6) osallistua valtuuskunnan kokoukseen koko sen kestoajan 

7) kokouksen jälkeen selostaa piirinsä klubeille valtuuskunnan kannanottoja 

8) olla piirin klubien käytettävissä niiden valmistellessa esityksiä tuleville valtuuskun-
nille. (RIB 8.030.) 

Äänioikeutta vailla olevat jäsenet 
Valtuuskunnassa on myös seuraavat äänioikeutta vailla olevat jäsenet: 

Valtuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja asiantuntijajäsen (parliamenta-
rian), jotka valtuuskunnan kokousvuonna virassa oleva presidentti valitsee    

RI:n järjestysmuoto- ja sääntökomitea  

Riippumattomat jäsenet (Members-at-large), jotka ovat presidentin valitsemia; enin-
tään kolme  

RI:n presidentti, tuleva presidentti, muut RI:n keskushallituksen jäsenet ja Rota-
rysäätiön hallituksen jäsen (säätiön hallituksen valitsema) (RIB 8.010.4., 8.010.5., 
8.010.6.)  

Sihteeri (RI:n pääsihteeri, jollei ole nimitetty muuta henkilöä) 

Valtuuskunnan istunnoissa puhetta johtaa puheenjohtaja, jota avustavat varapuheenjoh-
taja ja asiantuntijajäsen. Jos äänet ovat menneet tasan, voi ratkaisevan äänen antaa joko 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. (RIB 8.010.2.) 

Järjestysmuoto- ja sääntökomitean jäsenten tulee tarkastaa ja hyväksyä kaikkien muu-
tosesitysten tarkoitus ja vaikutus ennen niiden julkistamista. Valtuuskunnan kokouksissa 
heidän tulee olla valmiita vastaamaan kysymyksiin, jotka koskevat muutosehdotuksen 
taustaa, vaikutusta tai mahdollisia puutteita. Komitean jäsenet toimivat myös valtuuskun-

8.130.2)  
RI:n presidentti nimittää korkeintaan kolme riippumatonta jäsentä, jotka toimivat val-

tuuskunnan puheenjohtajan ohjauksessa. Heidän tehtävänä on helpottaa esitysten käsitte-
lyä ja kommentoida sellaisia muutosesityksiä, jotka eivät ole tulleet riittävästi esille kes-
kustelun kuluessa. (RIB 8.010.7., RIB 8.100.) 

Valtuuskunnan sihteerinä toimii RI:n pääsihteeri, tai hän voi presidentin suostumuksel-
la asettaa myös jonkun muun toimimaan sihteerinä puolestaan. (RIB 8.040.4.) 

MUUTOSEHDOTUSTYYPIT (TYPES OF PROPOSED LEGISLATION) 

Sääntömuutosesityksiä voivat tehdä klubi, piirikonferenssi, RI:n keskushallitus, sääntöval-
tuuskunta ja RIBI:n yleisneuvosto tai konferenssi. (RIB 7.020.) Esitykset tulee jättää 
muutos- tai ponsiesityksen muodossa. (RIB 7.010.) 

Governoreja kehotetaan nimittämään rotareista, mielellään entisistä sääntövaltuuskun-
nan jäsenistä, muodostettu pieni komitea tarkastamaan piirin tai klubien tekemät esitykset 
sekä selostamaan tehtyjä esityksiä rotareille piirikonferenssissa. (RCP 59.020.12.) 

Muutosesitykset (Enactments) 
Esityksistä, joiden tarkoituksena on muuttaa RI:n järjestysmuotoa tai sääntöjä tai rotary-
klubin järjestysmuotoa, käytetään nimeä muutosesitykset (enactments). Nämä muutosesi-
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tykset tulisi tehdä niin, että toistetaan RI:n säännöstön koko se kohta tai kaikki ne kohdat, 
joita muutosesitys koskee, ja merkitään selvästi, mikä voimassa oleva tekstin kohta tulisi 
jättää pois ja mikä uusi teksti tulisi lisätä.  

Pääsihteerin tulisi saada tällaiset esitykset seuraavassa muodossa: 

PROPOSED ENACTMENT 

To (lyhyt selvitys ehdotuksen tarkoituksesta) 

Proposed by _____________________________ 

IT IS ENACTED by Rotary International that the (liitä tähän säädöksen nimi) be and 
hereby is (are) amended as follows: 

(lisää tähän kyseisen dokumentin osa ja merkitse muutokset) 

Seuraavassa on esimerkki oikein tehdystä muutosesityksestä: 

PROPOSED ENACTMENT 

To amend the provision for notifying clubs of the report of the nominating com-
mittee for president

Proposed by ____________________________ 

IT IS ENACTED by Rotary International that the BYLAWS OF ROTARY IN-
TERNATIONAL be and hereby are amended as follows (page ____ MOP) 

ARTICLE 11: Nominations and Elections for President

11.060. Report of Committee     

The report of the committee shall be addressed to the clubs and certified to the general 
secretary by the chairman within ten days following the adjournment of the committee. 
The general secretary shall mail a copy notifying each club of the contents of the report 
to each club within ten days as soon as financially practicable but in any case within 
thirty (30) days after the receipt thereof.                                             

(End of Text)   
                          

Huom. Pois jätettävä teksti viivataan yli eli se ei sisälly korjattuun tekstiin. Uusi teksti on alleviivattu. 

Ponsiesitykset (Resolutions) 
Ponsiesitys on valtuuskunnan toimenpide, RI:n sääntöjen kohdan 7.010. mukaisesti, joka 
ei muuta RI:n säännöstöä. 

Ehdotuksen tekijät tulisi olla tietoisia siitä, että ponsiesitykset todetaan vajavaisiksi, eikä 
niitä sen takia esitetä eteenpäin sääntövaltuuskunnalle, jos ne tarvitsevat tai edellyttävät 
RI:n keskushallitukselta tai pääsihteeriltä hallinnollisia toimia. (RIB 7.037.2.; ks. myös alla 
Keskushallitukselle laadittavat mietinnöt

Ponsiesitykset tulisi toimittaa pääsihteerille seuraavassa muodossa: 

PROPOSED RESOLUTION 
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To (lyhyt selvitys ehdotuksen tarkoituksesta) 

Proposed by ______________________________ 

WHEREAS, (lisää ponsiesityksen sanamuoto tähän) 

IT IS RESOLVED by Rotary International that the Board of Directors of Rotary Inter-
national consider (lisää ponsiesityksen sanamuoto tähän). 

(tai IT IS RESOLVED by Rotary International that, in the opinion of the [year] Council 
on Legislation, [lisää ponsiesityksen sanamuoto tähän]). 

Seuraavassa on esimerkki oikein tehdystä ponsiesityksestä:

PROPOSED RESOLUTION 

To request the RI Board to consider reviewing the image of Rotary

Proposed by: ______________________ 

WHERAS, at the present time the image of Rotary in not always well known on an inter-
national basis and only the image of Rotary, in the context of the local club, is known 

IT IS RESOLVED by Rotary International that the Board of Directors of RI consider 
exa
relations experience. 

(End of Text)     

RI:n keskushallitukselle laadittavat mietinnöt (Memorials) 
Sääntövaltuuskunnalle tehtävän ponsiesityksen sijaan klubi tai piiri voi harkita mietinnön 
laatimista RI:n keskushallitukselle. (RCP 28.005.) Mietintö RI:n keskushallitukselle on 
anomus toimenpiteestä erityisessä asiassa.  

Monessa tapauksessa mietintö voi olla tehokkaampi ja nopeampi keino esityksen teki-
jän tarkoituksen saavuttamiseksi. Jos kuitenkin rotaryklubit tai -piirit katsovat, että on 
välttämätöntä tai toivottavaa muuttaa RI:n säännöstöä, näiden klubien ja piirien tulisi 
panna alulle sopiva muutosesitys, eikä ehdottaa RI:n keskushallituksen toimivan asiassa. 

SÄÄNTÖMUUTOSESITYKSEN LAATIMINEN 

Oikea muoto                     
Esityksen tekijän velvollisuutena on laatia sääntömuutosesitys asianmukaiseen muotoon 
valtuuskunnan käsiteltäväksi. RI:n järjestysmuoto- ja sääntökomitea avustaa pyynnöstä, 
milloin mahdollista, klubeja ja piirejä esitysten sanamuodon muotoilemisessa. RI:n kes-
kushallitus on kuitenkin suositellut, että komitea ei uhraisi liikaa aikaa ja huomiota laajoja 
muutoksia sisältyviin muutosehdotuksiin ennen kuin laatija on perustellusti pystynyt 
muotoilemaan ne oikeaan sanamuotoon. (RCP 59.020.2.)               

Klubien esitykset 
Ennen kuin rotaryklubi tekee sääntömuutosesityksen, klubin hallitus alistaa esityksen 
jäsenistön hyväksymiselle. Tämän jälkeen esitys tulisi toimittaa piirille klubin presidentin 
ja sihteerin allekirjoittaman kirjeen kera, jossa todistetaan päätöksen tulleen hyväksytyksi.  

Jokainen klubin tekemä esitys on piirikonferenssissa läsnä olevien klubien hyväksyttä-
vä (RIBI:ssä piirineuvosto). Milloin tähän ei ole aikaa, esityksestä voidaan governorin 
toimesta suorittaa postiäänestys piirin klubien keskuudessa. Pääsihteerille toimitetun 
esityksen mukana on oltava governorin antama vakuutus siitä, että piirin klubit ovat käsi-
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telleet ja hyväksyneet esityksen. Piirit saavat ehdottaa tai tukea enintään viittä (5) muutos-
esitystä sääntövaltuuskunnalle. (RIB 7.030.) 

Piirin esitykset ja kannatukset                                      
Piirin tulisi ehdottaa sääntömuutoksia joko piirikonferenssissa tai klubien kesken suoritet-
tavalla postiäänestyksellä. Piirit saavat kerralla ehdottaa tai tukea enintään viittä (5) muu-
tosesitystä sääntövaltuuskunnalle. (RIB 7.020. ja 7.030.) 

Piirin tulee lähettää kaikki piirikokouksessa hyväksytyt ja kannatetut muutosesitykset 
pääsihteerille 45 päivän kuluessa piirikokouksen päättymisestä. Samoin piirien tulisi 
toimittaa pääsihteerille kaikki postiäänestyksellä päätetyt esitykset 45 päivän kuluessa 
governorin määräämästä äänestyslippujen palautuspäivästä. (RCP 59.020.1.) 

Määräajat 
Muutos- ja ponsiesitysten on saavuttava kirjallisina pääsihteerille viimeistään 31. joulu-
kuuta sääntövaltuuskunnan kokousta edeltävänä vuonna. Niiden mukana on oltava gover-
norin allekirjoittama lomake, jolla vahvistetaan piirin hyväksyminen. (Vuoden 2010 
sääntövaltuuskuntaa varten on esitysten oltava perillä 31. joulukuuta 2008 mennessä.) 
Esityksiä, jotka saapuvat 31. joulukuuta jälkeen, ei käsitellä riippumatta niiden postitus-
päivästä. 

RI:n keskushallitus voi esittää kiireellisluontoisia sääntömuutoksia sääntövaltuuskunnan 
kokoontumisvuonna 31. joulukuuta asti.  

Sääntövaltuuskunta ja RI:n keskushallitus voivat tarjota ponsiesityksiä käsiteltäväksi 
kokouksen aikana milloin vain ennen valtuuskunnan kokouksen päättymistä. (RIB 7.035.)    

Keskushallitus tarkastaa esitykset 
RI:n järjestysmuoto- ja sääntökomitea, toimiessaan keskushallituksen puolesta, tarkastaa 
kaikkien esitysten tekstit ja ilmoittaa esitysten tekijöille mahdollisista virheellisyyksistä ja 
antaa korjausehdotuksia mahdollisuuksien mukaan. (RIB 7.050.) 

Jos esitystä ei ole asianmukaisesti tehty, keskushallitus voi päättää, ettei tätä esitystä 
anneta valtuuskunnan käsiteltäväksi. Jos esitys on virheellinen, RI:n keskushallitus voi 
määrätä, että esitystä ei anneta valtuuskunnalle. Molemmissa tapauksissa on asiasta ilmoi-
tettava ehdottajille, jotka voivat pyytää sääntövaltuuskuntaa kumoamaan RI:n keskushalli-

m-
mistön päätöksen. (RIB 7.050.2.) 

Milloin on tehty lähes samanlaisia esityksiä, RI:n keskushallitus voi suositella komp-
romissiratkaisua esittäjille. Jos esittäjät eivät hyväksy kompromissiratkaisua, RI:n kes-
kushallitus voi kuitenkin määrätä, että sääntövaltuuskunnalle annetaan vaihtoehtoinen 
esitys, joka parhaiten ilmaisee samankaltaisten esitysten tarkoituksen. (RIB 7.050.1.) 

Jos RI:n keskushallitus i-

ilmoitettava tästä ja hänellä on mahdollisuus pyytää valtuuskuntaa kumoamaan RI:n 
keskushallituksen määräyksen, mihin tarvitaan valtuuskunnan jäseniltä suostumus kahden 

 

Julkaiseminen 
Pääsihteerin on viimeistään 30. syyskuuta sinä rotaryvuonna, jona sääntövaltuuskunta 
kokoontuu, postitettava 10 jäljennöstä kaikista asianmukaisesti tehdyistä esityksistä kulle-
kin governorille, yksi jäljennös kaikille sääntövaltuuskunnan jäsenille ja kaikille entisille 
RI:n keskushallituksen jäsenille ja yksi jäljennös niille klubisihteereille, jotka pyytävät 
sitä. Esitykset ovat luettavissa myös osoitteessa www.rotary.org. (RIB 7.050.5.; RCP 
59.020.14.) 

 



Rotaryn käsikirja 2007 

104 

Muutokset (Amendments) 
Esitysten tekijät voivat lähettää pääsihteerille esityksiinsä tekemiä muutoksia 31. maalis-
kuuta saakka ennen sääntövaltuuskunnan kokoontumisvuotta, ellei RI:n keskushallitus ole 
pidentänyt määräaikaa (järjestysmuoto- ja sääntökomitean toimiessa sen puolesta). Pää-
sihteeri toimittaa kaikki tällaiset muutokset sääntövaltuuskunnalle. (RIB 7.050.4.) Muuten 
muutoksia voidaan tehdä vain sääntövaltuuskunnan kokouksessa, menettelytapasääntöjen 
mukaisesti (ks. luku 18). 

Tarkoitusta ja vaikutusta ja taloudellisia seuraamuksia koskevat lausunnot 
Muutosesitysten tarkoitus ja vaikutus eivät usein käy kovin selvästi ilmi johtuen esitysten 
erikoiskielestä. Siksi jokaista julkaistua esitystä seuraa lausunto, jonka pääsihteeri on 
laatinut ja järjestysmuoto- ja sääntökomitea on hyväksynyt, jossa selitetään esitysten 
vaikutuksia. (RIB 8.130.2.; RCP 59.020.11.) 

Pääsihteeri laatii myös taloudellisia vaikutuksia koskevan selvityksen kaikista niistä 
muutosesityksistä, joilla hänen mielestään on merkittäviä taloudellisia seuraamuksia, jos 
ne hyväksytään. Laatiessaan näitä selvityksiä pääsihteeri konsultoi järjestysmuoto- ja 
sääntökomiteaa varmistaakseen. että selostukset on kirjoitettu täydellisesti ymmärtäen 
tehtyjä esityksiä. (RCP 59.020.4.) 

Tukevat ja vastustavat lausunnot 
Klubi, piirikonferenssi, RIBI:n yleisneuvosto tai konferenssi, sääntövaltuuskunta tai RI:n 
keskushallitus voivat antaa lausuntonsa kaikista sääntövaltuuskunnalle tehdyistä muutos-
esityksistä (riippumatta siitä ovatko ne muutos- vai ponsiesityksiä). Nämä lausunnot 
voivat tukea tai vastustaa tai vain kommentoida tehtyjä esityksiä. Lausuntojen tulisi olla 
korkeintaan yhden normaalisivun pituisia. Ne on toimitettava pääsihteerille viimeistään 
kaksi kuukautta ennen valtuuskunnan kokouksen avausta. Pääsihteeri toimittaa ne kaikille 
valtuuskunnan jäsenille. (RCP 59.020.5.) 

Lyhennelmät (Résumés) 
Lyhennelmiä sääntövaltuuskunnalle tehdyistä esityksistä, julkaistaan osoitteessa 
www.rotary.org ennen kokousta. Lyhennelmät sisältävät muutosehdotuksen otsikon, 
ehdottajan, tarkoitus- ja vaikutuslausunnon ja esityksen taloudelliset vaikutukset. (RCP 
59.020.16.) 

MENETTELYTAVAT 

Kullakin sääntövaltuuskunnalla on oikeus päättää omista menettelytavoistaan. Nämä 
säännöt ovat voimassa kunnes seuraava sääntövaltuuskunta niitä muuttaa. (RIB 8.120.1.) 
Sääntövaltuuskunnan työvaliokunta suosittelee sopivia menettelytapasääntöjä ja tehtyjen 
muutosesitysten käsittelyjärjestyksen. (RIB 8.130.1.) 

Sääntövaltuuskunnan vuonna 2007 noudattamat säännöt on toistettu tämän käsikirjan 
luvussa 18. Sääntövaltuuskunnan jäsenten tulisi tutustua niihin huolellisesti, niin että he 
voivat toimia sääntövaltuuskunnassa tehokkaasti. Klubien ja piirien tulisi erityisesti ottaa 
huomioon, että esitys, vaikka se on julkaistu, täytyy olla sääntövaltuuskunnan jäsenten 
esille ottama ja kannattama, ennen kuin sitä voidaan käsitellä. 

Valtuuskunnan työvaliokunta (Council Operations Committee) 
Valtuuskunnan työvaliokunnan muodostavat sääntövaltuuskunnan puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja ja järjestysmuoto- ja sääntökomitean jäsenet. (RIB 8.130.) Tämän työvalio-
kunnan tulee 

1) suositella menettelytapoja valtuuskunnalle 

2) ehdottaa valtuuskunnalle sen käsiteltäväksi tulleiden esitysten käsittelyjärjestys 
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3) ehdottaa valtuuskunnalle, mahdollisuuksien mukaan, välttämättömiä muutoksia kor-
jaamaan esityksissä ja niihin tehdyissä muutoksissa havaittuja puutteita ja virheitä 

4) tehdä korjauksia RI:n sääntöjen ja klubin järjestysmuodon sanamuotoon tehdäkseen 
sääntövaltuuskunnan hyväksymät sääntömuutokset täysin ymmärrettäviksi 

5) valmistella valtuuskunnan raportti, josta käy ilmi esityksiin tehdyt muutokset. (RIB 
8.130.1.) 

RAPORTTI JA RATIFIOINTI 

Sääntövaltuuskunnan kokouksen jälkeen toimitetaan kaikille klubeille selostus sääntöval-
tuuskunnan päätöksistä. (RIB 8.140.2.) Klubeilla on tällöin tilaisuus ilmoittaa vastusta-
vansa mitä tahansa sääntövaltuuskunnan tekemää päätöstä. Sääntövaltuuskunnan päätök-
sellä ei ole lainvoimaa, jos klubit, joiden äänimäärät edustavat vähintään 10 prosenttia 
kaikkien klubien yhteenlasketusta äänimäärästä vastustavat ko. päätöstä. Jos yksi tai 
useampia sääntövaltuuskunnan hyväksymistä esityksistä peruutetaan klubien vastustuksen 
takia, pääsihteerin on järjestettävä postiäänestys RI:n sääntöjen kohdan 8.140. mukaisesti. 
Jos suurin osa klubien asianmukaisesti antamista äänistä on valtuuskunnan päätöstä vas-
taan, tämä päätös mitätöidään peruutuspäivästä alkaen. Muussa tapauksessa peruutettu 
päätös astuu voimaan aivan kuin sitä ei olisi aikaisemmin peruutettu. (RIB 8.140.) 

HYVÄKSYTYT MUUTOS- JA PONSIESITYKSET

Sääntövaltuuskunnan tekemät päätökset kirjataan päätösraporttiin ja sisällytetään RI:n 
säännöstöön. Jos klubit eivät ole keskeyttäneet sääntövaltuuskunnan toimenpiteitä, sään-
tömuutokset tulevat voimaan 1. heinäkuuta, heti sääntövaltuuskunnan kokouksen päätty-
misen jälkeen. (RIB 8.140.2., 8.140.8.) 

Hyväksytyt ponsiesitykset kirjataan samoin päätösraporttiin. (RIB 8.140.2.) 

TALOUSASIAT 

Jokaisen klubin tulee maksaa RI:lle jokaisesta jäsenestään yhden (1) USD:n suuruinen (tai 
RI:n keskushallituksen määräämä muu summa) vuotuinen lisämaksu valtuuskunnan jäsen-
ten kulujen kattamiseksi. Lisämaksuilla katetaan edustajien kustannukset sekä valtuus-
kunnan muut hallinnolliset kustannukset. RI:n keskushallitus toimittaa kaikille klubeille 
selonteon valtuuskunnan tuloista ja menoista. (RIB 17.030.2.) 
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11 Kansainvälinen rotaryneuvottelu

Kansainvälinen rotaryneuvottelu, eli International Assembly, pidetään vuosittain RI:n 
sääntöjen kohdan 19.010.2. mukaisessa paikassa ja mukaisena aikana.  

Tarkoitus 
Kansainvälisen rotaryneuvottelun tarkoituksena on antaa rotaryvalmennusta, neuvoja 
hallinnollisten tehtävien hoidossa, motivaatiota ja inspiraatiota tuleville governoreille ja 
tarjota samalla tilaisuus heille ja muille keskustella yhdessä tulevasta toiminnasta ja suun-
nitella, miten rotaryn ohjelmia ja toimintaa toteutetaan seuraavan vuoden aikana. (RIB 
19.010.1.) 

Rotaryneuvottelun tarkoituksena on erityisesti tarjota 

1) inspiraatiota ja motivaatiota tuleville governoreille 

2) auttaa tulkitsemaan ja soveltamaan käytäntöön RI:n teemaa, jonka tuleva presidentti 
on ilmoittanut, ja tutustumaan RI:n uusiin ohjelmiin 

3) keinoja toteuttamaan tehokkaasti käynnissä olevia RI:n ohjelmia ja projekteja 

4) opastaa tuleville governoreja miten he voivat informoida, valmentaa ja motivoida 
klubien ja piirin johtohenkilöitä  

Osallistujat 
Kansainväliseen rotaryneuvotteluun osallistuvat presidentti; tuleva presidentti ja muut 
RI:n keskushallituksen jäsenet; presidenttiehdokas, jos hänet on valittu; RI:n keskushalli-
tuksen tulevat jäsenet; RI:n keskushallitukset nimetyt jäsenet; pääsihteeri; tulevat gover-
norit; RIBI:n nimetyt toimihenkilöt; ja muut määrätyt viralliset osanottajat. (RCP 58.040.) 
Koska kansainvälinen rotaryneuvottelu on erityistä tarkoitusta varten pidettävä kokous, 
neuvotteluun osallistuvat vain yllä mainitut henkilöt ja heidän puolisonsa. (RCP 
58.040.1.)  

Puolisoiden istunnot 
Jokaiseen neuvotteluun kuuluu aktiivinen ja mukaansa tempaava ohjelma puolisoille, 
mikä sisältää rotarytietoutta sekä motivoivia täysistuntoja ja keskusteluryhmiä. 

Kustannukset 
RI maksaa tulevien governorien ja määrättyjen virallisten osanottajien ja heidän puo-
lisoidensa kulut RI:n matkustusohjesäännön mukaisesti. (RCP 58.070.1.) Asiaankuuluvien 
virallisten osallistujien kulut maksetaan vain jos he osallistuvat neuvotteluun koko sen 
kestoajan, mikäli ei tuleva presidentti ole erityisestä syystä myöntänyt poikkeusta tähän 
yleissääntöön. (RCP 58.070.7.) 

Rahalahjoituksia koskevat pyynnöt 
Ainoastaan Rotarysäätiö saa kerätä varoja kansainvälisen rotaryneuvottelun aikana. (RCP 
58.070.6.) 
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12 Rotaryinstituutit

Rotaryinstituutit ovat kokouksia, jotka järjestetään entisille, nykyisille ja tuleville RI:n 
toimihenkilöille, jotka asuvat sillä alueella, jota instituutti palvelee. Instituutit ovat infor-
matiivisia kokouksia, joilla ei ole mitään hallinnollista vastuuta tai toimivaltaa. Rotaryins-
tituutti voidaan järjestää yhdelle vyöhykkeelle, vyöhykkeen osalle tai monen vyöhykkeen 
yhteisenä. (RIB 19.020.; RCP 60.050.) 

Tarkoitus 
Rotaryinstituutin tarkoitus on 

1) informoida täsmällisesti nykyisiä ja entisiä RI:n toimihenkilöitä RI:n menettelyta-
voista ja ohjelmista, mukaan luettuna Rotarysäätiö 

2) kannustaa tukemaan näitä menettelyjä ja ohjelmia samalla kun kerätään paran-
nusehdotuksia ja innovaatioita 

3) informoida RI:n keskushallitusta vyöhyketason onnistuneista ohjelmista, joita se 
mahdollisesti haluaisi kehittää edelleen 

4) informoida governoreita, innostaa ja motivoida heitä johtajuuteen 
5) järjestää oppimis-, keskustelu- ja inspiraatiofoorumi, joka luo toveruutta ja ryhmä-

henkeä kaikkien osanottajien kesken (RCP 60.050.) 

Osanottajat 
Jokaisen instituutin osanotto-oikeus on rajoitettu entisille, nykyisille ja tuleville RI:n 
toimihenkilöille ja näiden vieraille, toiset taasen voivat olla kokoonkutsujan kutsumia tai 
osallistuvat RI:n presidentin tai pääsihteerin pyytäminä. Isännöivät rotarit tai muut paikal-
liset henkilöt voivat avustaa kokoonkutsujaa instituutin järjestelyissä. Tämän lisäksi pai-
kallisia rotareita voidaan kutsua erityistilaisuuksiin tarkkailijoina, kuten esimerkiksi RI:n 
presidentin tai tulevan presidentin puhetilaisuuteen. (RIB 19.020.; RCP 60.050.) 

RI:n presidentti ja tuleva presidentti osallistuvat joka vuosi joihinkin instituutteihin voi-
dakseen parantaa tietojaan ja kokemustaan rotarymaailmasta. Lisäksi he tarjoavat vyöhyk-
keen johtohenkilöille mahdollisuuden saada parempaa tietoa rotaryn nykyisistä ja tulevista 
suuntauksista. Ottaen huomioon heidän monet velvollisuutensa ja sitoumuksensa, presi-
dentti tai tuleva presidentti saattaa osallistua vain osaan instituuttia. (RCP 60.050.) 

On erittäin suotavaa, että Rotarysäätiön edustaja (mieluiten sen hallituksen nykyinen tai 
entinen jäsen) osallistuisi instituuttiin korostaakseen säätiön tavoitteita ja parantaakseen 
entisten, nykyisten ja tulevien toimihenkilöiden tietoja. (RCP 60.050.) 

Organisaatio 
Jokaisen instituutin organisaatiota ja ohjelmaa johtaa presidentin valitsema(t) kokoonkut-
suja(t). Näitä ovat tavallisesti RI:n keskushallituksen nykyiset tai vasta toimineet jäsenet, 
jotka palvelevat instituutissa presidentin edustajina. Instituutin organisoinnista vastaavat 
henkilöt nimittää kokoonkutsuja ja heidän tulee valmistella järjestelyt ja työjärjestys 
kokoonkutsujan hyväksyttäväksi. (RCP 60.050.) 

Rotaryinstituutit järjestetään varmistaen, että kokous ei satu samanaikaiseksi minkään 
huomattavan uskonnollisen juhlatilaisuuden kanssa kyseisellä vyöhykkeellä. (98 226, 
RCP 60.050.1.) Jokainen instituutti on taloudellisesti itsensä kannattava osallistumismak-
suin, vapaaehtoisin lahjoituksin tai sponsoroinneilla RI:n ohjeiden mukaisesti. (RCP 
60.050.) 
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Ohjelma 
Instituutit kestävät normaalisti kahdesta kolmeen päivään. Vyöhykkeellä asuvien entisten 
RI:n toimihenkilöiden tulisi saada tilaisuus osallistua ohjelmaan puhujina, panelisteina, 
työryhmien puheenjohtajina ja instituutin komiteoiden jäseninä. (RCP 60.050.) Rotarysää-
tiön edustaja esittää säätiön pääpuheenvuoron; antaa osanottajille ajankohtaisen katsauk-
sen Rotarysäätiön ohjelmista, tavoitteista, taloudesta ja ongelmista; ja vastaa osanottajien 
kysymyksiin. RI:n keskushallitus suosittelee vuosittain instituuteille enintään neljä teemaa 
instituutin keskustelun aiheiksi. Instituutit voivat lisätä muitakin aiheita, jotka vastaavat 
vyöhykkeen tahtoa ja tarpeita; kokoonkutsujien on kuitenkin varmistauduttava siitä, että 
instituutissa käsitellään tarkasti ja laajasti RI:n keskushallituksen suosittelemia asioita. 
Sääntövaltuuskunnan kokoontumisvuotena RI:n keskushallitus pyytää kokoonkutsujia 
järjestämään (1) erillisiä istuntoja sääntövaltuuskunnan edustajille ja varaedustajille, joita 
johtavat kokeneet rotarit ja niissä keskustellaan valtuuskunnan toiminta- ja menettelyta-
voista, mutta ei tehtyjen esitysten sisällöstä, ja (2) täysistunnon, jossa voidaan lisäksi 
keskustella muutamista RI:n keskushallituksen valitsemien esitysten sisällöstä. Tämän 
keskustelun tarkoitus on antaa äänioikeutetuille edustajille käsitys oman alueensa rotarei-
den näkemyksistä näistä esityksistä. (RCP 60.050.; ks. myös RCP 59.040.3.)  

Keskushallitus suosittelee, että ohjelma sisältää vähintään tunnin kestävän avoimen 
keskustelutilaisuuden, joka on tarkoitettu osanottajien ja rotaryn kokeneiden johtohenki-
löiden ajatusten vaihtoon. RI:n keskushallituksen jäsenen tai muun edustajan tulee esittää 
viiden vuoden ennuste instituutissa keskusteltavaksi. Jokaisen instituutin ohjelmaan tulee 
liittää kopio siitä kirjallisesta raportista (sisältäen myös ponsiesitykset), joka lähetettiin 
RI:n keskushallitukselle edellisen vuoden instituutista, sekä sen mukana kopio mahdolli-
sista RI:n keskushallituksen toimenpiteistä. Ajan salliessa kokoonkutsujien tulisi järjestää 
intercity-kokous instituutin osanottajille ja paikallisille rotareille. Mahdollisuuksien mu-
kaan kokoonkutsujat voivat hyödyntää pääsihteerin valitsemien RI:n virkailijoiden apua 
instituutin ohjelmassa ja informaatiossa. (RIB 17.060.4.; RCP 60.050.) 

Liitännäiskokoukset 
Tulevien governorien valmennusseminaari (GETS) on pakollinen liitännäiskokous. Muita 
kokouksia tai seminaareja, kuten Rotarysäätiöseminaareja tai jäsenkehitysseminaareja 
voidaan järjestää samaan (tai lähes) aikaan ja samoissa tiloissa kuin instituutti. Nämä 
erilliset tilaisuudet eivät ole ristiriidassa tai toista instituutin pääohjelmaa tai kansainväli-
sen rotaryneuvottelun ohjelmaa ja niitä tulee edistää kokonaan erillisinä itse instituutista. 
Ennen tai jälkeen instituuttia järjestettävät tapahtumat, kuten GETS, alueelliset Rotarysää-
tiöseminaarit, tai virkistystapahtumat, on selvästi kuvattava joko instituutin esi- tai jälkiti-
laisuuksina, joissa saattaa olla eri osanottajat kuin instituutissa. (RCP 60.050.) 
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13 Muut kansainväliset kokoukset

Presidentin konferenssit  Presidential Conferences 
Presidentin konferenssit (joita joskus kutsutaan nimellä Salutes tai Celebrations) ovat olen-
nainen osa RI presidentin toimikaudelleen suunnittelemaa kokonaisohjelmaa rotareille 
maailmanlaajuisesti. Konferenssien ajat, lukumäärät, paikat ja ohjelmat vaihtelevat näin 
ollen vuodesta toiseen. Ohjelma on yleensä suunniteltu edistämään sitä tavoitetta, jonka 
presidentti on palveluohjelmalleen antanut ja käsittelee paikallisia huolenaiheita. Konfe-
renssi on avoin kaikille rotareille, painottaen erityisesti nykyisten klubi- ja piirijohtohenki-
löiden, kyseisellä konferenssialueella, osallistumista. Konferenssien talousarviot voivat 
sisältyä RI:n talousarvioon ja rotary voi valvoa niiden järjestämistä. Presidentin suostumuk-

e
paikallisesti. 

Kansainvälinen instituutti  
Kansainvälinen instituutti nykyisille ja entisille RI:n virkailijoille sekä toimihenkilöille, 
nykyisille RI:n komiteoiden jäsenille ja tuleville RI:n toimihenkilöille, mukaan luettuna 
governorehdokkaat, pidetään vuosittain kansainvälisen konvention yhteydessä. Kansain-
välistä instituuttia johdetaan presidentin valvonnassa ja opastuksella. (RCP 60.010.) 

Tarkoitus 
Kansainvälinen instituutti tarjoaa osallistujille mahdollisuuden parantaa tietojaan rotaryn 
suunnitelmista ja ohjelmista, mikä korostaa heidän arvoaan klubiensa ja piiriensä tietoläh-
teinä. Instituutti tarjoaa lisäksi apua RI:n nykyiselle ja tulevalle johdolle, sillä johtohenkilöt 
voivat käyttää hyödyksi nykyisten ja entisten kansainvälisten toimihenkilöiden näkökantoja.

Osanottajat 
Kansainvälinen instituutti on yleensä avoin kaikille nykyisille ja entisille RI:n virkailijoille 
sekä toimihenkilöille, nykyisille komiteoiden jäsenille ja tuleville RI:n toimihenkilöille, 
mukaan luettuna governorehdokkaat ja heidän lähimmät perheenjäsenensä; kuitenkin saat-
taa tilan puutteen vuoksi voi olla välttämätöntä rajoittaa osanottajien määrää. RI:n kes-
kushallitus voi priorisoida nykyisten ja entisten toimihenkilöiden osallistumista; muussa 
tapauksessa rekisteröityminen tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Kustannukset 
Kansainvälisen instituutin tulisi olla kokonaan itsensä kannattava; osanottomaksujen tulisi 
peittää kaikki kustannukset, mukaan luettuna henkilökunnan kulut. Presidentin luvalla 
kansainvälinen instituutti voi hakea ja vastaanottaa taloudellista tukea yksityisiltä tai 
yrityselämän tukijoilta. (RCP 60.040.) 

Kansainvälinen RYLA   
Kansainvälinen RYLA-kokous pidetään vuosittain konvention liitännäiskokouksena. 
(RCP 41.060.7.) Osanottajat kutsutaan ja hakijoiden tulee olla joko nuoria 18 30 vuoden 
ikäisiä, jotka ovat menestyksellisesti osallistuneet piiritason RYLA-tapahtumaan tai rota-
ryneuvonantajina. Molemmissa tapauksissa heillä tulee olla paikallisen piirin suositus ja 
tuki. Asialista perustuu RYLA:n perusohjelmaan (ks. luku 8) ja se on suunniteltu edistä-
mään kansainvälisissä puitteissa johtamisperiaatteita, joita on esitetty osanottajille piirita-
son RYLA-tapahtumissa. 
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Rotaract-esikokous ennen konventiota   
Rotaract-esikokous pidetään joko juuri ennen tai osana virallista konventio-ohjelmaa. 
(RCP 41.020.7.) Kokouksen sisältö on suunniteltu käsittelemään rotaractoreille tärkeitä 
asioita, vaikka ilmoittautuminen on vapaa kaikille konvention osanottajille. Ohjelmaan 
tulisi kuulua piirin Rotaract-edustajille suunnattu erillinen valmennusistunto, joka keskit-
tyy heidän rooleihinsa ja velvollisuuksiinsa. Governoreja kehotetaan maksamaan kaikki 
tai osa kustannuksista, jotka aiheutuvat piirin tulevan Rotaract-edustajan osallistumisesta 
tähän kokoukseen. 

Nuorisovaihdon virkailijoiden kokous ennen konventiota 
Esikonventiokokous pidetään juuri ennen tai osana virallista konventio-ohjelmaa (RCP 
41.080.7.) Kokouksen asiasisältö on suunniteltu klubien, piirien ja monipiirien nuoriso-
vaihtovirkailijoille, vaikka ilmoittautuminen on avoin kaikille konvention osanottajille, 
mukaan luettuna nuorisovaihto-oppilaat. 



Organisaatio ja tarkoitus 

113 

Osa neljä 

Rotarysäätiö (The Rotary Foundation) 

14 Organisaatio ja tarkoitus

Rotary Internationalin Rotarysäätiö sai alkunsa vuonna 1917 lahjarahaston (endowment 
fund) muodossa. Se sai nimen The Rotary Foundation vuoden 1928 konventiossa. Vuonna 
1931 siitä tuli säätiö, ja vuonna 1983 se rekisteröitiin yleishyödylliseksi yhtiöksi Illinoisin 
osavaltion lakien mukaisesti. Rotarysäätiö toimii yksinomaan humanitaarisia avustus- ja 
koulutustarkoituksia varten säätiön hallituksen johdolla ja sen tarkoitus on määritelty 
rekisteröimiskirjassa ja säännöissä. Rotarysäätiön säännöt ja otteita rekisteröimiskirjasta 
löytyy käsikirjan osassa 8. 

Rotarysäätiön tehtävä
Rotarysäätiön tehtävänä on auttaa rotareiden pyrkimyksiä edistää yhteisymmärrystä, 
hyvää tahtoa ja rauhaa maailmassa parantamalla terveysoloja, tukemalla koulutusta ja 
lievittämällä köyhyyttä. (TRFC 1.050.) 

RI:n keskushallitus ja Rotarysäätiön hallitus ovat erityisesti sitoutuneet hävittämään polio 
viemällä loppuun PolioPlus-ohjelman; korostamaan ja vahvistamaan kasvatuksellisia ja 
kulttuuriohjelmia, jotka lisäävät hyvää tahtoa ja yhteisymmärrystä; myöntämään apurahoja, 
jotka tukevat humanitaarisia tarpeita maailman kaikilla alueilla; laajentamaan ohjelmia, 
jotka on tarkoitettu vahvistamaan rauhanomaisia suhteita ihmisten välillä. (TRFC 1.040.) 

Säätiön hallituksen nimittäminen ja organisaatio  
RI:n sääntöjen artiklan 22 mukaan presidentti nimittää RI:n keskushallituksen suostumuk-
sella säätiön hallituksen viisitoista (15) jäsentä. Säätiön hallitus päättää komiteoista ja 
niiden tehtävistä. (TRFB 6.1.) Säätiön hallituksen puheenjohtaja nimittää kaikkien komi-
teoiden ja alakomiteoiden puheenjohtajat ja jäsenet (TRFC 2.020.2.); ne on lueteltu Offi-
cial Directory -matrikkelissa. 

Rotarysäätiön pääsihteeri 
RI:n pääsihteeri toimii myös Rotarysäätiön pääsihteerinä. Pääsihteeri on säätiön hallinto- ja 
talousasioista vastaava johtava toimihenkilö, joka hallituksen ja puheenjohtajan antamien 
ohjeiden mukaan vastaa hallituksen toimintaperiaatteiden täytäntöönpanosta ja säätiön 
yleisestä hallinnosta. (TRFB 5.9.) Pääsihteeri voi delegoida tarkoituksenmukaisella tavalla 
säätiöön liittyvät tehtävänsä RI:n virkailijoille.  

Rotarysäätiön piirikomiteat 
RI:n keskushallitus ja Rotarysäätiön hallitus ovat sopineet, että governorien tulee hyvissä 
ajoin ennen toimivuoden alkua nimittää piireihinsä Rotarysäätiökomitea. Komiteaan 
kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan (8) alakomitean puheenjohtajat. Ollakseen teho-
kas tulee Rotarysäätiökomitean johdolla olla jatkuvuutta, siksi komitean puheenjohtajan 
toimikausi on kolme (3) vuotta, josta voi erota hyvästä syystä. Eroamiseen täytyy saada 
etukäteen säätiön hallituksen hyväksyminen. Kunkin kolmevuotiskauden vuodelle valittu 
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(mikäli jo valittu) governor tulee osallistua komitean puheenjohtajan valintaan. Komitean 
puheenjohtajan tulisi mahdollisuuksien mukaan olla entinen governor. Governorin valit-
semat 8 alakomitean puheenjohtajaa ovat automaattisesti kyseisen alakomitean jäseniä. 
Governor on komitean ex officio -jäsen. Governorin suoranaisella johdolla puheenjohtaja 
ja komitea suunnittelevat, koordinoivat ja arvioivat piirin Rotarysäätiöaktiviteetit. 

Kussakin alakomiteassa tulisi olla rotareita, joilla on kokemusta siltä alalta, josta komitea 
vastaa. Komiteat vastaavat seuraavista aloista: 

1) Stipendit 

2) Opintoryhmien vaihto (GSE) 

3) Apurahat 

4) PolioPlus 

5) Entiset stipendiaatit (Alumni) 

6) Vuotuiset lahjoitukset 

7) Pysyvä rahasto 

8) Rotaryn rauhanstipendit (TRFC 1.070.1.3.)  

Alakomiteoiden puheenjohtajien ja kunkin alakomitean tehtävät on selostettu käsikirjassa 
District Rotary Foundation Committee Manual (300-EN). ja Rotarysäätiön menettelytapa-
ohjeissa (TRFC). 

Rotarysäätiön aluekoordinaattori (RRFC)                                 
Rotarysäätiön aluekoordinaattorit (RRFC), jotka on valittu nimetyille vyöhykkeille ympäri 
maailman, toimivat linkkinä Rotarysäätiön hallituksen ja rotareiden välillä. RRFC:t tekevät 
aktiivisesti yhteistyötä piirijohdon kanssa piirin tavoitteiden asettelussa ja toteuttamisessa 
sekä kouluttavat tehokkaasti piirin säätiöasiamiehiä. He johtavat myös alueellisia säätiöse-
minaareja, joissa rotareille selostetaan Rotarysäätiön toimintaa. 

Joillakin alueilla voidaan nimetä vuosirahaston ja suurlahjoitusohjelman neuvonantajat 
avustamaan RRFC:ta lahjoitus- ja ohjelmatavoitteiden laatimisessa. 

Entiset Rotarysäätiöstipendiaatit -koordinaattori  
Alueilla on entiset Rotarysäätiöstipendiaatit -koordinaattori, jonka tehtäviin kuuluu roh-
kaista klubeja ja piirejä ottamaan mukaan rotarytoimintaan entisiä säätiöstipendiaatteja, 
kehottaa klubeja harkitsemaan entisiä stipendiaatteja potentiaalisina jäsenehdokkaina ja 
säätiölle lahjoittajina, sekä käyttää entisiä stipendiaatteja tehokkaina säätiön ohjelmien 
puolestapuhujina. 
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15 Rotarysäätiön ohjelmat

RI:n ja Rotarysäätiön hallitukset ovat vahvistaneet, että seuraavat ohjelmat ovat konkreet-
tisia ja tehokkaita apuvälineitä Rotarysäätiön tavoitteiden edistämisessä: 

Hyvän tahdon lähettiläs -stipendit   

Rotaryn kansainvälisten opintojen keskukset   

Opintoryhmien vaihto (GSE) 

Yksinkertaistetut piiriapurahat (DSG) 

Vapaaehtoispalvelun apurahat 

Kaksinkertaistavat apurahat (Matching Grants) 

Health, Hunger and Humanity (3-H) -apurahat 

Katastrofiapu 

PolioPlus 

PolioPlus Partners 

Käsikirja District Rotary Foundation Committee Manual (300-EN) sisältää Rotarysäätiön 
kaikkia ohjelmia koskevat hakuprosessit, vaatimukset ja määräajat. 

OPINTO-OHJELMAT 

Hyvän tahdon lähettiläs -stipendit (Ambassadorial Scholarships) 
Hyvän tahdon lähettiläs -stipendiohjelma on maailman laajin yksityisvaroin rahoitettu kan-
sainvälinen stipendiohjelma yliopistotason opiskelua varten. Lähettilässtipendejä myönne-
tään opiskelua tai harjoittelua varten sellaisessa toisessa maassa, jossa on rotaryklubeja. 
Stipendiaatit toimivat opiskeluaikanaan hyvän tahdon lähettiläinä isäntämaassaan. 

Stipendivaihtoehdot 
Seuraavat hyvän tahdon lähettiläs -stipendit ovat haettavissa: 

Yksivuotiset hyvän tahdon lähettiläs -stipendi, yhdeksi akateemiseksi lukuvuodeksi 
(tavallisesti yhdeksän kuukautta) toisessa maassa tapahtuvaa opiskelua varten 

Monivuotiset hyvän tahdon lähettiläs -stipendit, myönnetään kertakorvauksena kah-
den vuoden ajan tapahtuvaa akateemiseen tutkintoon tähtäävää opiskelua varten toi-
sessa maassa 

Kulttuurilähettilässtipendit, myönnetään kolme tai kuusi kuukautta kestäväksi ajan-
jaksoksi toisessa maassa tapahtuvaa kielen teho-opetusta ja kulttuurikasvatusta varten  

Lisäksi Stipendirahasto matalatuloisille maille (Scholarships Fund Pool for Low-
Income Countries) on ohjelma, joka tarjoaa laajennetut mahdollisuudet hakijoille matala-
tuloisista maista. Piirejä on kehotettu siirtämään piirirahastovaroja yhteisrahastoon, joka 
tukee näitä stipendejä. Matalatuloisten maiden jokaiselle piirille tarjotaan mahdollisuus 
lähettää yksi hakemus maata kohden kilpailemaan maailmanlaajuisin perustein akateemi-
sen lukuvuoden tai kulttuuristipendistä. 
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Ohjelmatavoitteet 
Hyvän tahdon lähettiläs -stipendit tukevat Rotarysäätiön päätehtävää  yhteisymmärryksen 
ja rauhan edistämistä maailmassa  seuraavin päämäärin: 

edistää tietoisuutta ja kunnioitusta kulttuurieroista lähettämällä hyvän tahdon lähet-
tiläitä opiskelemaan toisessa maassa    

Palvelumieli itsekkyyden edelle" osal-
listumalla aktiivisesti rotaryn palveluprojekteihin 

kannustaa stipendiaatteja ottamaan tehtäväkseen kotiyhteisönsä ja kotimaittensa 
elämänlaadun parantamisen 

kehittää johtajia, jotka voivat omistautua tyydyttämään maailmanyhteisön tarpeita 

vaikuttaa kaikissa maailman kolkissa valitsemalla stipendiaatteja maantieteellisesti 
tasapainoisesti 

kannustaa maailman rotareita lisäämään opiskelumahdollisuuksia stipendiaateille 
matalatuloisista maista   

edistää elinikäistä yhteyttä rotaryn ja sen stipendiaattien välillä  

Rotarit tukevat hyvän tahdon lähettiläs -stipendiohjelmaa paitsi tekemällä lahjoituksia 
Rotarysäätiölle myös käyttämällä joka vuosi aikaa stipendiaattien tukemiseen ja pitämi-
seen vierainaan. Tämän ohjauksen ja tukemisen avulla ohjelma kehittää miehiä ja naisia, 
joilla on halua ja ymmärrystä etsiä ratkaisuja ihmiskunnan ongelmiin. 

Piirin oikeus stipendeihin 
Jokainen piiri päättä itse niiden stipendien lajin ja määrän, joita se tukee sen mukaan, miten 
se valitsee käyttää DDF-varojaan. Piiri voi esittää jokaista ohjelmavuonna käytettävissä 
olevaa stipendiä varten yhden hyväksytyn stipendiehdokkaan hakemuksen. 

Lahjoitusstipendit 
Teollisuusmaiden piirejä kehotetaan tukemaan matalatuloisista maista kotoisin olevia 
päteviä ehdokkaita lahjoittamalla stipendin valitsemalleen piirille (ks. lisää informaatiota 
dokumentista SHARE Kit osoitteessa www.rotary.org). Rotarien osallistumisen ja tove-
ruuden edistämiseksi stipendiaatit valitaan yhteistyössä asianomaisten piirien kanssa.  

Pätevyysvaatimukset 
Rotarysäätiön hyvän tahdon lähettiläs -stipendiehdokkaan täytyy osoittaa olevansa erittäin 

atio-
kyvyillä ja halulla palvella. Ehdokkaiden on täytynyt suorittaa yliopistossa tai korkeakou-
lussa vähintään kahden vuoden opiskelua vastaavat opintoviikot, tai heillä täytyy olla  
ammattitutkinto ja toiminut vähintään kaksi vuotta tunnetussa ja arvostetussa ammatissa 
ennen stipendivuoden alkua. Hakijoiden tulee olla sellaisen maan kansalaisia, joissa on 
rotaryklubeja. Hakijoiksi ei hyväksytä rotareita; kunniajäseniä; klubin, piirin tai muun 
rotary-yksikön palkattua henkilöstöä, ei myöskään RI:n; puolisoita, jälkeläisiä (lapset, 
lapsenlapset, laillisesti adoptoidut tai avioliiton kautta ilman adoptiota), suoraan alenavassa 
polvessa olevien jälkeläisten puolisot tai esivanhemmat (biologiset vanhemmat tai isovan-
hemmat) yllä mainituista kategorioista. Stipendihakemus tulee tehdä hakijan virallisen tai 
pysyvän asuinpaikan tai täysaikaisen opiskelupaikkakunnan rotaryklubin kautta. 

Valinta  
Klubit päättävät hakemusten määräajat, joiden tulisi olla aikaisintaan maaliskuussa ja 
viimeistään 15. heinäkuuta ennen määräaikaa 1. lokakuuta. Piirien hyväksymien hake-
musten täytyy olla Rotarysäätiöllä viimeistään 1. lokakuuta stipendivuotta edeltävänä 
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vuonna. Hakijoille, joiden anomukset Rotarysäätiön hallitus on hyväksynyt, lähetetään 
vahvistus heille osoitetuista opiskelulaitoksista viimeistään 15. joulukuuta. 

Ohjelman toteuttaminen 
Rotaryn hyvän tahdon lähettiläs -stipendiohjelman onnistumisen avain on stipendiaatin 
neuvonantajana toimiva rotari stipendiaatin koti- ja isäntämaassa. Governor nimittää 
rotarin neuvonantajaksi jokaiselle piirin valitsemalle lähtevälle stipendiaatille. Governor 
nimittää myös isäntärotaryklubin ja siitä isäntäneuvonantajan jokaiselle piirin alueelle 
opiskelemaan osoitetulle kansainväliselle stipendiaatille. Rotarit, jotka ovat vastaanotta-
neet neuvonantajan roolin, vastaavat stipendiaattien perehdyttämisestä rotaryn ihanteisiin 
ja toimintaan, heidän sopeuttamisestaan paikkakunnalle, ja jatkuvan yhteyden pitämisestä 
heihin ennen stipendivuotta, sen aikana ja sen jälkeen.   

Voidakseen toimia hyvän tahdon lähettiläänä stipendiaattien täytyy osallistua lähtevien 
perehdyttämisseminaariin, jonka heidän sponsoripiirinsä järjestää ennen lähtöä isäntämaa-
han. Stipendikautensa aikana heidän täytyy vierailla puhumassa rotary- ja Rotaract-
klubeissa sekä rotaryn ulkopuolisissa ryhmissä. He osallistuvat myös piirikonferenssiin, 
säätiön järjestämiin illallisiin, ja rotary- ja Rotaract-klubien ohjelmiin ja palveluprojekteihin 
stipendikautensa aikana. 

Kotiinpaluunsa jälkeen stipendiaatit osallistuvat ohjelmiin klubien kokouksissa, piiri-
konferenssiin, säätiön järjestämiin illallisiin ja entisten stipendiaattien toimintaan. Heidän 
tulisi myös auttaa lähtevien ja saapuvien stipendiaattien opastamisessa. Stipendiaattien 
neuvonantajien tehtävänä on auttaa stipendiaatteja puhetilaisuuksien järjestelyissä sekä 
järjestää heille tilaisuuksia aktiiviseen osallistumiseen rotaryklubien ja -piirin toimintaan. 
(TRFC 8.010.8.3.)  

Lisätietoja tästä ohjelmasta saa oppaista Ambassadorial Scholarships and Rotary Grants 
for University Teachers Leaflet (132-EN), Program Guide for Rotarians: Ambassadorial 
Scholarships and Rotary Grants for University Teachers (012-EN), ja Ambassadorial Scho-
lar Handbook, ja osoitteessa www.rotary.org.  

Yliopistonopettajien apurahat  
Yliopistonopettajien apurahat -ohjelmassa yhdistyvät kaksi rotaryn tärkeimmistä painotuk-
sista: koulutus ja vapaaehtoispalvelu. Sen päätarkoitus on edistää kansainvälistä yhteisym-
märrystä ja ystävyyttä sekä tukea samalla akateemista koulutusta matalatuloisissa maissa. 
Näitä apurahoja myönnetään korkeakoulujen opettajille käytettäväksi opetustyössä alalla, 
josta on käytännön hyötyä isäntämaassa (joka on muu kuin oma maa), 3 5 tai 6 10 kuu-
kautta kestävien kausien aikana (matalatuloiset maat määritellään bruttokansantuotteen 
perusteella). Näitä apurahoja hallinnoi Rotarysäätiö ja tukevat piirit allokoimalla määrära-
hoja SHARE-järjestelmässä. Koska yliopistonopettajat toimivat vapaaehtoispalvelussa, apu-
rahaa voivat hakea sekä rotarit että rotaryyn kuulumattomat. Apurahaehdokkailla tulee olla 
(tai jos ovat eläkkeellä, on täytynyt toimia) vähintään kolme vuotta täysaikaisesti virassa 
yliopistossa tai korkeakoulussa.  

Lisätietoja saa esitteestä Ambassadorial Scholarships and Rotary Grants for University 
Teachers Leaflet (132-EN), Rotary Grants for University Teachers Application, ja Prog-
ram Guide for Rotarians: Ambassadorial Scholarships and Rotary Grants for University 
Teachers (012-EN), ja osoitteessa www.rotary.org.  

Rotaryn kansainväliset opintokeskukset     
Rotarykeskukset kansainvälisiin rauhan ja konfliktien sovittelun opintoihin kuuluvat 
Rotarysäätiön etusijaisiin ja merkittävimpiin koulutus- ja rauhanprojekteihin. Säätiö on 
perustanut kuudessa (6) rotarykeskuksessa seitsemän (7) ansioituneen yliopiston kanssa 
maailmalla. Säätiö rahoittaa vuosittain jopa 60 rotaryn maailmanrauhan stipendiä opiske-
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lijoille 1 2 -vuotista mastertason tutkinto varten aineyhdistelmänä kansainväliset suhteet 
sekä rauhan ja konfliktin sovittelu näissä kuusissa rotarykeskuksissa. (TRFC 8.020.1.) 

Ohjelmatavoitteet 
Rotaryn kansainväliset opintokeskukset on perustettu  

kehittämään tutkimusta, opetusta, julkaisemista ja tietoa kysymyksistä, jotka liittyvät 
rauhaan, hyvään tahtoon, konfliktien syihin, ja yhteisymmärrykseen maailmassa  

tarjoamaan uudenaikaisia koulutustilaisuuksia ryhmälle rotaryn maailmanrauhan sti-
pendiaatteja, jotka on valittu eri maista ja erilaisista kulttuureista, lisäämään tietoutta 
kansojen väliseen yhteisymmärrykseen potentiaalisille tuleville johtajille hallinnon, 
liikemaailman, opetuksen ja median aloilla sekä muiden ammattiryhmien aloilla  

luomaan ohjelman, jonka avulla Rotarysäätiö ja rotaryklubit voivat yhä tehokkaam-
min edistää suurempaa suvaitsevuutta ja ihmisten välistä yhteistyötä, mikä johtaa 
maailmanrauhaan ja yhteisymmärrykseen.  

Lisätietoja tästä ohjelmasta saa oppaista Rotary Centers for International Studies Prog-
ram Guide for Rotarians (085-EN) ja Rotary Centers for International Studies Brochure
(084-EN), ja osoitteessa www.rotary.org. 

Piirin oikeus stipendiin ja sen rahoitus 
Rotaryn maailmanrauhan stipendejä tarjotaan maailmanlaajuisen kilpailun perusteella. 
Kaikki piirit ovat oikeutettuja lähettämään vuosittain yhden hakemuksen. Useamman maan 
yhteispiirit voivat lähettää yhden hakemuksen kustakin maasta. Stipendejä tuetaan maail-
manlaajuisin perustein yhteisrahastosta, johon piirit ovat lahjoittaneet DDF-varoistaan. 
Kaikkia piirejä kehotetaan käyttämään osan DDF-varoistaan tukeakseen tätä ohjelmaa. 

Pätevyysvaatimukset         
Rotaryn maailmanrauha -stipendien hakijakandidaateilla tulee olla yhteistyöyliopistojen 
edellyttämää harjoittelua, akateemista opiskelutaustaa sekä työkokemusta asianomaiselta 
alalta voidakseen päästä rotarykeskusten mastertason ohjelmiin. Kandidaateilla tulee olla 
erinomaisia johtamiskykyjä, tulee hallita useampia kieliä, ja sitoutua rauhaan ja kansain-
väliseen yhteisymmärrykseen omilla henkilökohtaisilla tai yhteiskunnallisilla aktiviteeteil-
laan tai akateemisilla sekä ammatillisilla toimillaan. Heillä täytyy olla vähintään kolmen 
vuoden työkokemus asiaankuuluvalta alalta. Kandidaattien täytyy sitoutua suorittamaan 
opinto-ohjelmansa loppuun, työskennellä rauhan ja konfliktien sovittelun alalla sekä 
ylläpitää yhteyttä Rotarysäätiöön koko ammatillisen uransa aikana.               

Hakemus ja valinta
Kiinnostuneet hakijat voivat saada stipendihakulomakkeita rotaryklubin kautta tai osoit-
teesta www.rotary.org. Hakemukset on jätettävä paikalliselle rotaryklubille. Klubit lähet-
tävät hyväksymänsä kandidaattihakemukset piirin valintakomitealle harkittaviksi. Yksit-
täiset rotaryklubit asettavat hakemuksien määräajat piirin määräaikojen mukaan. Klubit 
voivat hyväksyä piirin valintakomitean harkittavaksi hakukelpoisiksi katsomansa hakija-
määrän. Piiri voi kuitenkin lähettää vain yhden ehdokkaan maailmanlaajuisen kilpailuun. 
Kaikki piirien hyväksymät hakemukset on toimitettava Rotarysäätiölle 1. heinäkuuta 
mennessä ennen stipendivuotta. Säätiön hallituksen nimittämä valintakomitea tarkastaa 
hakemukset ja valitsee vuosittain maailmanlaajuisen kilpailun perusteella lopulliset rota-
ryn maailmarauhan stipendiaatit. Hyväksytyt hakijat saavat vahvistusilmoitukset 1. joulu-
kuuta mennessä heille osoitetusta rotarykeskuksesta.     

Ohjelman toteuttaminen        
Rotaryn opintokeskuksien ohjelma edustaa rotaryn sitoutumista rauhaan ja kansainväli-

seen yhteisymmärrykseen kouluttamalla seuraavan sukupolven yhteiskunta- ja maailman-
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johtajia välittämään, sovittelemaan ja ehkäisemään konflikteja sekä ratkaisemaan pulma-
kysymyksiä, jotka johtavat konflikteihin maailmalla. Ohjelman menestys riippuu rotarei-
den panoksista mainostaa stipendien saantimahdollisuuksia sekä sellaisten kandidaattien 
valitsemisesta, jotka kannattavat Rotarysäätiön tavoitetta rauhan ja yhteisymmärryksen 
edistämisessä ja jotka sitoutuvat työskentelemään tämän asian puolesta heidän ammatilli-
sen uransa aikana.  

Sponsorina ja neuvonantajana toimivan rotarin rooli on olennainen ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa. Kuten muidenkin Rotarysäätiön stipendiaattien, myös rotaryn maailman-
rauhan stipendiaatit toimivat hyvän tahdon lähettiläinä ja heidän odotetaan osallistuvan 
klubi-, piiri-, vyöhyke- ja kansainvälisiin rotarytapahtumiin sekä tarpeen mukaan neuvoa 
rotaryn projekteissa. Governor nimittää sponsorirotarin neuvonantajaksi jokaiselle lähte-
välle kandidaatille, joka on valittu rotaryn maailmanrauhan stipendiaatiksi. Säätiön hallitus 
määrää yhdessä niiden piirien kanssa, jossa rotarykeskukset sijaitsevat, jokaiselle rotarykes-
kukselle isäntäalueen, johon kuuluu naapuripiirit. Nämä isäntäalueet jakavat velvollisuudet 
ja tilaisuudet, jotka liittyvät rotaryn maailmanrauhan stipendiaattien isännyyteen. (TRFC 
8.020.10.2.) 

Opintoryhmien vaihto (GSE) 
Rotarysäätiön GSE-ohjelma on ainutlaatuinen kulttuurinen ja ammatillinen tilaisuus liike- ja 
ammattialojen 25  40 vuoden ikäisille miehille ja naisille, jotka ovat ammatillisen uransa 
alkuvaiheessa. GSE-ohjelma tarjoaa nuorille ammatinharjoittajille 4  6 viikon matka-
apurahan vuorovierailuun toiseen piiriin muussa maassa. Ryhmä muodostuu ei-rotareista ja 
sen johtajana toimii rotari. 

Ohjelmatavoitteet 
Ohjelman tarkoituksena on kehittää osanottajien ammattitaitoja ja johtajankykyjä ja val-
mentaa heitä paremmin kohtaamaan tarpeita yhteiskunnassa ja yhä laajenevassa globaalis-
sa kentässä. Se antaa myös mahdollisuuksia humanitaarisiin yhteistyöprojekteihin lähettä-
vän ja vastaanottavan piirin välillä liittyen esimerkiksi terveydenhoitoon, koulutukseen, ja 
huolenaiheisiin. Ryhmän jäsenet tutustuvat isäntämaan laitoksiin ja elintapoihin, kokevat 
kuinka heidän omassa ammatissaan toimitaan ulkomailla ja luovat henkilökohtaisia am-
matillisia suhteita sekä vaihtavat ajatuksia. 

GSE-kokemuksia ovat: 

Ammattitoiminta. Ryhmän jäsenillä on tilaisuus tutustua oman ammattinsa harjoit-
tamiseen toisessa maassa ja vaihtaa ajatuksia ammatistaan, mistä on hyötyä kaikille 
osapuolille  

Kulttuurikokemus. Antaa osallistujille mahdollisuuden oppia tuntemaan toista maata, 
sen kansaa ja laitoksia ja edistää kulttuurierojen arvostusta maailmassa  

 Toveruuden edistäminen. Ryhmän jäsenet saavat tavata isäntämaansa rotareita, 
keskustella ja asua yhdessä ystävyyden ja hyvän tahdon hengessä, oppia tuntemaan 
toistensa ongelmia, toiveita ja yhteiskunnallisia tarpeita sekä solmia kestäviä ystä-
vyyssuhteita ja edistää näin kansainvälistä yhteisymmärrystä  

 Rotarien osallistuminen. Rotarit saavat tarjota nuorille, uransa alussa oleville ammat-
tilaisille heidän ammatteihinsa liittyviä uusia hyödyllisiä kokemuksia toisessa maassa, 
osallistua vaihto-ohjelman kaikkiin vaiheisiin ja päästä osalliseksi vaihto-ohjelman 
antamista kokemuksista, mikä tukee rotaryn maailmanlaajuista tehtävää   

Rotarysäätiö kustantaa jokaiselle ryhmän jäsenelle edullisimman edestakaisen lentolipun 
koti- ja isäntämaan välillä. Isäntäalueen paikalliset rotarit tarjoavat ateriat, majoituksen ja 
ryhmän matkat piirin sisällä. 
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Piirin oikeus GSE-apurahaan 
Apurahaa koskeva hakemus, jossa selostetaan selvästi vaihto-ohjelmaan osallistumisen 
tarkoitus ja tavoitteet, täytyy lähettää Rotarysäätiölle 1. lokakuuta mennessä. Piiri voi  
ilmoittaa haluavansa vaihtokumppaniksi tietyn piirin tai alueen, mutta lopullisen päätöksen 
tekee Rotarysäätiön hallitus. Rotarysäätiö toteaa etukäteen itse järjestettyjen vaihto-
ohjelmien arvon ja suosii vaihtoja eri kulttuureja, kieliä ja alueita edustavien piirien välillä. 
(TRFC 8.040.5.2.) GSE-ryhmät kustannetaan joko maailmanrahaston tai DDF-varoin. 
Piirien tulisi tarkistaa piirinsä rahoitusmahdollisuudet ennen kuin ne tekevät hakemuksen 
GSE-ryhmän lähettämisestä jonakin vuonna. Tietoja erilaisista rahoitusvaihtoehdoista löy-
tyy GSE-julkaisuista ja osoitteessa www.rotary.org.  

Pätevyysvaatimukset 
Ehdokkaiden täytyy hakemuksen lähettämisen aikana olla vakinaisessa työssä tai amma-
tissa, asua tai työskennellä sponsorin piirissä, olla uransa alussa ja iältään 25 40 vuotta. 
Heidän täytyy sen lisäksi osoittaa omaavana johtajankykyjä ja sellaisia ominaisuuksia 
kuin joustavuus ja suvaitsevaisuus voidakseen ohjelman tarkoituksen mukaisesti edistää 
kansainvälistä yhteisymmärrystä. Ehdokkaiden tulisi osata puhua auttavasti isäntämaan 
kieltä.  

Ryhmänjohtajien täytyy olla erityisesti kansainväliseen palveluun perehtyneitä koke-
neita rotareita, ja olla hyvin perillä isäntämaan asioista ja rotarysta. Ryhmänjohtajan tulisi 
osata puhua sujuvasti isäntämaan kieltä. Entiset governorit voivat toimia ryhmänjohtajina 
edellyttäen, että ryhmänjohtaja on valittu avoimesti piirin rotarien joukosta ja on päädytty 
siihen, että entinen governor täyttää parhaiten vaihto-ohjelman pätevyysvaatimukset 
kieleen, ammattiin ja muihin tarpeisiin nähden. (TRFC 8.040.7.4.) Puolisoita, sukulaisia 
tai perheen jäseniä ei saa missään olosuhteissa ottaa mukaan vierailumatkalle. 

Ennen hakijoiden rekrytointia, piirien tulisi tutustua GSE-kirjallisuuteen tai osoitteeseen 
www.rotary.org saadakseen yksityiskohtaista tietoa GSE-ryhmän jäsenten ja johtajien valin-
takriteereistä. 

Valinta 
Piirin tulisi valita ryhmä, joka koostuu kaikkein pätevimmistä ehdokkaista sukupuoleen 
katsomatta. Piirin GSE-komitea valitsee ryhmän johtajan ja jäsenet henkilökohtaisesti 
haastateltujen, klubien hyväksymien ehdokkaiden joukosta. Governor vahvistaa valinnat 
ja allekirjoittaa hakemukset. 

Ohjelman toteuttaminen 
Vaikka perinteinen GSE-ryhmä koostuu eri ammattien harjoittajista, voi ryhmiä muodos-
taa myös monella muulla tavalla. Samaa ammattia edustavista (terveydenhoito, opetusala 
tai maatalous) jäsenistä koostuva ryhmä mahdollistaa syvemmälle menevän perehtymisen 
oman ammattinsa harjoittamiseen toisissa maassa. Kulttuuriryhmät koostuvat taiteilijoista, 
muusikoista tai kieli-ihmisistä, jotka jakavat taitoansa isäntäpiirinsä rotareiden kanssa. 
Humanitaarisiin ryhmiin kuuluu jäseniä, jotka etsivät avustettavia tarpeita isäntäpiirissään 
ja jotka palaavat kotiin mukanaan ehdotuksia säätiön humanitaaristen apurahojen hakemi-
sesta. On myös mahdollista järjestää vaihtoja naapurimaiden ja uusien rotarymaiden 
kanssa tai, säätiön hallituksen puheenjohtajan luvalla, ei-rotarymaan kanssa. (TRFC 
8.040.20.8.) 

Vaihtoryhmä on yleensä isäntäpiirin huostassa saapumishetkestä lähtöhetkeen asti. 
Isäntäpiiri vastaa ammatteihin liittyvien vierailujen suunnittelusta ja paikallisista matka-
järjestelyistä, majoittaen ryhmän jäsenet isäntäperheissä, mikäli mahdollisista, ja erilaisten 
kulttuuri- ja rotaryaktiviteettien järjestämisestä ryhmän vierailun aikana. On tärkeää muis-
taa, että vaihto-ohjelma on hyvin rasittava ja että ryhmän jäsenille on varattava tarpeeksi 
vapaa-aikaa ja lepopäiviä. 
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Lisätietoja saa oppaista Group Study Exchange Brochure (160-EN), Group Study  
Exchange: Program Guide for Rotarians (165-EN), ja Group Study Exchange Team 
Handbook (164-EN), ja osoitteessa www.rotary.org. 

HUMANITAARISET APURAHAOHJELMAT 

Humanitaariset apurahat tarjoavat joukon keinoja, joita rotaryklubit ja piirit voivat käyttää 
valmistellakseen yhteiskuntaprojekteja ihmisten elämän parantamiseksi eri puolilla maa-
ilmaa. Humanitaarisen apurahaohjelman rahoittamien projektien tulee 

käsittää rotareiden aktiivisen ja henkilökohtaisen osallistumisen 

avustaa vahvojen rotaryverkostojen synnyttämistä 

osoittaa harkittua taloudellista valvontaa 

kohdistua humanitaarisiin tarpeisiin  

Humanitaarisesta apurahaohjelmasta löytää säännöllisesti päivitettyä tietoa osoitteessa 
www.rotary.org. 

Yksinkertaistetut piiriapurahat (DSG)  
Yksinkertaistetut piiriapurahat on luotu tukemaan piirien ja niiden klubien palveluaktivi-
teetteja tai humanitaarisia hankkeita. Piiri voi hakea enintään 20 %:a DDF-varoista apura-
haksi, jota voidaan käyttää tukemaan useampia paikallisia tai kansainvälisiä projekteja. 
Piirin Rotarysäätiökomitean puheenjohtaja yhdessä tulevan governorin kanssa hakevat 
apurahaa. Piirejä kehotetaan jättämään hakemuksensa 1. heinäkuuta ja 31. maaliskuuta 
välisenä aikana rotaryvuonna, joka edeltää sitä vuotta, jolloin varat ovat käytettävissä.  

 Rotarysäätiö myöntää DSG-apurahoja edellyttäen, että niitä saavat piirit ymmärtävät ja 
hyväksyvät, että apurahojen tulee ottaa huomioon vastaanottavan paikkakunnan toivo-
mukset ja että piirien tulee hyväksyä ja arvostaa paikkakunnan perinteitä ja kulttuuria. 
Tämän lisäksi DSG-apuarahat edellyttävät rotareiden suoraa osallistumista seuraavasti: 

paikkakunnan tarpeiden arviointi ja projektisuunnitelman laatiminen 

vähintään kolmen (3) rotarin muodostaman komitean perustaminen valvomaan varo-
jen käyttöä 

apurahavarojen seuranta ja valvonta 

Rotarysäätiön ohjeiden kelpoisuussääntöjen noudattaminen 

projektien toteuttaminen 

paikkakunnan osallisuuden ja myönteisyyden osoittaminen 

kokousten järjestäminen paikallisten palvelujen toimittajien, viranomaisten ja/tai 
vastaanottajien kanssa 

projekteista tiedottaminen paikallisissa tiedotusvälineissä 

vaadittujen raporttien toimittaminen Rotarysäätiölle 

Vapaaehtoispalvelun apurahat 
Nämä apurahat tukevat pätevien rotareiden ja heidän puolisoidensa kansainvälistä matkaa, 
kun he tarjoavat tarpeellista palvelua paikkakunnalle tai suunnittelevat tällaista projektia 
jollain paikkakunnalla. Matkustajien kelpoisuus perustuu seuraaviin tekijöihin: 

1) todettu ja määritelty tarve paikkakunnalla 

2) rotaritiimi pystyy huolehtimaan kokemuksensa ja taitojensa avulla tarpeesta 

3) todetaan, että paikkakunnalla ei ole saatavissa tarvittavia taitoja ja kokemusta 
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Apuraha on kertasumma, yhdelle henkilölle 3 000 USD ja enintään 5 hengen pienryh-
mälle 6 000 USD. Yksittäinen projektikohde ei voi saada enempää kuin yhden apurahan 
kyseessä olevana aikana. Yksittäinen vapaaehtoinen voi saada enintään kaksi apurahaa 
rotaryvuoden aikana. 

Apurahaa hakevien henkilöiden tulisi olla tietoisia siitä, että:  

Hakemuksen on oltava Rotarysäätiöllä väh. 3 kk ennen aiottua matkaa ja hyväksy-
minen on tehtävä väh. 2 kk. ennen matkaa. 

Apuraha käsittää matkakulut, sisältäen turistiluokan lentolipun, jonka on RITS jär-
jestänyt ja hyväksynyt; päivittäiset kohtuulliset elantokustannukset; ja välttämättö-
mät kulut. Ylijääviä varoja voidaan käyttää projektikohtaisiin kuluihin. 

Apurahan saaneiden henkilöiden on laadittava loppuraportti 2 kk:n kuluessa paluus-
taan. 

Kohteen alueella olevan rotaryklubin tulee laatia jälkikäteen arviointi toteutetusta 
palvelusta. (TRFC 9.030.) 

Kaksinkertaistavat apurahat (Matching Grants) 
Kaksinkertaistavien apurahojen tarkoituksena on auttaa rotaryklubeja ja -piirejä toteutta-
maan kansainvälisen yhteiskuntapalvelun humanitaarisia projekteja yhteistyössä toisen 
maan rotarien kanssa. Rotarysäätiö rahoittaa 0,50 USD jokaista 1,00 USD:n käteis-
lahjoitusta kohden. Piirirahastosta (DDF) siirretyt lahjoitukset kaksinkertaistetaan jokaista 
1 USD:a vastaavalla summalla, eli yksi yhteen. 

Matching Grant -projektien tulee: 

olla laajuudeltaan kansainvälisiä (toisin sanoen niihin tulee osallistua ainakin kahden 
maan piirien tai klubien rotareita) 

noudattaa Rotarysäätiön kelpoisuusehtojen ohjeita  

Matching Grants -vaatimukset ovat riippuvaisia Rotarysäätiöltä pyydetyn summan suu-
ruudesta. Ne jaetaan kahteen kategoriaan:

Matching Grants -apurahat (5 000  25 000 USD) 

Kilpailutettavat Matching Grants -apurahat (25 001  150 000 USD) 

Matching Grants anomuksia voi toimittaa säätiölle 1.7  31.3 välisenä aikana. Kilpailutet-
tavia apurahahakemuksia käsitellään säätiön hallituksen puolivuotiskokouksissa. Tämän 
vuoksi täydelliset hakemukset on toimitettava ennen 1. elokuuta harkittaviksi lokakuun 
kokouksessa ja ennen 1. tammikuuta harkittaviksi huhtikuun kokouksessa. (TRFC 9.040.) 

Health, Hunger and Humanity (3-H) apurahat 
Health, Hunger and Humanity -apurahaohjelman tarkoituksena on parantaa terveyttä ja 
torjua nälkää, ja edistää inhimillistä ja yhteiskunnallista kehitystä keinoina jouduttaa kan-
sainvälistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa. (TRFC 9.050.) Apurahoja myönne-
tään rahoittamaan kehitysprojekteja, jotka ovat suuria, kansainvälisiä, oma-aloitteisia, ruo-
honjuuritason projekteja, joissa käytetään inhimillisiin tarpeisiin sopivaa kestävää ja yhdis-
tävää lähestymistapaa. Tämä lähestyminen käsittää monia ohjelmaosia, kuten yhdistelmän 
pysyviä aktiviteetteja kuten koulutusta, yhteiskunnallista osallistumista, rotaryn yhteisötoi-
mikuntia, pääomavaroja sekä rotareiden ja muiden lähteiden tarjoamaa teknillistä asiantun-
temusta. 

Rotarysäätiön 3-H apurahat järjestävät suuruudeltaan 100 000  300 000 USD:n rahoi-
tuksen projekteille, jotka toteutetaan 2 4  vuoden aikana. Apurahan sponsoreiden täytyy 
hankkia vähintään 10 %:n osuus koko 3-H:n apurahasta. Voidakseen tulla harkituksi, tulee 
ensisijaisen isäntäpartnerin ja kansainvälisen sponsoriklubien/piirien olla toiminut yhdessä 



Rotarysäätiön ohjelmat 

123 

kansainvälisen Matching Grant -projektin päätukijoina viiden (5) vuoden kuluessa 3-H 
hakemuksen jättämisestä. 3-H projektien tulee  

hyödyttää taloudellisessa puutteessa olevia kehitysmaassa ja antaa apua kun paikal-
liset tai omat resurssit eivät riitä 

hyödyttää suurta ihmisjoukkoa pitkän aikaa ja sen tulee tähdätä oma-aloitteisuuteen 

käsittää vähintään kahdesta maasta olevia rotaryklubeja ja piirejä, joissa huomattava 
joukko rotareita osallistuu projektiin 
käsittää projektista hyötyvien aktiivista osallistumista 

olla paikkakunnalla selvästi tunnistettavissa rotaryyn 

olla omavaraisia apurahan käytön jälkeen (TRFC 9.050.) 

Katastrofiapu 
Katastrofiapuohjelma tarjoaa rotareille mahdollisuuden lahjoittaa varoja tiettyjen katastro-
fien aiheuttaman uudelleenrakentamisen rahoitukseen.  

Erityinen katastrofitili helpottaa lahjoituksia. Neuvoteltuaan RI:n presidentin ja Rota-
rysäätiön hallituksen puheenjohtajan kanssa, pääsihteeri voi avata erityisen katastrofitilin, 
jolle voi maksaa lahjoituksia enintään 6 kuukauden ajan. Kun tili on avattu, hallituksen 
puheenjohtaja nimittää ko. alueelta rotaryn johtohenkilöistä muodostetun komitean hoita-
maan tiliä. (TRFC 9.100.) 

Säätiön apurahaprojektin tilintarkastus ja valvonta 
Säätiö voi pyytää apua apurahaprojektin valvontaan governorilta, piirin Rotarysäätiöko-
mitean puheenjohtajalta, ja piirin apuraha-alakomitean puheenjohtajalta. Governorin (tai 
hänen nimeämänsä henkilön) tulee säätiön pyynnöstä auttaa piirissä syntyneen ongelmati-
lanteen selvittämisessä. Tarvittaessa, tämä selvitys voi käsittää selventävän palautteen 
pyytämistä projektin sponsoreilta, informaation raportoimista säätiölle, tietojen hankki-
mista projektin edistymis- tai loppuraporttia varten, auttaa projektin statuksen selvittämi-
sessä, säätiön antamien suuntaviivojen toistamista ja välittäjänä toimimista paikallisissa 
erimielisyyksissä. (TRFC 10.030.) 

Governoreja kehotetaan vierailemaan säätiön apurahaprojektipaikoilla ja auttaa tunnista-
maan ja ratkaisemaan ongelmatilanteita, tai ehkäisemään niiden syntymistä. Governoreja 
kehotetaan myös tekemään vierailuja projektipaikoille arvioidakseen toteutettujen projek-
tien jälkitilannetta. Governorien osallistuminen piirin tukemien apurahaprojektien ja klubi-
presidenttien osallistuminen klubien tukemien apurahaprojektien projektikomiteoihin ex
officio -jäseninä, auttaa vähentämään väärinkäytösten todennäköisyyttä apurahavarojen 
käytössä. 

Jos klubin, piirin tai vyöhykkeen johto ei pysty ratkaisemaan ongelmaa, voidaan huma-
nitaaristen apurahojen tekniselle neuvonantajalle antaa tehtäväksi avustaa rotareita projek-
tin suunnittelussa ja toteuttamisessa. Monia 3-H ja Matching Grant -projekteja valvovat 
nämä rotarit, jotka tarjoavat vapaaehtoisesti asiaan kuuluvaa teknistä kokemustaan. (TRF 
10.020.) 

POLIOPLUS

PolioPlus on Rotary Internationalin erikoisohjelma, jolla on korkein etusija ennen kaikkia 
muita ohjelmia kunnes vahvistus polion hävittämisestä on saavutettu. (RCP 40.010.)   

PolioPlus-ohjelman tavoite on polion hävittäminen ja siitä lopullisen vahvistuksen 
saaminen. Osallistuttuaan useiden vuosien ajan polioon liittyviin eri aktiviteetteihin rotarit 
käynnistivät PolioPlus-ohjelman vuonna 1985. Vuoteen 1988 mennessä rotarit olivat 
saaneet kokoon yli 240 MUSD ja mobilisoineet tuhansia vapaaehtoisia avustamaan mas-
siivisissa rokotuskampanjoissa ja polion hävittämisaktiviteeteissa eri puolilla maailmaa. 
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On hyvin suuressa määrin rotaryn ansiota, että v. 1988 Maailman terveysjärjestö (WHO) 
yleiskokouksessaan otti tavoitteekseen polion hävittämisen maailmasta. Siihen mennessä 
kun maailma vahvistetaan poliovapaaksi, rotaryn lahjoitukset taudin maailmanlaajuiseen 
hävittämistehtävään tulevat ylittämään 650 MUSD. 

Ohjelmaan kuuluu kaikenlainen toiminta, joka tukee suoraan polion hävittämistä maa-
ilmasta. Niihin kuuluvat kansallisten rokotuspäivien järjestäminen, polioviruksen jäljittä-
minen valvontaohjelmien avulla, poliolle erityisten alttiiden lasten rokottaminen vaikea-
pääsyisillä syrjäseuduilla, sekä hallitusten ja muiden mahdollisten rahoittajien informoi-
minen ylimääräisten varojen kiireellisyydestä, tarpeesta ja eduista investoida polion hävit-
tämistyöhön.  

Kansainvälinen PolioPlus-komitea (IPPC) toimii PolioPlus-ohjelman koordinaattorina, 
johtaa alueellisia ja kansallisia PolioPlus-komiteoita ja suosittelee toimintatapoja Rota-
rysäätiön hallitukselle polion hävittämiseksi. Kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, joilla 
toimitaan polion hävittämiseksi, valvoo PolioPlus-komitea tätä toimintaa, ja jokainen on 
lueteltu Official Directory -matrikkelissa.  

Apurahoja polion hävittämisohjelmien tukemiseksi myönnetään yhteistoimintaa koor-
dinoivan komitean (interagency coordinating committee partners) jäsenten, kuten terve-
ysministeriön, UNICEF:in, ja Maailman Terveysjärjestön WHO:n kanssa käytyjen viral-
listen neuvottelujen perusteella. IPPC tarkastaa ehdotukset varmistaakseen, että ne ovat 
PolioPlus-ohjelman toimintaperiaatteiden mukaiset ja täyttävät rahoitusvaatimukset, sekä 
antaa säätiön hallitukselle näitä apurahoja koskevia suosituksia.  

Vuoden 1995 sääntövaltuuskunnan tekemän päätöksen, joka uudelleen vahvistettiin v. 
2007, mukaan Rotarysäätiön hallitus ja RI:n keskushallitus vakuuttavat, että polion hävit-
täminen maailmasta on nyt ja tulevaisuudessa, Rotary Internationalin ja sen säätiön pääta-
voite siksi, kunnes on saatu vahvistus siitä, että maailma on polioviruksesta vapaa. (TRFC 
11.030.) 

Lisää PolioPlus-informaatiota löytyy käsikirjasta District Rotary Foundation Commit-
tee Manual (300-EN) ja osoitteessa www.rotary.org. Sihteeristöstä saa pyydettäessä ajan 
tasalla olevan yhteenvedon aiheesta. 

PolioPlus Partners 
Kaikki rotarit voivat auttaa polion hävittämisessä maailmasta lahjoittamalla PolioPlus Part-
ners alaohjelman PolioPlus Partners Open Projects List (OPL) kautta varoja erityisiin sosi-
aalisiin mobilisointi- ja valvonta-aktiviteetteihin. Sellaisena, ohjelma myös täydentää saata-
vissa olevia varoja, joita tarvitaan polion lopulliseen hävittämiseen. Lisäinformaatiota  
ohjelmasta, mukaan lukien OPL, saa sihteeristöstä ja osoitteessa www.rotary.org. 

SEKALAISTA 

Ketkä eivät voi saada säätiön ohjelmien apurahoja 
Rotarysäätiön tukemia ohjelma-apurahoja ei myönnetä rotarille, vapaaehtoispalvelua kos-
kevia poikkeuksia lukuun ottamatta, joista Rotarysäätiön hallitus on päättänyt; klubin, piirin 
tai muun rotary-yksikön tai RI:n palveluksessa olevalle henkilölle; puolisolle, jälkeläiselle 
(lapselle tai lapsenlapselle, omalle ja laillisesti adoptoiduille), perillisen puolisolle; tai  
kenenkään yllä mainittuun kahteen ryhmään kuuluvan henkilön esivanhemmalle (omat 
vanhemmat tai isovanhemmat). (TRFB 9.3.) Päätös olla myöntämättä apurahoja yllä maini-
tuille henkilöille on voimassa 36 kuukautta sen jälkeen kun rotari on eronnut klubinsa jäse-
nyydestä.  

Palvelemisen ihanne ilmenee parhaiten, kun noudatetaan käytäntöä, jonka mukaan ne, 
jotka tekevät lahjoituksia säätiölle, eivät hyödy säätiön ohjelmista suoraan eivätkä välilli-
sesti. Rotaryn tunnuslausetta Service Above Self  palvelumieli itsekkyyden edelle 



Rotarysäätiön ohjelmat 

125 

toteutetaan parhaiten avustus- ja koulutusohjelmien kautta, joissa rotaryyn kuulumattomia, 
apua tarvitsevia ihmisiä palvellaan epäitsekkäällä tavalla.  

Säätiön entiset stipendiaatit (Foundation Alumni)  
Kaikki entiset opiskelu- ja rauhan ohjelman stipendiaatit, GSE-vaihtoon osallistuneet, 
sekä ne, jotka ovat saaneet yliopistonopettajien, rotaryn vapaaehtoisten, yksilöllisen tai 
vapaaehtoispalvelun apurahan, luetaan Rotarysäätiön entisiksi stipendiaateiksi. Rotarysää-
tiö pyrkii alumniohjelmallaan auttamaan Rotarysäätiön entisiä stipendiaatteja kehittämään 
ja vahvistamaan suhteita rotareihin ja muihin säätiön entisiin stipendiaatteihin eri puolilla 
maailmaa. Rotarysäätiön ohjelmiin osallistuneina entiset stipendiaatit tuntevat vastuuta 
maailmanyhteisöstä ja haluavat rotarien tavoin edistää yhteisymmärrystä ja ystävällisiä 
suhteita eri maiden ihmisten välillä. 

Sponsoripiirejä kehotetaan harkitsemaan seuraavia toimenpiteitä suhteiden parantami-
seksi piirin entisiin säätiön stipendiaatteihin niiden ohjelmien tarkoitusten saavuttamiseksi, 
joihin he ovat osallistuneet: 

1) virallisen tervetuliaisseremonian järjestäminen kaikille kotiin palanneille stipendiaa-
teille

2) huolehtiminen siitä, että kotiin palanneet stipendiaatit pitävät heiltä edellytetyt esi-
tyksensä lähinnä sponsoripiirissä, nimittäin: 

a) vähintään viisi puhetta rotarytilaisuuksissa ensimmäisen vuoden aikana kotiin 
palattuaan  

b) vähintään kolme puhetta ei-rotareille kotiin palattuaan  

3) entisiä stipendiaatteja koskevien artikkeleiden toimittaminen yliopistojen ja muiden 
sopivien laitosten julkaisuihin  

4) entisten stipendiaattien kutsuminen piirikonferenssiin  

5) entisten stipendiaattien kutsuminen vuotuisiin säätiön juhlaillallisiin tai muihin tilai-
suuksiin  

6) tilaisuuksien järjestäminen, joissa piirin entiset stipendiaatit voivat säännöllisesti 
tavata toisiaan  

7) piirin entisiä stipendiaatteja koskevien luetteloiden pitäminen ajan tasalla  

8) entisten stipendiaattien kutsuminen rotaryklubin jäseniksi  

9) entisten stipendiaattien kehottaminen tekemään mahdollisuuksien mukaan lahjoi-
tuksia Rotarysäätiölle  

10) entisten stipendiaattien pyytäminen osallistumaan piirin lähtevien stipendiaattien 
valmennusohjelmaan  

11) entisten stipendiaattien kutsuminen osallistujiksi tai puhujiksi erityisiin piirin ja 
klubin tilaisuuksiin (TRFC 13.020.) 

Piirin velvollisuutena on pitää ajan tasalla olevaa luetteloa piirin kaikista entisistä sti-
pendiaateista, ilmoittaa Rotarysäätiölle heidän mahdollisista postiosoitteen tai sähköpostin 
tai puhelin-/faxnumeron muutoksista, ja huolehtia siitä, että se henkilö, joka vastaa tästä 
piirin luettelosta, luovuttaa sen edelleen seuraajalleen. 

Entisten stipendiaattien yhdistykset (Alumni Associations) 
Kaikkia rotarypiirejä kehotetaan perustamaan alueelleen Rotarysäätiön ohjelmiin osallis-
tuneille entisten stipendiaattien yhdistys. Nämä Alumni-yhdistykset voivat toimia 

1) uusien jäsenten lähteenä 
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2) tukena rotaryn ohjelmille, esim. uusien osallistujien valinnassa ja opastuksessa sekä 
palveluprojekteissa 

3) tukena RI:n ja Rotarysäätiön suhdetoiminnassa 

4) Rotarysäätiön taloudellisena tukena 

5) ylpeyden lähteenä siitä, että voi samaistua merkittävään miesten ja naisten ryhmään 

Global Alumni Service to Humanity Award -tunnustus 
Vuosittain myönnettävä tunnustus ihmiskunnalle tehdystä palvelusta annetaan ansiokkaalle, 
säätiön ohjelmiin osallistuneelle entiselle stipendiaatille, joka on vapaaehtois- tai ammatti-
saavutusten kautta osoittanut henkilökohtaista sitoutumista tavoitellessaan suurempaa  
ymmärtämystä ja rauhaa palvelemalla ihmiskuntaa. Näiden entisten stipendiaattien on myös 
pitänyt saavuttaa merkittävää ansioitumista omistamalla aikaansa ja käyttämällä johtamis-
kykyjään ja kokemuksiaan ammattiensa rikastuttamiseksi. Kaikki säätiön entiset stipendiaa-
tit, jotka ovat palvelleet yli 10 vuotta sitten, ovat oikeutettuja tunnustuksia harkittaessa. 
Jokainen rotaryvyöhyke voi nimetä yhden ehdokkaan joka toinen vuosi. (TRFC 13.030.1.) 

Rotarysäätiön palvelutoiminnasta myöntämät tunnustukset  

Piirin huomionosoitus Rotarysäätiöpalvelusta  
Rotarysäätiö auttaa governoreja antamaan tunnustusta piirissään rotareille, joiden palvelut 
säätiölle ansaitsee erityisen huomion. Nämä huomionosoitukset eivät vaadi säätiön hallituk-
sen hyväksymistä ja ne annetaan governorin harkinnan mukaan. Rotarysäätiön District 
Service todistuksia on saatavissa RI:n julkaisupalvelujaostolta ja RI:n kansainvälisistä 
toimistoista. Tämä huomionosoitus voidaan antaa ennen rotarin ehdottamista Rotarysäätiön 
Citation for Meritorious Service -huomionosoituksen saajaksi, mutta tämä ei ole välttämä-
tön edellytys.      

Rotarysäätiön Citation for Meritorious Service           
Säätiön hallitus voi huomioida kustakin piiristä vuosittain vain yhden rotarin, joka on 
palvellut säätiötä poikkeuksellisen ansiokkaasti yli yhden vuoden ajan. Nimeämisehdo-
tuksia pyydetään governoreilta ja RI:n hallituksen jäseniltä. Koska säätiön hallitus käsitte-
lee näitä nimeämisiä läpi vuoden, erillistä määräaikarajaa ei ole; kuitenkin, tulisi ehdotuk-
set lähettää vähintään kahdeksan (8) viikkoa ennen suunniteltua luovutuspäivämäärää ja 
viimeistään 15.5. mennessä. Pähkinäpuiseen alustaan kiinnitetty todistus lähetetään annet-
tavaksi tämän huomionosoituksen saajalle.    

Rotarysäätiön Distinguished Service Award                         
Neljä täyttä vuotta Citation for Meritorious Service -huomionosoituksen saannin jälkeen, 
rotari voidaan ehdottaa Distinguished Service Award -tunnustuksen saajaksi. Tämä on 
säätiön korkein huomionosoitus palvelusta. Esimerkillisen palvelun säätiön hyväksi tulee 
ulottua yli piirin alueen ja olla kestänyt pidemmän ajanjakson. Jokainen rotari voi ehdottaa 
tätä huomionosoitusta ansioituneille rotareille. Toisen rotarin hyväksyminen vaaditaan 
myös. Joko ehdottajan tai hyväksyjän tulee olla ehdokkaan piirin ulkopuolelta. Säätiön 
hallituksen jäsenten ei pidä esittää eikä kannattaa ehdokkaita näille huomionosoituksille. 
Ehdotusten määräaika on 15.11. Säätiön hallitus myöntää vuosittain enintään 50 huo-
mionosoitusta. Pähkinäpuiseen alustaan kiinnitetty pronssinen muistolaatta luovutetaan 
tämän huomionosoituksen saajalle. 

Rotarysäätiön kuukausi 
RI:n keskushallitus ja Rotarysäätiön hallitus ovat päättäneet, että Rotarysäätiön kuukautta 
vietetään vuosittain marraskuussa. Tämän kuukauden aikana klubeja kehotetaan omista-
maan ainakin yksi klubiohjelma Rotarysäätiölle. (RCP 8.020.)       
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16 Taloudelliset asiat, lahjoitukset sääti-
ölle ja tunnustusten antaminen 

Säätiön rahastojen tarkoitus 
Vuodelta 1983 olevassa RI:n Rotarysäätiön rekisteröimiskirjassa on tarkka selostus säätiön 
tarkoituksista ja siitä, miten sen tuloja ja varoja käytetään (ks. käsikirjan osa 8). RI:n sään-
nöt antavat säätiön hallitukselle valtuudet maksaa kuluja säätiön varoista, mukaan luettuna 
sellaisia, jotka eivät vaadi RI:n keskushallituksen hyväksymistä. (RIB 22.050.) 

Rotarysäätiön varojen valvonta 
Rotarysäätiön hallitus toteaa, että eri puolilla maailmaa toimivilta rotareilta ja muilta 
saadut varat ovat vapaaehtoisia lahjoituksia, jotka osoittavat heidän tekemäänsä kovaa 
työtä ja antamaansa vilpitöntä tukea. Nämä lahjoittajat ovat tehneet lahjoituksensa Rota-
rysäätiölle uskoen ja edellyttäen, että niitä käytetään tehokkaasti niihin tarkoituksiin, joita 
varten ne tehtiin. 

Rotarysäätiön hallitus, joka vastaa näiden varojen käytöstä, korostaa asianmukaisen  
taloudenhoidon tärkeyttä kaikessa Rotarysäätiön ohjelmiin liittyvässä toiminnassa. Rota-
rysäätiön hallitus luottaa siihen, että klubit ja rotarit käyttävät ohjelmien toteuttamiseen 
saamansa varat tehokkaasti niihin tarkoituksiin, joita varten ne on annettu. Rotarysäätiön 
hallitus tutkii välittömästi kaikki mahdolliset sen tietoon tulleet poikkeamat näistä toimin-
taperiaatteista ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. 

Apurahan saajan, apurahahakemuksessa mainitun sponsorin ja kaikkien muiden projek-
tissa toimivien odotetaan 

1) käsittelevän Rotarysäätiön apurahavaroja omantunnontarkasti ja jatkuvasti suojele-
van niitä häviöltä, väärinkäytöltä tai sellaiselta käytöltä, joka ei tarkan tulkinnan 
mukaan vastaa sitä tarkoitusta, jota varten ne myönnettiin 

2) tekevän kaikkensa estääkseen mahdolliset epäilyksetkin  rotarien tai muiden taholta 
tulevien  siitä, että Rotarysäätiön varoja käytettäisiin asiattomasti. Tässä yhteydessä 
odotetaan osoitettavan vielä suurempaa tarkkuutta kuin omien tai yritysten varojen 
käytössä 

3) varmistavan projektin pätevän ja tarkan valvonnan selvän vastuunjakosuunnitelman 
mukaan 

4) hoitavan kaikki apurahaprojektiin liittyvät talous- ja muut toimet vähintään tavan-
omaisen liikekäytännön mukaan ja aina sopusoinnussa Liike- ja ammattialoilla toi-
mivien rotarien eettisen julistuksen ja neljän kysymyksen kokeen kanssa 

5) ilmoittavan välittömästi Rotarysäätiölle mahdollisesta apurahatoimintaan liittyvästä 
sääntöjen vastaisesta toiminnasta 

6) toteuttavan projektit siinä muodossa kuin säätiön hallitus on ne apurahat myöntäes-
sään hyväksynyt. Mille tahansa poikkeamalle sovituista ehdoista tai projektin toteut-
tamista koskeville muutoksille on etukäteen saatava säätiön hallituksen suostumus 

7) järjestävän puolueettoman taloudellisen ja projektin toteutukseen liittyvän valvonnan 
tai tilintarkastuksen säätiön hallituksen antamien viimeisimpien ohjeiden mukaan 

8) raportoivan sekä ohjelman edistymisestä että sen taloudellisesta tilasta säännöllisesti 
ja yksityiskohtaisesti 
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9) olevan vastuussa siitä, että huolehditaan asianmukaisella tavalla kaikista huomau-
tuksista liittyen projektin toteutukseen, joista on ilmoitettu (TRFC 7.020.) 

Humanitaarisia apurahoja koskevat vuotuiset puolueettomat tilintarkastukset 
Kaikkia Rotarysäätiön humanitaarisen apurahan saajia kehotetaan järjestämään vuotuinen 
puolueeton tilintarkastus. Vähintään 25 001 USD:n suuruisista apurahoista vaaditaan 
tällainen tilintarkastus. 

Lahjoitusten vähennyskelpoisuus tuloverotuksessa 
Joissakin maissa ovat Rotarysäätiölle ja muille vastaaville säätiöille tehtävät lahjoitukset 
vähennyskelpoisia eriä tuloverotuksessa. Klubien ja yksityishenkilöiden tulee kysyä paikal-
lisilta veroviranomaisilta, ovatko säätiölle annetut lahjoitukset vähennyskelpoisia. 

Yhdysvalloissa Rotarysäätiö on luokiteltu verovapautuksen saaneeksi hyväntekeväi-
syysjärjestöksi Internal Revenue Code -lakikokoelman kohdan 501(c)(3) mukaan. Säätiö 

i-

Koreassa, sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa on muutamilla lahjoituksilla nykyään 
oikeus tiettyyn verovähennykseen.        

Sivusäätiöt                           
Sivusäätiöitä on rajallinen määrä maissa, joissa rotarit voivat saada verohelpotuksia sivusää-
tiöiden kautta. Rotarysäätiön hallitus on asettanut kriteerit ja suuntaviivat, joita täytyy nou-
dattaa ennen sivusäätiön perustamista. Sivusäätiöiden tulee olla Rotarysäätiön hallituksen 
hyväksymät ja niillä on raportointivelvollisuus Rotarysäätiön hallitukselle. 

Varojen kerääminen säätiölle 
Governorilla on RI:n toimihenkilönä suora vastuu Rotarysäätiön edistämisestä piirissään 
niin, että säätiön tavoitteet ja tarkoitukset maailman yhteisymmärryksen ja rauhan edistä-
miseksi tunnetaan entistä paremmin ja että ne saavat entistä suurempaa tukea. Kaikki 
lahjoitukset hyväksytään Rotarysäätiön lahjoituksia koskeva menettelyohjeen mukaisesti. 
Tämä ohjesääntö on saatavissa osoitteessa www.rotary.org. 

SHARE-järjestelmä 
Osallistuminen säätiön ohjelmiin on tärkeä osa säätiön menestymisestä. Jotta piirit saisivat 
sanoa sanansa siitä, miten Rotarysäätiön varoja käytetään, ja jotta ne voisivat osallistua 
ohjelmiin mahdollisimman suuressa määrin, säätiön hallitus on kehittänyt varojen käyttöä 
varten ns. SHARE-järjestelmän. Tämän järjestelmän kautta: 

1) Rotarit jakavat (SHARE) resurssinsa rotariystäviensä kanssa kaikkialla maailmassa. 

2) Säätiön hallitus jakaa (SHARE) osan päätösvastuustaan piirien kanssa. 

3) Rotarit jakavat (SHARE) säätiönsä avulla rotaryn maailman kanssa. 

Kaikki piirien vuosirahastoon tekemät lahjoitukset jaetaan kahteen osaan: Piirirahasto 
(DDF) ja maailmanrahasto. Näihin kahteen rahastoon tehtyjen lahjoitusten jako on 50 % 
DDF-rahastoon ja 50 % maailmanrahastoon. Tiettynä vuonna tehdyt lahjoitukset ovat 
käytettävissä kolme (3) vuotta myöhemmin. DDF-rahaston varoja voidaan käyttää Hyvän 
tahdon stipendeihin, yksinkertaistettuihin piiriapurahoihin (DSG), piirin osuuteen kaksin-
kertaistavista Matching Grant -apurahoista tai muihin ohjelmiin, joihin piiri haluaa osal-
listua. Maailmanrahasto kustantaa Rotarysäätiön muita ohjelmia, kuten Rotaryn kansain-
välisten opintojen keskukset, GSE-opintoryhmävaihdot, 3-H apurahat, säätiön osuuden 
Matching Grants -apurahoista, vapaaehtoispalvelun apurahat ja mahdolliset uudet kokei-
luohjelmat. (TRFC 17) 
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Yksityiskohtaisia tietoja SHARE-järjestelmästä löytyy julkaisusta District Rotary 
Foundation Committee Manual (300-EN) ja Rotarysäätiöhakemistosta (219-FI) sekä 
Rotarysäätiön menettelytapaohjeista (RFCP). 

Lahjoitukset säätiölle 
Lahjoitukset Rotarysäätiölle ovat vapaaehtoisia. Klubin jäsenyyden ehdoksi ei saa asettaa 
eikä jäsenyyshakemuksen yhteydessä mainita lahjoitusvelvollisuutta Rotarysäätiölle. 
Rotaryklubin säännöt eivät saa edellyttää, että jäsenyyden ehdoksi asetetaan velvollisuus 
tehdä lahjoituksia Rotarysäätiölle, eikä rotaryn jäsenkortissa saa olla tällaista mainintaa. 
(RCP 5.050.7.) 

Governoreja kehotetaan korostamaan normaaleja kanavia käyttäen  piirin Rotarysää-
tiökomitea, piirineuvottelu, piirin ja klubien säätiöseminaarit sekä klubivierailut  klu-
beille ja rotareille vuotuisten lahjoitusten tekemisen tärkeyttä. Jokaista rotaria kehotetaan 
tekemään vuosittain vähintään 100 USD:n suuruinen lahjoitus Rotarysäätiön vuosirahas-
toon säätiön jatko-ohjelmien tukemiseksi. Rotareita kehotetaan harkitsemaan säätiön 
muistamista myös testamenteissa tai jälkisäädöksissä pysyvän rahaston hyväksi. 

Lahjoituksia voidaan erisuuruisina tehdä kolmeen rahastoon: 

1) Vuosirahasto (Annual Programs Fund) on säätiön ohjelmien rahoituksen päälähde. 
Lahjoitukset käytetään noin kolmen vuoden kuluttua lahjoituksesta. 

2) Pysyvä rahasto (Permanent Fund) on lahjarahasto, josta vain käytettävissä olevat  
 korot käytetään säätiön ohjelmiin. Sen tarkoituksena on taata vuotuisen ohjelmatoi-
minnan minimitaso sekä helpottaa uusien tai laajennettujen ohjelmien käynnistämistä 
tulevaisuudessa. RI kehottaa rotareita harkitsemaan erityislahjoituksen tekemistä  
pysyvään rahastoon osoituksena sitoumuksestaan rotaryyn, joka on vuosisatainen liike 
ja johtava maailmassa kansainvälisen palvelun alalla.  

3) PolioPlus-rahasto (PolioPlus Fund) maksaa kaikki PolioPlus-ohjelman tueksi 
myönnetyt apurahat polioviruksen hävittämiseksi maailmasta. 

Yksilölliset lahjoituksista annettavat tunnustukset  
Lahjoittajat avustavat Rotarysäätiötä tukeakseen sen ohjelmia. Rotarysäätiön hallitus 
myöntää erilaisia huomionosoituksia antaakseen tunnustusta näille lahjoittajille. Kaikki 
lahjoitukset kirjataan lahjoittajan nimeämälle rotaryklubille. 

Rotarysäätiön Sustaining Member 
Rotarysäätiön Sustaining Member on henkilö, joka vuosittain lahjoittaa kerralla vähintään 
100 USD vuosirahastoon. 

Paul Harris Fellow 
Paul Harris Fellow on henkilö, joka lahjoittaa tai jonka nimissä lahjoitetaan 1 000 USD 
säätiölle. Tavallisesti PHF-tunnustuksiin oikeuttavat lahjoitukset tehdään Rotarysäätiön 
vuosirahastoon. Myös seuraavat kohdistetut lahjoitukset oikeuttavat PHF-tunnustuksiin: 
Maailmanrahasto, PolioPlus, PolioPlus Partners, ja hyväksyttyjen humanitaaristen apura-
hojen sponsoriosuudet. Uusi Paul Harris Fellow saa pyynnöstä henkilökohtaisen kunnia-
kirjan, mitalin, ja rintamerkin. 

Moninkertainen Paul Harris Fellow 
Moninkertainen Paul Harris Fellow on Paul Harris Fellow, joka on tehnyt tai jonka nimissä 
on tehty 1 000 USD:n suuruisia lisälahjoituksia säätiölle. Multiple Paul Harris Fellow saa 
pyynnöstä rintamerkin safiirein tai rubiinein, joiden määrä riippuu lahjoitusten kerrannai-
sista. 

Paul Harris Society 
Paul Harris Society on piirin hallinnoima tunnustus niille, jotka pitävät parempana henki-
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lökohtaisesti vuosittain avustaa vähintään 1 000 USD:lla vuosirahastoa, PolioPlus, Polio-
Plus Partners, tai humanitaarista apurahaohjelmaa. Kukin piiri käsittelee kaikki tähän 
ohjelmaan liittyvät tunnustukset, ja pyynnöt tulisi osoittaa sen mukaisesti. Paul Harris 
Society avustukset oikeuttavat kohti Rotary Foundation Sustaining Member (vain vuosi-
rahastoon tehdyt avustukset), Paul Harris Fellow, Multiple Paul Harris Fellow, ja Major 
Donor Recognition tunnustuksia. 

Hyväntekijä- ja testamenttilahjoittaja (Benefactor ja Bequest Society) 
Henkilöt, jotka ilmoittavat säätiön hallitukselle kirjallisesti, että he ovat jälkisäädökses-
sään sitoutuneet nimeämään Rotarysäätiön edunsaajaksi tai tekevät vähintään 1 000 
USD:n käteislahjoituksen pysyvään rahastoon, saavat Rotarysäätiön hallitukselta tunnus-
tuksen Benefactor. Hyväntekijät, eli Benefactorit saavat kiitoskirjeen, huomionosoitusto-
distuksen ja tunnuksen, joka voidaan kiinnittää rotary- tai PHF-rintamerkkiin.  

Henkilöt tai pariskunnat, jotka ovat määränneet jälkisäädöksessään Rotarysäätiölle vähin-
tään 10 000 USD, ovat myös oikeutettuja Rotarysäätiön Bequest Societyn jäsenyyteen. 
Jäsenet voivat pyynnöstä saada kaiverretun kristallitunnuksen sekä Bequest Societyn rinta-
merkin, joka osoittaa heidän tehneen testamenttilahjoituksen. 

Jos lahjoittaja ei ole toisin ole määrännyt, sijoitetaan saadut testamenttilahjoitukset pysy-
vään rahastoon, mistä vuotuiset käytettävissä olevat osuudet siirretään maailmanrahastoon.   

Suurlahjoittaja (Major Donor)             
Yksityiset henkilöt tai pariskunnat, joiden kumulatiiviset lahjoitukset nousevat 10 000 
USD:iin, ovat oikeutettuja Major Donor eli suurlahjoittajan tunnustukseen. Kaikki Rota-
rysäätiölle tehdyt lahjoitukset lasketaan mukaan, riippumatta lahjoituksen kohteesta. 
Suurlahjoittajakategorioita on 6 tasoa ja lahjoittajat voivat pyynnöstä saada kaiverretun 
kristallitunnuksen sekä Major Donor -rintamerkin, joka osoittaa lahjoituksen tason.  

Arch C. Klumph Society 
Yksityiset henkilöt tai pariskunnat, joiden kumulatiiviset lahjoitukset nousevat 250 000 
USD:iin tunnustetaan Arch C. Klumph Societyn jäseniksi yhdistykseen, joka on nimetty 
Rotarysäätiön perustajan mukaan. Yhdistyksen jäsenet voivat valita henkilökohtaisen 
sertifikaatin, osallistua erityiseen jäseneksi ottamisseremoniaan ja saada muotokuvansa 
Arch C. Klumph -galleriaan rotaryn pääkonttorissa. 

Mahdollisuus nimetä lahjoitus (Named Gift Opportunities) 
Nimetty lahjarahasto voidaan perustaa lahjoittamalla pysyvään rahastoon. Lahjarahaston 
pääomaa ei koskaan käytetä, mutta osa sen tuotosta voidaan käyttää vuosittain lahjoittajan 
määräysten mukaisesti rotaryn erityisiin ohjelmiin tai projekteihin.   

Lahjoittajat voivat myös tehdä kertaluontoisia käteislahjoituksia rahoittaakseen Hyvän 
tahdon stipendin, rotaryn rauhanstipendin tai GSE-opintoryhmävaihdon. Lisätietoja nime-
tyistä lahjoituksista saa RI:n kansainvälisestä toimistosta ja osoitteessa www.rotary.org. 
Nimitysvaihtoehdot riippuvat lahjoituksen suuruudesta. 

Rotary Club Banner Recognition Opportunities  Standaaritunnustukset klubeille

Top Three Per Capita in Annual Programs Fund Giving 
Tämä huomionosoitus myönnetään jokaisen piirin kolmelle parhaalle per capita -lahjoittaja-
klubille (vähintään 50 USD per capita) rotaryvuoden lopussa. 

Every Rotarian, Every Year Club 
Tämä huomionosoitus luovutetaan klubeille, jotka saavuttavat vähintään 100 USD:n per 
capita -lahjoitusmäärän, kun jokainen klubin aktiivijäsen on lahjoittanut jonkin summan 
vuosirahastoon rotaryvuoden aikana. Se perustuu aktiivijäsenten määrään 30. kesäkuuta ja 
huomionosoitus myönnetään rotaryvuoden lopussa. 
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100 % Rotary Foundation Sustaining Member Club 
Tämä huomionosoitus myönnetään klubeille, jotka saavuttavat vähintään 100 USD:n per 
capita -tason, kun kaikki aktiivijäsenet osallistuvat vähintään 100 USD:n lahjoituksella 
vuosirahastoon rotaryvuoden aikana. Se perustuu aktiivijäsenten määrään 30. kesäkuuta ja 
huomionosoitus myönnetään rotaryvuoden lopussa. 

100 % Paul Harris Fellow Club 
Tätä kertaluontoista huomionosoitusta jaetaan läpi rotaryvuoden klubeille, jonka kaikki 
aktiivijäsenet ovat saaneet PHF-tunnustuksen. Klubi huomioidaan myös kunnialaatalla, 
johon on kaiverrettu klubin nimi. Laatta laitetaan pysyvästi esille RI:n pääkonttoriin.  
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Osa viisi 
 

Rotaryn merkit (Rotary Marks) 
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Rotaryn merkkien käyttäminen ja suo-
jeleminen 

Rotary Internationalin säännöt määräävät erityisesti: “RI:n immateriaalioikeuksien suoje-
leminen. Keskushallituksen on suojattava ja säilytettävä Rotary Internationalin merkki ja 
tunnukset yksinomaan rotarien käyttöä varten ja heidän hyväkseen.” (RIB 18.010.) Siksi 
klubien säännöissä RI:lle antaman ehdottoman valtuuden mukaan RI:n keskushallitukselle 
on uskottu valtuudet ylläpitää, valvoa ja muutoin suojella RI:n immateriaalioikeuksien 
käyttöä. Toteuttaakseen tämän velvollisuuden RI:n keskushallitus omistaa, suojelee ja 
valvoo rotaryn immateriaalioikeuksien käyttöä, mukaan luettuna tavaramerkit ja palvelu-
merkit, joita kutsutaan yhteisesti nimellä “Rotary Marks” (rotaryn merkit). 

Rotaryn merkkeihin kuuluvat sana “Rotary” ja rotaryn symboli “The Rotary emblem” 
lukuisten muiden joukossa. Alla on luetteloitu joitakin merkkejä:   
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Annual Programs Fund for Support Today®

Freedom from Hunger®

Every Rotarian, Every Year 
A Global Network of Community Volunteers 
Humanity in Motion 
Interact®

Interact Club®

Interactive®

Interota®

Paul Harris 
Paul Harris Fellow®

The Permanent Fund to Secure Tomorrow®

PolioPlus®

Preserve Planet Earth  
RCC
Revista Rotaria®

RI®

RITS®  
Rotaract®

Rotaract Club®
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RotariaR ®

RotarianR ®

The RotarianT ®

RotaryR ®

Rotary Club®

Rotary Community CorpsR

The Rotary FoundationT ®

The Rotary Foundation of Rotary InternationalT ®

Rotary InternationalR ®

Rotary International Travel ServiceR ®

Rotary.orgR

Rotary WorldR ®

RotaR ry World Magazine Press 

Rotary Youth ExchangeR

Rotary Youth Leadership AwardsR

RWMPR

RYLA

Service Above SelfS ®

They Profit Most Who Serve Best                                     T

TRFT

WCSW

World Community Service 

Rotaryn merkkeihin sisältyvät myös kaikki RI:n presidenttien teemat ja niihin kuuluvat 
logot, kaikkien RI:n konventioiden logot sekä uudet logot, jotka luotu ajankohtaisiin 
jäsenten tarpeisiin. Rotaryklubit, rotarypiirit sekä muut rotary-yksiköt saavat käyttää näitä 
rotaryn nimiä ja tunnuksia RI:n keskushallituksen julkaisemien ohjeiden mukaisesti. (RCP 
33.005.) Tämän käyttöoikeuden mukana ei kuitenkaan jäsenyyden myötä synny mitään 
omistusoikeutta niihin. Maailmanlaajuinen omistusoikeus jää RI:lle sääntöjen mukaisesti, 
jotta se voi säilyttää ja suojella rotaryn merkit rotareiden käyttöön ympäri maailman. (RIB 
18.010.) Rotarymerkit voidaan tulostaa tiedostoina RI:n www-sivuilta osoitteessa 
www.rotary.org. 

osi 
vuodelta. Myös eräitä muita rotaryn merkkejä on rekisteröity, mutta RI pidättää omistusoi-
keuden kaikkien merkkien maailmanlaajuiseen käyttöön. RI:n immateriaalioikeuksien 
rekisteröinnillä järjestö vahvistaa yksinoikeutensa näiden tunnusten käyttöön ja lisää RI:n 
mahdollisuuksia estää väärinkäytöksiä yksityisten tai muiden järjestöjen taholta. (RCP 
34.010.7.) Rekisteröinnin lisäksi monien maiden lait ja oikeudelliset päätökset vahvistavat 
ja suojelevat RI:n yksinoikeutta omiin tunnuksiinsa.                   

Rotaryn merkkien käyttö rotaryklubeissa, rotarypiireissä ja rotary-yksiköissä   
a-

-sanaa saa käyt-
tää vain niihin tarkoituksiin, joista on määrätty RI:n säännöstössä tai jotka RI:n keskushal-
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litus on hyväksynyt. Klubin tai klubiryhmän tulisi käyttää vain sitä nimeä, jonka se sai, 
kun RI sen perusti. (RCP 33.010.4, 33.020.6, 33.020.10, 34.050.4.) 

l-
lisen The Rotarian -lehden nimessä. (80 102, RIC 13, RCP 33.020.12.)       

Projektien ja ohjelmien nimet ja materiaalit 
-sanaa käytetään rotaryklubin, rotarypiirin tai muun rotary-yksikön toimin-

tamuodon yhteydessä tai nimessä, toimintamuoto täytyy voida yhdistää suoraan kyseiseen 
klubiin, piiriin tai muuhun rotary-yksikköön, eikä suorasti tai epäsuorasti Rotary Interna-

-sanan tai merkin käyttö projektin tai ohjelman nimessä ilman tarken-
nusta saattaisi merkitä, että kyseinen projekti tai ohjelma olisi Rotary Internationalin, 
varsinkin kun rotaryn tunnus sisältää sanat Rotary International. Rotaryn keskushallituk-
sen ohjeet edellyttävät, että sellaisen aktiviteetin, projektin tai ohjelman yhteydessä käyte-
tään rotary- s-
kushallituksen ohjeet vaativat, että rotary-yksikön nimeä tai muuta rotaryn merkkiä on 
käytettävä yhdessä rotarytunnuksen kanssa niissä materiaaleissa, joita käytetään tämän 
tyyppisten aktiviteettien yhteydessä. Rotary-yksikön nimen on oltava läheisessä ja saman-
arvoisessa paikassa rotarytunnuksen tai muiden rotaryn merkkien kanssa. (Piirien tai 
monipiirien projekteille ja ohjelmille on saatava RI:n keskushallituksen hyväksyminen, 
joka nojautuu tällaisia aktiviteetteja varten annettuihin ohjeisiin.) Tällaisen menettelyta-
van käyttö takaa oikean rotary-yksikön tunnistamisen. Esimerkiksi: 

Oikein Väärin 

Rotarypiirin 0000 puunistutusohjelma Rotaryn puunistutusohjelma 

Mäntsälän rotaryklubi Rotary Mäntsälä 

Rotaryn nimi ja merkit on aina ilmaistava kokonaisuudessaan. Minkäänlaisia lyhennel-
u-

tokset, peittämiset tai muunnelmat eivät ole sallittuja. 
Klubin, piirin, monipiirin tai muun rotary-yksikön projekteja ja ohjelmia suunnittelevien 

-nimen, -tunnuksen tai muita rotaryn merkkejä 
ilman lähempiä tunnisteita projekteihinsa, on ensin hankittava tähän RI:n keskushallituksen 
hyväksyminen. Rotarit, jotka koordinoivat olemassa olevia klubi-, piiri-, monipiiri- tai 
muiden rotary-yksiköiden projekteja tai ohjelmia (sisältäen lääkäripankit), tarkastavat nimen 
ja merkkien käytön ja tekevät tarvittavat nimi- ja sisältömuutokset projektille tai ohjelmalle 
RI:n menettelytapasääntöjen määräyksiä noudattaen. (RCP 16.030, 33.010.4, 33.020.6.)  

-sanaa ei saa käyttää sellaisen toimintamuodon yhteydessä, joka ei ole rotary-
klubin tai -klubiryhmän täydessä valvonnassa, eikä minkään järjestön yhteydessä, johon 
kuuluu rotaryn ulkopuolisia jäseniä, henkilöitä tai järjestäjiä. (RCP 33.020.7, 33.020.8, 
33.020.9, 33.020.11.)            

Paino- ja sähköisten julkaisujen nimeäminen sekä verkkotunnukset  
The Rotarian, nimessä. 

Rotaryklubien, rotarypiirien ja muiden rotary- i -sanaa 
julkaisujensa nimissä (80 102, RCP 33.020.12.) 

Rotary-yksikön www-sivu on julkaisu kuten rotary-yksikön uutislehtikin. Sellaisten 
julkaisujen sisällön ja muotoilun täytyy noudattaa RI:n voimassaolevia ohjeita koskien 
rotaryn merkkien käyttöä kuten myös kiertokirjeitä kieltäviä ja rahan keräyksiä koskevia 
ohjeita. r-
keistä käytetään, kyseisen rotary-yksikön nimi on mainittava. Kun valitaan verkkotunnuk-

-yksikön on ilmaistava oman yksikkönsä nimi 
rkiksi:  
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Oikein Väärin 

www.anytownrotaryvillage.org www.rotaryvillage.org 

www.anytownrotaryclub.org www.rotarian.org 

www.rotarydistrict0000.org www.riactivity.org 

 www.rotarywomen.org (RCP 52.020.1.) 

Rotary-yksiköitä kehotetaan ennen verkkotunnuksen nimen rekisteröintiä tarkistamaan 
klubinsa tai piirinsä hallinnon edustajalta että heidän verkkotunnuksensa nimiehdotus 
noudattaa keskushallituksen ohjeita rotaryn nimen ja tunnusten käytöstä. RI:n keskushalli-
tus on laatinut yksityiskohtaiset, verkkotunnusten nimiä koskevat rekisteröinti- ja ylläpito-
ohjeet (katso lähemmin RCP 52.020.1. sekä osoitteesta www.rotary.org).                       

Säätiötoimintojen nimeäminen            
Ei ole mitään esteitä sille, että klubi tai piiri k -sanaa klubin tai piirin säätiö-
toiminnassa, niin kauan kuin seuraavat ehdot täyttyvät:                

1) Tällainen käyttö yhdistää toimintamuodon kyseiseen klubiin tai piiriin eikä Rotary 
Internationaliin. 

2) n tai piirin säätiötoiminnan yhteydessä tai  
nimessä. 

3) Klubin tai piirin säätiötoiminnan nimi alkaa aina klubin tai piirin nimellä. 

4) a-
muodon nimessä (RCP 31.030.15., 33.020.5.). 

Merkkien käyttö muiden järjestöjen merkkien kanssa
Rotaryn merkkejä ei tulisi käyttää minkään muun merkin tai logon yhteydessä siten, että on 
olemassa vaara, että joku luulee RI:llä olevan jotain yhteyttä sen osapuolen kanssa, jonka 
tunnuksena toinen merkki tai logo on, ellei kysymyksessä ole tällaista tunnistettua yhteyttä. 
Kun rotaryklubit, rotarypiirit tai muut rotary-yksiköt toimivat yhteistyössä toisten paikallis-

ivotaan usein, että voitaisiin käyttää 
rotarytunnusta tai muita rotaryn merkkejä yhdessä toisten tunnuksien tai kuvioiden kanssa. 
RI:n säännöstö ei hyväksy tällaista käyttöä lukuun ottamatta rajoitettuja sponsori- tai kump-
panuustapauksia (RCP 33.010.10, 34.050.8.), jotka noudattavat RI:n keskushallituksen 
ohjeita. (RCP 11.040.6., 33.010.11., 35.010., 35.010.1., 35.010.2., 35.010.3.) Sihteeristöstä 
saa ajankohtaista informaatiota. RI:n keskushallitus on myös kieltänyt käyttämästä rotary-
tunnusta tai muita rotaryn merkkejä yhdessä toisten tunnusten tai logojen kanssa, olkoonpa 
käyttötarkoitus miten arvokas tahansa. (RCP 33.020.7., 33.020.8., 33.020.9., 33.020.11.) 

RI:n keskushallitus on sitoutunut huolellisesti kehittämään sponsoroinnin, kumppanuuk-
sien ja strategisten liittoumien mahdollisuuksia RI:lle. Tämä sisältää suuntaviivojen kehit-
tämistä käytettäviksi piireille, klubeille ja muille rotary-yksiköille (katso ohjeita RCP 
11.040.6.). Kun rotaryklubit, rotarypiirit tai muut rotary-yksiköt toimivat projekteissa mui-
den järjestöjen kanssa, tulisi kaikki mainos- ja painotuotteet tai tavarat, joissa rotarytunnus 
tai muita rotaryn merkkejä esiintyvät, suunnitella niin, ettei näitä kahta merkkiä yhdistetä. 
Näissä olosuhteissa on parasta yksilöidä projekti ja sen kesto. Osallistuvien rotaryklubien, 
rotarypiirien tai muiden rotary-yksiköiden nimet on luonnollisesti selvästi ilmaistava. RI:n 
keskushallituksen suuntaviivat ohjaavat näitä käytäntöjä. Nämä suuntaviivat sisältävät 
erillisiä vaatimuksia siitä, miten yrityssponsorit tai strategisten liittoumien partnerit käyttä-
vät rotaryn merkkejä. (RCP 33.010.11.) Sihteeristöltä saa näistä ohjeista viimeisimmän 
version.                            
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Ostaa rotaryn merkeillä varustettuja tavaroita                
Kaikkia klubeja, piirejä ja muita rotary-yksiköitä kehotetaan ostamaan rotaryn merkeillä 
varustettuja tuotteita vain RI:ltä luvan saaneilta valmistajilta ja myyjiltä. On tilanteita, joissa 
rotarit tarvitsevat rotaryn merkeillä varustettuja tuotteita tiettyä tapahtumaa tai tarkoitusta 
varten. Rotareita pyydetään tällöin aina ensi tilassa kääntymään RI:n lisenssin saaneiden 
toimittajien puoleen ja tilaamaan tällaisia tuotteita toimittajilta, joilla ei ole RI:n lisenssioi-
keutta, vain silloin, kun niitä on hyvin vaikeasti saatavissa lisenssin saaneilta toimittajilta. 
Jokaisessa tapauksessa on toimittajan, jolla ei ole RI:n lisenssiä, saatava erityislupa RI:n 
lisenssiosastolta rotaryn merkkien käyttämistä varten. (RCP 34.040.1., 34.010.5.)                                

Myydä tavaroita, jotka on varustettu rotaryn merkeillä           
Klubit, piirit ja muut rotary-yksiköt voivat määräaikaisen projektin rahoittamiseksi myydä 
rotaryn merkeillä varustettuja tuotteita ilman RI:n lisenssiä. Tällaisien erityisprojektien 
yhteydessä myytäviin tuotteisiin täytyy rotaryn merkkien lisäksi merkitä: 

1) Rotaryklubin, rotarypiirin tai muun rotary-yksikön nimi, joka on asetettava kyseisen 
rotaryn merkin välittömään ja näkyvään yhteyteen, 

2) Varainhankintatapahtuman tai projektin nimi, ja 

3) Projektin tai tapahtuman kestoaika tai päivämäärä (RCP 34.040.2.)  

Tavaroille, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, täytyy saada RI:n lisenssi. Pelkkä tuot-

lisensiointiohjeesta.       

Rotarien lupa käyttää rotaryn merkkejä 
R imellä 
rotari ja hänellä on oikeus käyttää RI:n merkkiä ja muita RI:n tunnuksia." (RIC 13) Rota-
reita kehotetaan käyttämään rotaryn nimeä ja merkkiä omissa kirjelomakkeissaan ja käyn-
tikorteissaan. Rotarit eivät kuitenkaan saa käyttää merkkiä yritystensä kirjelomakkeissa tai 
käyntikorteissa eikä myöskään myynninedistämisaineistossa kuten esitteissä, luetteloissa 
ja www-sivuilla. (80 102; RCP 33.010.2, 33.010.3, 33.010.5, 34.050.3.)  

Liike- ja ammattialan ihmisten järjestössä vallitsevan hyvän tavan vastaista on, että rotarit 
käyttävät erityisiä merkkejä, koruja, nauhoja jne. ilmaisemaan virallista asemaansa rota-
ryssa. Tällaisten tunnusten käyttöä ei hyväksytä, paitsi niissä maissa, joissa paikallinen 
käytäntö tätä vaatii (yksinkertaisten ja tilapäisten nimilaattojen ja nauhojen käyttö rotary-
konventioissa ja kokouksissa on kuitenkin sallittu). (RCP 34.040.5.)  

Rotarit eivät saa käyttää rotaryn nimeä ja merkkiä, rotaryklubin jäsenluetteloita tai muita 
rotariluetteloita poliittisen kampanjan edistämiseksi. Rotaryjäsenyyden hyväksikäyttö poliit-
tisen edun saavuttamiseksi on vierasta rotaryn hengelle. (RCP 33.020.1.) 

RI:n toimihenkilöiden ja erityisavustajien lupa käyttää rotaryn merkkejä 
RI:n toimihenkilö ei saa sallia, että hänen asemansa RI:n toimihenkilönä julkaistaan hänen 
varsinaisen tittelinsä tai toisen järjestön jäsenyyden yhteydessä, paitsi milloin tähän on 
saatu RI:n keskushallituksen lupa. (80 102; RCP 33.030.2.) 

Tulevat, nykyiset ja entiset RI:n toimihenkilöt sekä ne rotarit, jotka presidentti tai keskus-
hallitus on nimittänyt eri palvelutehtäviin, saavat käyttää rotaryn merkkejä julkaisuissa, 
painetuissa tai sähköisissä, kirjelomakkeissa ja www-sivuilla, jotka ovat yhteydessä heidän 
tehtäviinsä RI:n johtajina. He eivät ole kuitenkaan oikeutettuja käyttämään rotaryn merkkejä 
yhdessä toisten tavaramerkkien tai minkään toisen organisaation kirjelomakkeissa tai mis-
sään kaupallisessa tarkoituksessa. Kaikissa näissä tapauksissa heidän tulee selvästi ilmaista 
missä tehtävissä he ovat palvelleet RI:tä ja myös vuodet, joiksi RI on heidät nimittänyt. Kun 
kysymyksessä on www-sivu, on selvästi huomioitava ja varmistettava, että kyseinen www-
sivu on rotarin oma www-sivu eikä RI:n www-sivu jotta vältyttäisiin epäselvyyksistä rota-
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reiden kesken ja mahdollisista vastuista RI:lle. Tarvittaessa pääsihteeri voi vaatia vastuuva-
pauslausekkeen sijoittamista tällaiselle www-sivulle. Rotaryn merkkien käytön verkkotun-
nuksen nimissä täytyy noudattaa RI:n keskushallituksen ehtoja. (RCP 33.020.3, 33.020.4., 
33.030.2., 52.020.1.)  

Rotaryn merkkien käyttäminen rotaryyn liittyvissä ohjelmissa 
Rotarytunnus voidaan yhdistää kuvioon, joka sisältää rotaryyn liittyvän ohjelman nimen 
tai merkin edellyttäen, että kuvio on RI:n keskushallituksen yksinomaisessa valvonnassa 
ja ettei tunnusta ole missään muodossa muunneltu. (RCP 31.090.12., 33.010.6., 33.040.1., 
34.040.3.) 

Muita yhteyksiä, joissa rotaryn merkkejä voidaan käyttää 

Rekisterikilvet 
Rotaryklubi tai piiri voi yhteistyössä asianomaisen valtion viranomaisen kanssa hankkia 
rotaryn nimellä ja tunnuksella varustettuja rekisterikilpiä autolle, jota käytetään PR-väli-
neenä hyväntekeväisyys- ja varojenkeräyskampanjoissa. Tällaiset projektit ovat vapautet-
tuja lisenssivelvoitteista edellyttäen, että projektit täyttävät seuraavat kriteerit: 

1) Kilvet antaa valtion viranomainen, jolla on tähän oikeus. 

2) Tähän ei saa liittyä minkäänlaista kaupallista osuutta. 

3) Kyseisen alueen (alueiden) governorit ovat hyväksyneet projektin. 

4) Kilpien tulee vastata kaikkia RI:n määräyksiä, jotka liittyvät RI:n immateriaalioike-
uksien toisintamiseen, ja prototyyppi kilvistä on lähetettävä pääsihteerille hyväksyt-
täväksi. 

5) Tulojen jakamisesta on laadittava pääsihteerin ohjeiden mukainen suunnitelma sen 
varmistamiseksi, että varojenkeruun tuotot tulevat kyseisellä alueella (alueilla) ole-
vien rotaryklubien ja Rotarysäätiön hyväksi edellyttäen, että kyseisen alueen (aluei-
den) governorit ja pääsihteeri hyväksyvät suunnitelman. (RCP 34.070.3.)         

Postimerkit     
Rotaryklubi tai piiri voi yhteistyössä asianomaisen valtion viranomaisen kanssa hankkia 
rotaryn nimellä ja tunnuksella varustettuja postimerkkejä, postileimoja tai postiin liittyviä 
esineitä, joita käytetään PR-välineinä hyväntekeväisyys- ja varjojenkeruukampanjoissa. 
Tällaiset projektit ovat vapautettuja lisenssivelvoitteista edellyttäen, että projektit täyttävät 
seuraavat kriteerit: 

1) Postimerkin, postileiman ja vastaavan esineen antaa valtion viranomainen, jolla on 
tähän oikeus. 

2) Siihen ei saa liittyä minkäänlaista kaupallista osuutta. 

3) Kyseisen alueen (alueiden) governorit ovat hyväksyneet projektin. 

4) Postimerkkien tulee vastata kaikkia RI:n määräyksiä, jotka liittyvät RI:n immateri-
aalioikeuksien toisintamiseen, ja postiesineen prototyyppi ja kaikki myynninedistä-
misaineisto, kuten esim. ensipäivän kirjekuori, on lähetettävä pääsihteerille tarkas-
tettavaksi ja hyväksyttäväksi. 

5) Tulojen jakamisesta on laadittava pääsihteerin ohjeiden mukainen suunnitelma sen 
varmistamiseksi, että varojenkeruun tuotot tulevat kyseisellä alueella (alueilla) ole-
vien rotaryklubien ja Rotarysäätiön hyväksi edellyttäen, että kyseisen alueen (aluei-
den) governorit ja pääsihteeri hyväksyvät suunnitelman. (RCP 34.070.4.).            

Muu käyttö                          
Sekalainen määrä muita hyväksyttäviä käyttöjä rotarytunnukselle ovat mm.: 
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1) RI:n ja sen jäsenklubien kaikki julkaisut ja kirjelomakkeet. (RCP 33.010.2.)  

2) Virallinen rotarylippu. (RCP 33.010.2, 33.010.8.) 

3) Rotarykonventioissa ja kaikissa muissa virallisissa rotary-yhteyksissä käytettävät 
merkit, julisteet, somisteet, julkaisut sekä RI:n ja sen jäsenklubien kokoontumis-
paikkojen huonekalut ja sisustukset (myös matot). (RCP 33.010.2.) 

4) Rotaryklubien tienviitat. (RCP 33.010.2.) 

5) Rotarien käyttämät rintamerkit. (80 102, RCP 33.010.2.) 

6) Rotarien ja heidän perheidensä henkilökohtaisesti käyttämät esineet, sekä heidän 
lähettämät tervehdykset. (80 102; RCP 33.010.2, 33.010.3.)                 

Näiden tuotteiden ostoissa on noudatettava alla mainittuja lisenssimääräyksiä.    

Interact- ja Rotaract- nimet ja tunnukset 

Interact- ja Rotaract- klubien ja piirien käyttö          
Interact- ja Rotaract- nimet ja tunnukset (osana rotarymerkkien perhettä) on varattu yksin-
omaan näiden klubien ja jäsenten käyttöön. Kun tunnuksia käytetään edustamaan klubia, 
klubin nimi tulisi käyttää tunnuksen yhteydessä ja samanarvoisessa asemassa. Vastaavasti 
mahdolliset Interact- tai Rotaract-piirit voivat käyttää kunkin omaa tunnusta, sen yhteydessä 
tulee kuitenkin aina viitata kyseisen piirin numeroon ja/tai nimeen. (RCP 34.070.7.)      

Julkaisujen nimeäminen         
Julkaisuissa (myös sähköisissä julkaisuissa) ei saa olla Interactin tai Rotaractin tunnuksia 
ilman että samalla mainitaan klubin nimi tai piirin numero lukuun ottamatta niitä julkaisu-
ja, jotka Rotary International on julkaissut rotary-, Interact- tai Rotaract-klubien käyttöön 
jonkun sponsoroidun klubin asioiden hoitamista varten. Rotary International, joka on 
tunnusten laillinen haltija, ei salli niiden muunlaista käyttöä. (RCP 34.070.7.)              

Muu käyttö    
Rotaryn merkkien käyttöä koskevia ohjeita on kaikissa muissakin tapauksissa noudatettava 
Interact- ja Rotaract- nimien ja tunnuksien yhteydessä, joihin kuuluu myös RI:n lisenssijär-
jestelmän vaatimukset. (RCP 33.005., 34.010.) 

Lisenssin myöntäminen rotaryn merkeille  
Koska rotaryn merkit ovat RI:n omistamia tavara- ja palvelumerkkejä, vain ne yritykset ja 
yksityiset, joille RI on myöntänyt lisenssin tai muun luvan, ovat oikeutettuja toisintamaan 
rotaryn merkkejä. Monet yritykset ja yksityishenkilöt ovat anoneet RI:ltä lupaa valmistaa ja 
myydä rotaryn tunnuksella ja muilla rotaryn merkeillä merkittyjä esineitä (rintamerkkejä, 
koriste-esineitä, mukeja, tienviittoja jne.). RI:n keskushallituksen velvollisuutena on suo-
jella rotaryn tunnusta ja vahvistaa sen merkkejä laillisin keinoin ja se on tätä varten ottanut 
käyttöön lisenssijärjestelmän. Tähän järjestelmään, jota RI hallinnoi pääkonttorista käsin, 
kuuluu yli 300 yksityishenkilöä, rotaryklubia, rotarypiiriä ja yritystä, joilla on lupa valmis-
taa ja myydä tuotteita, joissa käytetään rotaryn tunnuksia ja merkkejä. ( RCP 34.010.) 

Lisenssin saaneita merkkejä ei saa käyttää tuotteessa tai tuotteen yhteydessä, joka RI:n 
mielestä liittyy johonkin moraalittomaan, petolliseen tai skandaalinomaiseen asiaan. Se ei 
myöskään saa liittyä asiaan, joka virheellisesti antaa sellaisen kuvan, että RI:llä on yhteys 
henkilöiden, laitosten, uskomusten tai kansallissymbolien kanssa tai joka voi vaarantaa 
näiden mainetta. (RCP 34.050.9., RCP 34.070.6.) 

Toimiluvan haltijoilla ei ole oikeutta myydä huomionosoituksiksi tarkoitettuja tuotteita, 

a-
rysäätiön hyväntekijä). (RCP 34.050.11.) 
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Myyjien, jotka haluavat myydä tuotteita The Rotarian -lehteen tai johonkin aluelehteen 
lähettämiensä ilmoitusten kautta, täytyy saada RI:n myöntämä lisenssi kaikille niille 
tuotteille, jotka valmistetaan ja varustetaan rotaryn merkeillä. (RCP 34.060.1.)                          

Lisenssi myönnetään rintamerkeille, koosta riippumatta, niin kauan kuin tunnus toisin-
netaan sääntöjen mukaisesti. (RCP 34.050.2.)   

RI myöntää, että on tilanteita, joissa rotarit tarvitsevat rotaryn merkeillä varustettuja 
kauppatavaroita tiettyä tapahtumaa tai tarkoitusta varten. Rotareita pyydetään tällöin aina 
ensi sijassa kääntymään valtuutettujen valmistajien tai myyjien puoleen ja tilaamaan tällai-
sia tuotteita myyjiltä, joille ei ole myönnetty RI:n lisenssiä, vain silloin, kun niitä on hyvin 
vaikeasti saatavissa lisenssin saaneilta myyjiltä. Kaikissa tapauksissa, jossa myyjällä ei ole 
lisenssiä sen täytyy saada RI:n lisenssiosastolta erityislupa saadakseen toimittaa tuotteita. 
(RCP 34.010.5.)                                     

Tuotteiden mainostamiskielto piireille, klubeille ja rotareille      
Vain ne yritykset, joilla on RI:n lisenssioikeudet rotaryn merkeillä varustettujen tuotteiden 
myyntiin, voivat tarjota näitä piireille, klubeille ja rotareille lisenssisopimukseen merkittyjä 
ehtoja noudattaen. Myyjille, joilla ei ole RI:n lisenssioikeutta, tämä ei ole sallittu. (RCP 
34.010.5.)                  

Rotaryn merkkien käyttökiellot 

Yhdistelmissä muiden merkkien kanssa            
RI:n sääntöjen kohdas
merkkien tai muiden tunnusten käyttöä muun nimen tai tunnuksen yhteydessä." Tämä 
sääntö ei koske edellä mainittuja rotaryyn liittyviä ohjelmia eikä yrityssponsorointiin tai 
kumppanuuteen liittyviä tapauksia. ( RIB 18.020., RCP 33.010.10.) 

Monet rotaryklubit ovat aikaisempina vuosina osoittaneet kiinnostusta muita organisaati-
oita kohtaan ja sponsoroineet niitä, kuten nuorisokerhoja. Klubit ovat pyytäneet saada käyt-
tää rotarytunnusta tai muita tunnuksia niin, että kerhot ja niiden jäsenet voitaisiin yhdistää 
rotaryyn. Rotareita kehotetaan antamaan apunsa ja tukensa jokaiselle ryhmälle, joka pyrkii 
seuraamaan rotaryn esimerkkiä. Olkoonpa tällaisen kerhon tai järjestön tarkoitukset kuinka 
arvokkaita tahansa, RI ei kuitenkaan salli niiden käyttävän rotaryn merkkejä. Tämän peri-
aatteen tarkoituksena ei ole estää järjestöjä ja kerhoja toimimasta, mutta uskotaan, että on 
mahdollista suunnitella muita sopivia nimiä ja tunnuksia kajoamatta RI:n terminologiaan ja 
merkkeihin. (RCP 33.020.9.)                                 

Rotaryn merkkien kaupallistaminen             
RI:n immateriaalioikeuksien käytön 

rajoitukset. Klubi ja klubin jäsenet eivät saa käyttää RI:n tai rotaryklubin nimeä, tunnusta, 
merkkiä tai muita tunnuksia tavara- tai laatumerkkinä eikä mihinkään kaupalliseen tarkoi-

Rotaryklubeilla tai yksityisillä henkilöillä ei ole oikeutta käyttää rotaryn merk-
kejä myyntituotteissa. (80 102; RIB 18.020., RCP 33.010.2., 33.010.5., 34.050.5.) 

Rotaryn merkit ovat palvelemisen ja korkeiden eettisten periaatteiden symboleja, siksi 
niitä hyvin mielellään käytettäisiin kaupallisiin tarkoituksiin. Rotaryn merkkien kaupalli-
nen käyttö kertoisi tuotteiden laatutasosta. Rotarytunnus ja muut rotaryn merkit ovat 
klubien ja niiden tekemän palvelutyön vertauskuvia, eikä niitä tulisi käyttää muuten kuin 
tunnistamaan klubeja ja niiden jäseniä.        

Rotaryn merkkejä ei saa käyttää muihin kaupallisiin tarkoituksiin kuin niihin, jotka sal-
litaan RI:n lisenssin myöntämisen yhteydessä. (RCP 34.010.) Esimerkkejä kaupallistami-
sesta ovat:  

1) Käyttö tavaramerkkinä, kollektiivisen jäsenyyden ilmaisuna tai kauppatavaran eri-
koismerkkinä  
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2) Yhdessä muun nimen kanssa paitsi rotaryyn liittyvien ohjelmien yhteydessä 

3) Yksittäisten rotarien liikeyrityksien kirjelomakkeissa tai käyntikorteissa  

Rotareita ei kehoteta sijoittamaan rotarytunnusta liiketilojensa oviin tai ikkunoihin. 
(80 102; RCP 33.010.2.)  

Rotaryn merkkien käyttö muiden ryhmien taholta                             
ary"-sanaa 

siten, että siitä saa käsityksen, että kyseessä on rotaryklubi tai Rotary Internationaliin kuu-
luva ryhmä. RI ryhtyy sellaisiin käytännöllisiin ja tarpeellisiin toimenpiteisiin, joilla sana 

Rotaryn merkkien käyttö esittelylehtisessä, jonka kuka tahansa muu kuin Rotary Interna-
tional tai toinen rotary-yksikkö on julkaissut, ei ole sallittu. (RCP 33.010.12.)

Missään tapauksessa rintamerkkiä ei saa suunnitella siten, että se jollakin tavalla sisäl-
tää rotarytunnuksen, ilman RI:n keskushallituksen yksinomaista valvontaa. (RCP 
33.010.6., 34.050.8.)                        

Rotaryn merkkien käyttäminen rakennuksissa tai muissa kiinteissä rakenteissa                            
Välttyäkseen sekaantumisesta RI:n kanssa, suoraan tai epäsuorasti, jokaisen rotaryklubin, 
rotarypiirin tai rotary-yksikön, joka harkitsee talon tai rakennuksen pystyttämistä tai 
hankintaa 

1) tulisi varmistaa, ettei tällaisen hankkeen nimi tai siihen liittyvät lailliset asiakirjat 

rotary- ary Interna

2) ei kiinnitä pysyvästi mitään rotaryn merkkejä rakennukseen tai rakenteisiin, kuten  
etsaamalla rotaryn nimeä tai tunnusta rakennuksen julkisivuun tai upota rotaryn nimeä 
tai tunnusta lattiaan. RI:n keskushallitus ei vaadi rotaryn merkkien poistamista raken-
nuksista, jos kiinnitys on tapahtunut ennen v. 2001 ja missä näiden poistaminen voisi 
aiheuttaa pysyvää ja korjaamatonta vahinkoa rakennukselle tai kohtuuttomia kustan-
nuksia jollekin rotary-yksikölle. (RCP 33.020.2.) 

Erikoisluottokortit 
RI ei myönnä lisenssiä rotaryn merkkien käytölle erikoisluottokorteissa. RI ei myöskään 
salli rotaryn merkkien käyttöä rotaryklubien, rotarypiirien tai muiden rotary-yksiköiden 
luottokorttiohjelmissa, muiden kuin RI:n. Rotary-yksiköt eivät saa käyttää varainhankin-
nassaan erikoisluottokortteja, joihin on liitetty rotaryn merkkejä. (RCP 9.030.3., 
34.070.2.) 

Puhelinkortit  
RI ei salli puhelinkorttien käyttöä tai lisensiointia, joissa käytetään rotaryn merkkejä, 
sisäl
Rotary-yksiköt eivät saa tarjota varainhankinnassaan ennalta maksettuja puhelinkortteja, 
joihin on liitetty rotaryn merkkejä. (RCP 9.030.2., 34.070.1.) 

Informaatiokortit                                                        
RI ei hyväksy rotaryklubeille, piireille tai muille rotary-yksiköille informaatiokortteja 
myytäviksi, ei myöskään lisenssituotteina (kuten määritelty RI:n lisenssisopimuksessa), 
RI:n lisenssinhaltijoiden kautta riippumatta siitä, sisältyykö näihin rotaryn merkkejä vai 
ei. (RCP 34.070.5.) 

Sähköposti  
Rotary-yksiköiden tulisi kiinnittää huomiota siihen, että ne noudattaisivat RI:n joukkokirje- 
ja varojenhankintakampanjoita koskevia sääntöjä sähköpostiviestinnässään, kuten myös 



Rotaryn merkkien käyttäminen ja suojeleminen 

143 

rotaryn menettelytapoja käyttäessään rotaryn merkkejä, samalla kun kyseinen rotary-
yksikkö on selkeää ja hyvää kieltä käyttäen tunnistettavissa. (RCP 11.040.1., 11.040.3., 
11.040.4., 33.020.6.)      

Sekalaista
Henkilö tai yritys ei saa käyttää rotarytunnusta tavaramerkkinään ary" 

e-
tun tai myydyn tuotteen nimessä. (RIB 18.020.; RCP 33.010.2., 33.010.5., 34.050.5.) 

lletty 
kaikissa muodoissa, paitsi milloin RI:n järjestysmuoto ja säännöt sen sallivat tai RI:n 
keskushallitus on antanut suostumuksensa. (80 102; RCP 33.005.) 

Rotarytunnuksen toisintaminen                                

Tunnuksen kuvaus 
RI:n virallinen tunnus on hammasratas, jossa on kuusi puolaa ja 24 hammasta. Sen akse-
linreiässä on kiilaura. Yksi hammas on sijoitettu jokaisen puolan keskilinjan jatkoksi ja 

näkyvät rat-
äkyy noin viiden 

(5) hampaan levyisellä upotetulla kentällä rattaan yläreunassa ja sana International yhdek-
sän ja puolen (9½) hampaan levyisellä upotetulla kentällä rattaan alareunassa. Näiden 
kahden upotuksen kummallakin puolella, niiden välissä, on kaksi muuta upotettua kenttää 
ilman tekstiä. Kahden vierekkäisen upotuksen välinen alue on noin kaksi yksikköä alla 
olevan taulukon mukaisesti. Upotusten ja kehän sisä- ja ulkorajan välinen kenttä on puoli-
toista yksikköä. Puolat ovat ulospäin lievästi kapenevia ja läpileikkaukseltaan elliptisiä. 

puolan keskiviivat muodostavat rattaan pystysuoran halkaisijan, joka jakaa kahtia kii-
lauran, joka tässä asennossa on saavuttanut pyörähdyksensä lakipisteen. Hampaiden sivut 
ovat lievästi ulospäin kaartuvia, niin että hampaiden välinen tila on mekaanisesti jokseen-
kin oikea. 

Tunnuksen tekniset tiedot: 

Perusosa  Yksikköjä 

Koko läpimitta  61               

Keskipisteestä hampaiden tyveen  26              

Kehän leveys (sisäreunasta hampaiden tyveen)    81/2

Navan läpimitta     12                                                            

Akselin läpimitta     7  

Puolat 

Leveys puolan kiinnityskohdassa kehään (sivuprojektio)   5 

Leveys akselinreiän kohdalla (sivusivuprojektio)           7          

Kiilauran pystysuora osa                

Leveys          13/4           

Syvyys                         7/8                                    

Hampaat                                        

Tyven leveys             4 1/4                            

Kärjen leveys                        2 ¼            

Korkeus                         4 ½             
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Teksti   

Upotetun kentän leveys 5½                                           

Kirjainten korkeus                           4 

Huomautus: Yllä olevaan kuvaukseen on lisätty kiilaura korostamaan rattaan palvelua 
symboloivaa merkitystä. Yksiulotteisessa jäljennöksessä napa tulee merkitä kiilauraa 
ympäröivällä nauhalla. Sen lisäksi puolien sijainti on vahvistettu. 

Väri                 
Rotarytunnusta voidaan toisintaa vapaavalintaisen värisenä. Mikäli merkki jäljennetään 
useamman kuin yhden värisenä, on käytettävä merkin virallisia värejä syvänsininen ja 
kulta. Kulta voi olla metallinvärinen tai keltainen. Seuraavia PANTONE® värejä tulisi 
käyttää: PANTONE® 286 Blue, PANTONE® 871 Metallic Gold tai PANTONE® 123C tai 
PANTONE® 115U Gold (keltainen).  

s-
tä tulee käyttää neljällä upotetulla kentällä reunassa ja, mikäli merkki on yksiulotteinen, 
on napaa ympäröivän renkaan oltava syvänsininen. Napaa ja kiilauraa ei täytetä. 

Selkeämmän havainnollisuuden aikaansaamiseksi erilaisia taustoja vastaan voidaan ulko-
ympyrään lisätä ääriviiva.  Kaksivärisessä versiossa ulkoympyrän värin on oltava syvänsi-
ninen. (Jos merkki painetaan mustana, vaaditaan musta ääriviiva ulkoympyrän ympärillä. 
(80 102; RCP 33.010.1.)           

Minkäänlaisia poikkeuksia virallisesta rotarytunnuksesta ei sallita. (RCP 33.010.7., 
34.010.2.)              

Rotaryn merkkien muuttaminen, modifioiminen tai peittäminen              
RI:n nimeä, tunnusta ja muita merkkejä ei saa muuttaa, modifioida tai peittää millään 
tavalla eikä toisintaa muuten kuin kokonaisuudessaan. Kun merkki painetaan useamman 
kuin yhden värisenä, on käytettävä vain rotaryn virallisia värejä. Poikkeamaa rotaryn 
virallisesta tunnuksesta ei sallita. (RCP 33.010.1., 33.020.7., 34.010.2.) Rotarytunnus tai 
mikä tahansa muu rotaryn merkki voidaan päällekirjoittaa (vesileima, painettu, valaistu tai 
kohokuvioitu) edellyttäen, ettei merkkiä muulla tavalla peitetä tai estetä. (RCP 11.040.6., 
33.010.11.)                                                                                    

Rotaryn värit 
RI:n viralliset värit ovat syvänsininen ja kulta. (80 102)   

Huomautus: Kulta voi olla metallinvärinen tai keltainen. Seuraavia PANTONE® värejä 
käytetään, kun rotarytunnus, Rotarysäätiö-logo ja Interact-merkki painetaan: PANTONE®

286 Blue; PANTONE® 871 Metallic Gold tai PANTONE® 123C tai PANTONE® 115U 
Gold (keltainen). Seuraavia PANTONE® värejä käytetään, kun painetaan Rotaract-
merkki: PANTONE® 201 Red, PANTONE® 871 Metallic Gold tai PANTONE® 123C tai 
PANTONE® 115U Gold (keltainen). (RCP 33.010.1., 33.010.9.) PANTONE® on PAN-
TONE, Inc:n tuote. 

Julkaisusta RI Brand Identity Guide (547-EN) saa rotarytunnuksen toisintamista ja rota-
ryjulkaisuissa käytettävien merkkien standardeja ja merkki-identiteettiä koskevia lisäoh-
jeita.                                 

Rotaryn lippu 
Rotaryn virallisessa lipussa on valkoinen kenttä, jonka keskelle on istutettu rotaryn tun-
nus. Koko rattaan tulisi olla kultainen, ja rattaan kehässä tulisi olla neljä syvänsinistä 

ulisi olla 
kullanväriset. Reikä ja kiilaura ovat valkoiset. (80 102; RCP 33.010.8.) 
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Rotaryklubi, joka käyttää tätä lippua klubilippuna, voi rattaan yläpuolella suurilla sini-
s akunnan tai maan 
nimeä. (80 102; RCP 33.010.8.) 

Rotaryn tunnuslauseet  
n-

nuslauseet. Ensimmäinen on rotaryn päätunnuslause. (50 11, 51 9, 89 145, 01 678, 04
271) Jälkimmäisen sanamuotoa muutettiin vuoden 2004 Sääntövaltuuskunnan päätöksellä 

he they.

Rotaryhymni (Rotary Anthem) 
Rotaryn virallinen hymni (030-MU) on sovitettu ote marssista Beethovenin Egmont-
alkusoitosta, op. 84. Sitä voidaan esittää sopivissa tilanteissa, kuten lippuseremonioissa 
(RCP 26.070.) 
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Osa kuusi 

Menettelytapasäännöt (Rules of Procedure) 

18 Menettelytapasäännöt: Sääntövaltuus-
kunta ja konventiot 

I. Menettelytapasäännöt: Sääntövaltuuskunta (Council on Legislation) 
Sääntövaltuuskunnan työvaliokunta ehdottaa menettelytapasäännöt jokaista valtuuskunnan 
kokousta varten. Menettelytapasäännöt ovat voimassa kunnes seuraava valtuuskunta ne 
muuttaa. (RIB 8.120.) Seuraavat säännöt ovat vuoden 2007 valtuuskunnan hyväksymiä. 

Kohta 1  Määritelmät. Menettelytapasäännöissä on mainittu seuraavat tavallisimmat 
sanat ja käsitteet, jotka on lueteltu englanninkielisessä aakkosjärjestyksessä. Sanojen ja 
käsitteiden merkitykset ovat seuraavat, ellei niiden asiayhteydestä selvästi ilmene muuta. 

Puheenjohtaja (Chairman). Valtuuskunnan istunnon puheenjohtaja, joka voi olla joko 
valtuuskunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja valvoo kokouksen 
kulkua ja voi kommentoida mitä tahansa kokouksen kulkuun liittyvää asiaa, mukaan 
lukein jäsenten tekemiä menettelytapaa koskevia esityksiä. 

Säännöstö (Constitutional Documents). RI:n sääntöjen artiklassa 1 luetellut kolme asiakir-
jaa eli RI:n järjestysmuoto, RI:n säännöt ja rotaryklubin järjestysmuoto. 

Puutteellinen esitys* (Deficient). Esitys on puutteellinen, jos se: 

i.    on kaksiselitteinen, tai 

ii.    ei muuta kaikkia niitä RI:n säännöstön kohtia, joihin se vaikuttaa. 

Virheellinen esitys* (Defective). Esitys on virheellinen, jos:  

i.    sen hyväksyminen olisi lakien vastaista, 

ii. se on jätetty ponsiesityksenä, mutta vaatii RI:n säännöstön kirjaimen 
tai hengen kanssa ristiriidassa olevaa toimenpidettä, 

iii. se muuttaisi rotaryklubin järjestysmuotoa RI:n sääntöjen tai RI:n jär-
jestysmuodon kanssa ristiriidassa olevalla tavalla tai muuttaisi RI:n 
sääntöjä RI:n järjestysmuodon kanssa ristiriidassa olevalla tavalla, tai 

iv. se olisi mahdoton toteuttaa käytännössä.    

Muutos (Enactment). Säännöstöön RI:n sääntöjen kohdan 7.010. oikeuttavalla tavalla 
tehtävä muutos. 

Lainsäädäntö (Legislation). Muutokset ja ponnet, jotka sääntövaltuuskunta asianmukai-
sesti on hyväksynyt. 

* Huomautus: Puutteellisen ja virheellisen esityksen määritelmät ovat muuttuneet. Ks. 
selitys RI:n säännöistä. 
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Enemmistöäänin (Majority vote). Esitysten hyväksymiseen vaaditaan tavallisesti yksin-
nemmistön 

riittävyys määräytyy seuraavasti: 

1) Yksinkertainen enemmistö vaatii vähintään yhden äänen enemmän esityksen puo-
lesta kuin sitä vastaan läsnä olleilta äänestäneiltä jäseniltä; ja 

2) seniltä vähin-
tään kaksinkertaisen määrän ääniä esityksen puolesta verrattuna sitä vastustaviin  
ääniin. 

Läsnä olevat ja äänestävät jäsenet (Members Present and Voting). Jäsenet, jotka äänestä-
vät esitysten puolesta tai niitä vastaan. Poissa olevia äänioikeutettuja jäseniä tai, niitä 
jotka pidättäytyivät äänestämästä, ei pidetä läsnä olevina äänestäneinä jäseninä. 

Esitys (Motion). Jäsenen tekemä esitys, jotta valtuuskunta ryhtyisi määrättyyn toimenpi-
teeseen. Esityksiä on kahta lajia, varsinaiset ja menettelytapaan liittyvät esitykset, kuten 
näissä säännöissä on selitetty. 

Päiväjärjestys (Order of the day). Sääntövaltuuskunnan yksinkertaisin enemmistöäänin 
hyväksymä järjestys koskien sitä, paljonko aikaa voidaan käyttää kunkin asian käsitte-
lyyn, missä järjestyksessä asioita käsitellään ja/tai mikä on yhtä asiaa koskevan esittäjän 
ajankäyttö sekä keskustelun keston aikarajoitus. Työvaliokunta suosittelee erikoispäivä-
järjestyksen, joka ilmoittaa erityisten muutosehdotusten käsittelyajankohdan. Erikoispäi-
väjärjestys voi myös asettaa aikarajoitukset jäsenille, jotka haluavat mahdollisesti puhua 
ehdotetuista erityisistä muutosehdotuksista. 

Esitysten tekijät (Proposers). Klubit tai muut asianosaiset, jotka ovat RI:n sääntöjen kohti-
en 7.020. ja 7.030. mukaisesti tehneet muutos- tai ponsiesityksiä sääntövaltuuskunnan 
käsiteltäväksi.  

Päätösvaltaisuus (Quorum). Valtuuskunta on päätösvaltainen, jos siinä on läsnä RI:n 
sääntöjen kohdan 8.110. mukainen jäsenmäärä. 

Ponsi (Resolution). RI:n sääntöjen kohdan 7.010. mukaan tehty sääntövaltuuskunnan 
päätös, joka ei muuta RI:n säännöstöä. 

Tekninen lainsäädäntö (Technical Legistalation). Lainsäädännön kohdat, jotka on laadittu 
korjaamaan tai selventämään säännöstön sanamuotoja ilman, että ne aiheuttavat merkittä-
viä muutoksia. 

Kohta 2. Valtuuskunnan jäsenet. Valtuuskunnan kaikilla jäsenillä, sekä äänivaltaisilla 
että äänioikeutta vailla olevilla, on valtuuskunnan kokouksen aikana samat oikeudet ja 
velvollisuudet paitsi, että äänioikeutta vailla olevat jäsenet eivät saa äänestää mistään esi-
tyksestä. Tällaiset jäsenet, joiden valtakirja on asianmukaisesti tarkastettu, toimivat val-
tuuskunnan jäseninä koko sen kestoajan, eikä heitä voida korvata varaedustajilla tai sijai-
silla. Kuten RI:n sääntöjen kohdassa 8.110. on määrätty, jokainen äänivaltainen jäsen on 
oikeutettu antamaan yhden äänen jokaisessa äänestettäväksi alistetussa kysymyksessä. 
Valtuuskunnassa ei äänivaltaa voi käyttää sijaisen välityksellä.  

Kohta 3. Asiajärjestys. Valtuuskunnan asiajärjestyksen tulee koostua seuraavista koh-
dista: 

1) Valtakirjakomitean alustava raportti, jonka perusteella todetaan kokous päätösval-
taiseksi. 

2) Menettelytapasääntöjen hyväksyminen RI:n sääntöjen kohdan 8.120.1. mukaan. 

3) Luovutetaan sääntövaltuuskunnan käsiteltäväksi kaikki asianmukaisesti tehdyt muu-
tos- ja ponsiesitykset RI:n sääntöjen kohdan 7.050.4. mukaan. 
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4) Esitys sellaisten muutos- tai ponsiesitysten käsittelyksi, joita ei ole annettu sääntöval-
tuuskunnalle RI:n sääntöjen kohtien 7.050.2. ja 7.050.3. mukaisella tavalla. Tällai-
sesta esityksestä ei voida keskustella eikä sitä voida muuttaa.  Järjestysmuoto- ja sään-
tökomitean jäsen voi kuitenkin selittää lyhyesti, miksi tällaista esitystä ei annettu val-
tuuskunnalle, ja kyseisen esityksen tekijä voi selittää lyhyesti, miksi hän ei hyväksy 
hylkäämisen syit
enemmistön, jotta se voitaisiin ottaa käsiteltäväksi, kuten RI:n sääntöjen kohdissa 
7.050.2. ja 7.050.3. on selostettu. 

5) Hyväksytään asiajärjestys ja mahdollisten ylimääräisten asioiden käsittelyjärjestys. 

6) RI:n sääntöjen kohdan 7.050.6. mukaisten muutos- ja ponsiesitysten käsittely. 

7) Annetaan valtuuskunnan valtakirjakomitean lopullinen raportti. 

8) Päätetään valtuuskunnan kokous. 

Kohta 4.  Valtuuskunnan jäsenten tekemät esitykset. Sekä äänivaltaiset että äänioikeutta 
vailla olevat valtuuskunnan jäsenet voivat tehdä esityksiä valtuuskunnan käsiteltäväksi. 
Esityksiä on kahta lajia, varsinaiset esitykset ja menettelytapaan liittyvät esitykset, joita 
selostetaan näiden sääntöjen seuraavassa kahdessa kohdassa.

A. Etusija. Varsinaisista esityksistä käytävän keskustelun aikana voidaan tehdä tätä esi-
tystä koskeva menettelytapaan liittyvä esitys valtuuskunnan käsiteltäväksi. Valtuus-
kunnan on käsiteltävä ennen varsinaista esitystä tällainen esitys, jonka puheenjohta-
ja on hyväksynyt käsiteltäväksi. 

B. Vaadittu äänimäärä. Esityksen hyväksymiseen vaaditaan vain läsnä olleiden äänes-
täneiden jäsenten yksinkertainen ääntenenemmistö, elleivät RI:n säännöstö ja nämä 
säännöt v

Kohta 5.  Varsinaiset esitykset. Varsinaiset esitykset koskevat sääntövaltuuskunnan 
käsiteltäväksi annettuja alkuperäisesityksiä. Kaikki muutos- ja ponsiesitykset on ensin 
esitettävä otettavaksi käsiteltäväksi, ennen kuin valtuuskunta voi käsitellä ne. Varsinai-
nen esitys voidaan esittää otettavaksi käsiteltäväksi joko alkuperäisessä muodossaan tai 
muutettuna, kuten näiden sääntöjen kohdassa 9 on määrätty. Kun esityksen on tehnyt 
valtuuskunnan jäsen ja puheenjohtaja on hyväksynyt sen ottamisen käsiteltäväksi, val-
tuuskunnan ei tule ottaa käsiteltäväksi mitään muuta asiaa tai varsinaista esitystä ennen 
kuin tämä esitys on käsitelty, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Jokaisen ehdotetun 
muutoskohdan täytyy koskea erillisen pääehdotuksen aihetta paitsi, että kahta tai use-
ampaa teknistä muutosta voidaan harkita ja hyväksyä yhdellä pääehdotuksella. 

Kohta 6.  Menettelytapaan liittyvät esitykset. Eri tarkoituksia varten on käytettävissä 
erilaisia menettelytapoja, ja puheenjohtaja päättää niiden käsittelyjärjestyksestä. Tau-
lukko valinnaisista esitysten menettelytavoista näytetään liitteessä A näiden sääntöjen 
lopussa. Tavallisimmat menettelytapaan liittyvät esitykset ovat seuraavat: 

A. Muuttaminen. Esitys, jolla valtuuskunnan käsiteltävänä oleva esitys halutaan muut-
taa. Tällaisesta esityksestä voidaan keskustella ja sitä voi muuttaa vain esityksen 
ehdottaja jäljempänä näiden sääntöjen kohdan 8 mukaisesti. 

B. Keskustelun päättäminen. Tämä esitys tehdään, kun halutaan päättää jotakin asiaa 
koskeva keskustelu. Siitä ei voida keskustella eikä sitä voida muuttaa. Tätä esitystä ei 
voi tehdä jäsen, joka on jo käyttänyt puheenvuoron asiasta. Puheenjohtaja, jos hän on 
sitä mieltä, että varsinaisesta esityksestä on keskusteltu tarpeeksi, voi hyväksyä anne-
tun esityksen ja jättää käsiteltävä esitys valtuuskunnan päätettäväksi. Jos esitys hyväk-

njohtaja 
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jättää käsiteltävän esityksen äänestettäväksi. Mikäli on kyseessä keskustelu varsi-
naisesta esityksestä, alkuperäisen esityksen tekijälle annetaan normaali aika esittää 
loppusanansa. Mikäli edelleen käsiteltävänä on varsinainen esitys ja riippumaton  
jäsen on ilmaissut halukkuutensa puhua, silloin puheenjohtaja voi antaa riippumat-
tomalle jäsenelle luvan puhua ennen esityksen tekijän loppusanoja. Jos esitys kes-
kustelun päättämiseksi ei saa kahden kolmasosan ( s-
kustelua jatketaan. 

C. Lykkääminen. Esityksen tarkoituksena on asian käsittelyn lykkääminen tiettyyn 
myöhempään ajankohtaan. Esityksestä voidaan keskustella ja sitä voidaan muuttaa. 
Jos lykkäysesitys hyväksytään, asia määrätään käsiteltäväksi myöhemmin tiettynä 
aikana tai mahdollisimman lähellä sellaista aikaa.  

D. Päätös otetaan uudelleen käsiteltäväksi. Esitys, jonka mukaan valtuuskunnan alkupe-
räistä esitystä koskeva aikaisempi päätös otettaisiin uudelleen käsittelyyn. Esityksestä 
voidaan keskustella vain tämän alakohdan mukaisesti, eikä sitä ei voida muuttaa. Esi-
tys on tehtävä samana päivänä kuin alkuperäistä esitystä koskeva päätös tehtiin, tai 
heti seuraavana päivänä. Varsinaisen esityksen tekijälle on ilmoitettava esityksestä, ja 
esityksen uudelleen käsittelemisestä voi tehdä vain sitä aikaisemmin puoltanut jäsen. 

e-
o-

l k-
sen puolesta esitän, että otamme tätä esitystä koskevan päätöksemme uudelleen käsi-
teltäväksi). Puheenvuorot tulee myöntää vain kahdelle esitystä kannattavalle ja kah-
delle sitä vastustavalle jäsenelle, minkä jälkeen siitä on välittömästi äänestettävä. Kul-
lakin puheenvuoron käyttäjällä tulee olla puolitoista minuuttia aikaa esittää asiansa. 

ä-
vän kannatuksen, se otetaan käsiteltäväksi hyväksytyn asiajärjestyksen viimeisenä 
asiana, ellei puheenjohtaja päätä toisin.  Keskustelu käydään tavallisten sääntöjen 
puitteissa. Varsinaisen esityksen tekijällä ei kuitenkaan ole oikeutta uuteen avauspu-
heenvuoroon. 

E. Asian siirtäminen RI:n keskushallitukselle. Tämä on esitys, joka poistaa esityksen val-
tuuskunnan käsittelystä RI:n keskushallituksen harkittavaksi. Esityksestä voidaan 
keskustella mutta sitä ei voida muuttaa. Tällaisen asian siirtäminen RI:n keskushalli-
tukselle ei voida tulkita siten, että sillä olisi valtuuskunnan tuki ja se käsitellään kuten 
esittäjän keskushallitukselle jättämä muistio. 

F. Sääntöjen peruuttaminen. Tällä esityksellä halutaan peruuttaa määrättyjä kohtia näissä 
säännöissä, joko määräajaksi tai koko valtuuskunnan kokouksen ajaksi. Tällaisesta 
esityksestä ei voida keskustella eikä sitä voida muuttaa. Esitys voidaan tehdä vain sil-
loin, kun mikään muu asia ei ole käsiteltävänä, ja sen hyväksymiseen vaaditaan kah-
den kolmasosan (

G. Asian pöydällepano. Tämä esitys tehdään, kun halutaan siirtää asian käsittelyä val-
tuuskunnassa määrittelemättömään myöhäisempään ajankohtaan. Mikäli ajankohdasta 
sovitaan, niin esitystä ei katsota pöydällepanoksi. Esityksestä voidaan keskustella 
mutta sitä ei voida muuttaa. Jos esitys hyväksytään, valtuuskunta ei voi käsitellä tätä 

i-
yös varsinai-

nen esitys, johon se liittyy, pannaan pöydälle, ellei puheenjohtaja päätä, että on syytä 
poiketa tästä käytännöstä. Tällainen pöydällepano voi käsittää useampia muutosesi-
tyksiä kuin yksi. 
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H. Pöydälle pantujen asioiden palauttaminen käsiteltäviksi. Tehdään esitys aikaisem-
min pöydälle pannun asian ottamiseksi uudelleen käsiteltäväksi. Esityksestä voidaan 
keskustella mutta sitä ei voida muuttaa. Tällainen pöydältä palauttaminen voi käsit-
tää useampia muutosesityksiä kuin yksi. 

Kohta 7. Esitysten tarjoaminen. Minkä tahansa asian käsittelyyn saaminen valtuuskun-
n-

töjen mukaisesti. Esitys tarjotaan siten, että esittäjä nousee ylös ja onnistuu saamaan  
 puheenjohtajan huomion. Tultuaan huomioiduksi, esittäjän tulee ilmoittaa nimensä ja,  

i-
tykset, edellyttää toisen jäsenen puoltamisen. Tultuaan huomioiduksi, puoltavan jäsenen 
tulee ilmoittaa nimensä ja, mikäli on äänioikeutettu jäsen, myös piirinsä numeron. Tämän 

tiedustella, mikäli joku jäsen haluaa puoltaa tehtyä esitystä, jos tällaista puoltoa ei välit-
tömästi esitetä. Jos esitystä, paitsi varsinaista esitystä, ei puolleta, niin valtuuskunta ei  

 tule sitä harkitsemaan.

Kohta 8. Esitysten muuttaminen. Esitys toisen esityksen muuttamista koskevat seuraa-
vat rajoitukset. 

A. Esitys tehdään kirjallisena ja siitä ilmoitetaan. Esitys muuttaa varsinaista esitystä täy-
tyy antaa kirjallisena etukäteen kokouksen puheenjohtajalle viimeistään päivää ennen 
kuin varsinainen esitys käsitellään. Puheenjohtaja voi kuitenkin kumota tämän vaati-
muksen milloin hän on sitä mieltä, ettei muutosesitystä tarvitse esittää kirjallisesti, 
koska se on selvästi ymmärrettävissä myös suullisesti esitettynä. Vaihtoehto on, jos 
muutosesityksen esittämiselle on riittävästi aikaa kirjoittaa ja monistaa se valtuuskun-
nan jäsenille. Saatuaan kirjallisen muutosesityksen varsinaisen esityksen muuttami-
seksi puheenjohtaja voi päättää, että ennen kuin hän voi todeta esityksen asianmukai-
sella tavalla tehdyksi, tarvitaan lisää aikaa, jotta valmistelukomitea ehtii selventää esi-
tystä tai muutos voidaan monistaa ja jakaa sääntövaltuuskunnan jäsenille. Puheenjoh-
taja voi tällaisessa tapauksessa lykätä varsinaisen esityksen käsittelyn ja kaikki siihen 
mahdollisesti liittyvät menettelytapaa koskevat esitykset tiettyyn myöhempään ajan-
kohtaan. 

B. Muita rajoituksia. Esitystä muuttaa toista esitystä ei voida hyväksyä seuraavissa ti-
lanteissa:

1) Se ei ole yhteyttä käsiteltävänä olevaan esitykseen. Jos se on menettelytapaan 
liittyvä esitys, muutoksella tulee olla yhteyttä varsinaiseen esitykseen. Mitään 
uutta  itsenäistä kysymystä ei voida ottaa käsiteltäväksi muutosesityksen muo-
dossa. 

2) Se muuttaisi esityksen tarkoituksen päinvastaiseksi. 

3) Se esittää kysymyksen, joka jo on hyväksytty valtuuskunnassa. 

4) Se ei muuta käsiteltävänä olevan esityksen sisältöä. 

5) ä-

6) Se jättää pois sanoja tai lisää uusia niin, että esityksestä tulee epälooginen. 

7) Se on vähäpätöinen tai järjetön. 

C. Muutoksen muuttaminen. Muutoksen muuttaminen voidaan hyväksyä vain, jos  
puheenjohtaja antaa luvan muutoksen esittäjälle. Sellaisessa tapauksessa muutosta  
käsitellään muutetussa muodossa ilman valtuuskunnan äänestystä. 
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Kohta 9. Varsinaisten esitysten käsittely. Päätöksiä varsinaisista esityksistä voidaan 
tehdä seuraavilla tavoilla 

A. Muoto on alkuperäinen tai muutettu. Sääntövaltuuskunnan käsiteltäväksi annettu 
asianmukaisesti tehty varsinainen esitys tulee noudattaa jompaakumpaa seuraavista 
muodoista: 

1) esitetään hyväksyttäväksi alkuperäismuodossaan; tai 

2) esitetään hyväksyttäväksi esittäjän muuttamassa muodossa, kun siitä on ilmoi-
tettu kirjallisesti RI:n sääntöjen kohdan 7.050.4. mukaan.  

Esityksentekijän edustaja, joka haluaa muuttaa valtuuskunnan käsiteltäväksi 
annettua esitystä, mutta tästä ei ole kirjallisesti ilmoitettu RI:n sääntöjen kohdan 
7.050.4. mukaan, voi tehdä näin vain esittämällä muutosta kyseiseen esitykseen 
sen jälkeen kun se on esitetty hyväksyttäväksi. Tässä tapauksessa muutoksen 
esittäjälle annettu aika sisältyy varsinaisen esityksen esittämiseen sallittuun  
aikaan. 

B. Esitystentekijän edustaminen. Klubeja ja piirejä edustaa valtuuskunnassa piirin rotari-
en joukosta valittu äänioikeutettu edustaja, ellei esitystentekijä ole ilmoittanut val-
tuuskunnan puheenjohtajalle, että hän haluaa valtuuskunnan jonkun toisen jäsenen 
edustavan itseään kyseisessä esityksessä ja tämä jäsen on tähän suostunut. Kun on  
kysymyksessä hyväksytyssä asiajärjestyksessä olevaa kysymystä koskeva varsinainen 
esitys, esityksen tekijää edustavalla jäsenellä on oikeus tehdä aloite esityksen ottami-
seksi käsiteltäväksi. Jos hän ei tee tätä, kuka tahansa sääntövaltuuskunnan jäsen voi 
tehdä aloitteen. 

C. Aloitetta ei tehdä. Kun on vuorossa seuraava asiajärjestyksessä oleva esitys eikä sen 
käsittelemiseksi ole tehty aloitetta, esitys katsotaan hylätyksi, eikä varsinaista esitys-
tä oteta käsiteltäväksi. Jos kuitenkin esityksen tekijällä on pätevä syy siihen, miksi 
hän ei tehnyt aloitetta, puheenjohtaja voi sallia, että hän tekee myöhemmin aloitteen 
varsinaisen esityksen ottamiseksi käsiteltäväksi. 

D. Hyväksyminen tai hylkääminen. Kun aloite esityksen hyväksymiseksi on alistettu  
äänestettäväksi ja esitys hyväksytään vaaditulla ääntenenemmistöllä, esitys katsotaan 
tulleen hyväksytyksi. Jos hyväksyttäväksi esitetystä esityksestä äänestetään eikä sitä 
hyväksytä vaaditulla ääntenenemmistöllä, esitys katsotaan tulleen hylätyksi. 

Kohta 10.  Keskustelu. Vain valtuuskunnan jäsenet saavat osallistua esityksiä koske-
vaan keskusteluun.

A. Puheenvuoron käyttäjien esittäytyminen. Esityksestä ei saa alkaa keskustella, ennen 
kuin kokouksen puheenjohtaja vahvistaa, että se on tehty asianmukaisesti. Jäsenet 
saavat käyttää puheenvuoroja vain saatuaan puheenjohtajalta puheenvuoron. 

B. Keskustelun avaaminen ja päättäminen. Varsinaisen esityksen tekijällä on etuoikeus 
avata ja päättää asiaa koskeva keskustelu. Ellei päiväjärjestyksessä toisin todeta niin 
esittäjällä on kaksi ja puoli (2½) minuuttia aikaa esityksen perustelemiseen. Jos esi-
tyksestä on keskusteltu paljon tai sitä on selvästi vastustettu, varsinaisen esityksen 
tekijällä on lisäksi puolitoista minuuttia aikaa vastaukseen keskustelun lopussa. Esi-
tyksen tekijällä ei ole oikeutta käyttää esityksestään muita puheenvuoroja, ellei hän 
ole saanut siihen lupaa puheenjohtajalta.  

C. Aikaraja. Jäsenellä, joka ei ole varsinaisen esitysten tekijä, on oikeus käyttää vain 
yhden puheenvuoron yhtä esitystä koskevan keskustelun aikana, ellei hän ole saanut 
tähän erityislupaa puheenjohtajalta. Tavallisesti ei tällaista lupaa myönnetä, jos on 
toisia jäseniä, jotka eivät vielä ole käyttäneet puheenvuoroa ja jotka haluavat ilmais-
ta mielipiteensä esityksestä. Ellei päiväjärjestyksessä ole toisin päätetty, kukaan  
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jäsen, alkuperäisesityksen tekijää lukuun ottamatta, ei kerrallaan saa puhua puolta-
toista (1½) minuuttia kauempaa, ellei läsnä olevien äänestävien jäsenten enemmistö 
anna tähän suostumusta. 

D. Tasapainoinen keskustelu. Puheenjohtajan tulee mahdollisuuksien mukaan huolehtia 
siitä, että esitystä kannattaville ja sitä vastustaville jäsenille annetaan yhtäläiset tilai-
suudet ilmaista mielipiteensä. 

Kohta 11. Äänestys. Sähköinen äänestystapa on normaali äänestysmuoto. Mikäli säh-
köistä äänestystapaa ei käytetä koko kokouksen aikana tai osassa sitä, seuraavia äänes-
tyssääntöjä noudatetaan. 

Äänestys toimitetaan huuto- tai kädennostoäänestyksellä, ja puheenjohtaja ilmoittaa heti 
äänestyksen tuloksen. Jos joku jäsen epäilee, että ilmoitettu tulos ei ole oikea, hänen tulisi 
heti pyytää uutta äänestystä. Heti kun on pyydetty uutta äänestystä, tai jos puheenjohtaja 
itse päättää siitä, hänen tulee pyytää ensin puolesta ja sitten vastaan äänestäneitä nouse-
maan lyhyeksi aikaa seisomaan. Jos puheenjohtaja on yhä epävarma äänestyksen tulok-
sesta tai jos joku jäsen pyytää uutta äänten laskemista, puheenjohtajan tulee ensin nimit-
tää ääntenlaskijat ja antaa asia sitten äänestettäväksi. Puolesta äänestäjät pyydetään sei-
somaan ja heidät lasketaan, ja kun he ovat istuutuneet, lasketaan seisomaan pyydetyt vas-
taan äänestäjät. Puheenjohtaja ilmoittaa sitten, mihin tulokseen äänten laskemisessa on 
päädytty. 

Kohta 12. Valitus. Jäsenet voivat valittaa valtuuskunnan puheenjohtajan päätöksestä, 
kuten RI:n sääntöjen kohdassa 8.120.2. on määrätty. Valitusta ei tarvitse kannattaa, mutta 
se on tehtävä heti kyseisen päätöksen jälkeen. Jos päätöksen jälkeen on käsitelty muita 
asioita, on liian myöhäistä valittaa. Valituksesta voidaan keskustella, mutta sitä ei voida 
muuttaa. Valituksesta ilmoittaessaan puheenjohtaja voi, jättämättä puheenjohtajan tehtä-
väänsä, perustella päätöstään. Hänellä on tähän kaksi ja puoli minuuttia aikaa. Yhdenkään 
jäsenen ei sallita käyttää useampaa kuin yhden puheenvuoron, puheenjohtajaa lukuun  
ottamatta, joka voi keskustelun loputtua vastata päätöstä vastustaviin puheenvuoroihin. 
Kullakin jäsenellä on kaksi minuuttia aikaa puhua valituksesta, ja puheenjohtajalla, jos 
hän haluaa antaa vasta-argumenttinsa, on tähän aikaa kaksi minuuttia. Kysymys esitetään 

ion of the chair be sus-
tained?" (Hyväksytäänkö puheenjohtajan päätös?) Läsnä olevien ja äänestävien jäsenten 
enemmistöäänet vaaditaan kumoamaan puheenjohtajan päätös. Jos äänet menevät tasan, 
puheenjohtajan päätös pysyy voimassa. 

Kohta 13. Parlamentaariset kysymykset. Jäsenet voivat antaa lausuntoja tai esittää 
kysymyksiä parlamentaaristen kysymysten muodossa. Tällaiset kysymykset eivät ole 
esityksiä, eivätkä ne vaadi kannatusta. Niistä ei voida keskustella eikä niitä voida muut-
taa, mutta ne vaativat joissakin tapauksissa puheenjohtajan päätöksen. 

A. Erioikeusasiat. Tällaiset kysymykset liittyvät valtuuskunnan tai sen jäsenten erioi-
keuksiin. Erioikeusasiat koskevat, mutta eivät rajoitu seuraaviin seikkoihin:  

1) valtuuskunnan työn organisointia;  

2) jäsenten hyvinvointia, esim. kokoontumistilojen lämpötilaa, valaistusta, ja tuu-
letusta;  

3) suojaa melua ja muita häiriöitä vastaan;  

4) valtuuskunnan toimihenkilöiden tai jäsenten käyttäytymistä; 

5) kuritoimenpiteitä häiritsevästi tai loukkaavasti käyttäytyvää jäsentä kohtaan;  

6) katsojien tai vieraiden käytöstä kohtaan;  
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7) julkaistujen raporttien tai neuvottelumuistiinpanojen virheellisyyksiä koskevia 
huomautuksia. 

Koko valtuuskuntaa koskevat erioikeusasiat käsitellään ennen sen jäseniä koskevia asioi-
ta. Henkilökohtaisten erioikeusasioiden täytyy koskea valtuuskunnan jäsentä. 

B. Menettelytapakysymys. Tämä kysymys tehdään, kun halutaan kiinnittää huomio 
siihen tai protestoida sitä vastaan, että on toimittu RI:n säännöstön tai näiden sääntö-
jen vastaisesti. Puheenjohtaja päättää, onko menettelytapakysymys oikeutettu, ja jos 
näin on, mitä on tehtävä asian korjaamiseksi.   

C. Lisätietojen pyytäminen. Jäsen voi pyytää lisätietoja tietyn käsiteltävänä olevan  
kysymyksen sisällöstä tai siihen liittyvästä menettelytavasta. Puheenjohtaja päättää, 
onko pyyntö oikeutettu. Jos puheenjohtaja päättää, että se on oikeutettu, hän voi antaa 
pyydetyt lisätiedot tai pyytää valtuuskunnan jotakin jäsentä vastaamaan kysymykseen. 
Jos pääsihteeriä pyydetään vastaamaan tällaiseen pyyntöön, hän voi määrätä jonkun 
sihteeristön jäsenistä hankkimaan pyydetyt tiedot.  

Kohta 14. Tauot. Puheenjohtaja voi aika ajoin keskeyttää valtuuskunnan kokouksen 
määräajaksi, tai jäsen voi esittää taukoa tai päivän asioiden käsittelyn lopettamista. Täl-
laisesta esityksestä ei voida keskustella eikä sitä voida muuttaa. 

Kohta 15. Muutosesitysten peruuttaminen. Varsinaista esitystä lukuun ottamatta valtuus-
kunta voi jättää muutosesityksen käsittelemättä seuraavissa tapauksissa. Muutosesityksen 
tekijä/tekijöiden edustaja voi kirjallisesti ilmoittaa valtuuskunnan sihteerille, että annettu 
esitys peruutetaan. Jos esityksen tekijät ovat eri piireistä, kaikkien näiden piirien edusta-
jien täytyy yhteisesti ja kirjallisesti ilmoittaa sihteerille, että he haluavat peruuttaa esityk-
sen. Nämä edustajat voivat valtuuskunnan puheenjohtajan suostumuksella peruuttaa esi-
tyksen myös valtuuskunnan kokouksen aikana. Jos kysymyksessä on varsinainen esitys, 
sen voi peruuttaa vain varsinaisen esityksen tekijä sääntövaltuuskunnan suostumuksella. 

Kohta 16. Valtuuskunnan tekemät esitykset.  Valtuuskunta voi itse tehdä esityksiä RI:n 
sääntöjen kohdan 7.020. mukaisesti. Valtuuskunta voi tehdä myös muutosesityksen seu-
raavan valtuuskunnan käsiteltäväksi. Jäsenen, joka haluaa tehdä tällaisen esityksen val-
tuuskunnan puolesta, tulee ensin toimittaa se asianmukaisella tavalla kirjallisena puheen-
johtajalle viimeistään klo 12.00 päivää ennen valtuuskunnan viimeistä kokouspäivää. 
Valtuuskunnan ehdottaman ponsiesityksen täytyy liittyä käynnissä olevan istunnon toi-
mintaan ja 25 äänioikeutetun edustajan on allekirjoitettava se. Edellä mainitut vaatimuk-
set eivät kuitenkaan koske ehdotettuja ponsia, joiden avulla ilmaistaan arvostusta, tukea, 
sympatiaa, tai osaan ottoa. Kun työvaliokunta on tarkastanut esityksen, se voi tarvittaessa 
selventää ponsiesityksen tekstiä. Puheenjohtaja ilmoittaa sen jälkeen joko esityksen käsit-
telyajan tai selostaa, miksei esitystä voida ottaa käsiteltäväksi. Jos esitys hyväksytään val-
tuuskunnan harkittavaksi, esityksen tehneellä jäsenellä on etuoikeus tehdä aloite sen  
hyväksymiseksi. Tällaisesta esityksestä voidaan keskustella ja sitä voidaan muuttaa  
samalla tavalla kuin muita varsinaisia esityksiä. 

Kohta 17. Materiaalin jakaminen. Valtuuskunnan äänivaltaisille jäsenille ei heidän 
isäntäkaupunkiin saapumisensa jälkeen saa jakaa mitään esityksiin liittyvää materiaalia, 
joka voi vaikuttaa äänestämiseen jonkin esityksen puolesta tai sitä vastaan, ellei joku 
valtuuskunnan jäsenistä ole pyytänyt ja saanut tähän lupaa läsnä olleiden äänestäneiden 
jäsenten enemmistöltä. Jakelukielto ei koske ennen kokousta kaikille valtuuskunnan 
jäsenille aikaisemmin annettuja lausuntoja esitysten puolesta tai niitä vastaan tai RI:n 
keskushallituksen antamaa informaatiota. Valtuuskunnan jäsenten tulee hylätä kaikki 
sellainen aineisto, jonka jakelu on ristiriidassa tämän kohdan kanssa. Asia voi vaatia 
valtuuskunnan puheenjohtajan kurinpidollista toimenpidettä. 
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Kohta 18. Päiväjärjestyksen muuttaminen. Päiväjärjestystä voidaan muuttaa tätä var-
ten asianmukaisesti tehdyllä esityksellä. Tällaisesta esityksestä voidaan keskustella ja 
sitä voidaan muuttaa läsnä olevien ja äänestäneiden yksinkertaisella enemmistöpäätök-
sellä. Jos esitetty muutos vaikuttaisi valtuuskunnan toimintaan, puheenjohtaja voi, luo-
vuttamatta puheenjohtajuuttaan, lyhyesti ilmoittaa kannattavansa tai vastustavansa 
muutosta. 

Kohta 19. Sääntöjen muuttaminen. Näitä sääntöjä, jotka läsnä olleiden äänestäneiden 
jäsenten enemmistö on hyväksynyt, voidaan muuttaa tätä tarkoitusta varten asianmu-
kaisesti tehdyllä esityksellä. Esityksestä voidaan keskustella mutta ei muuttaa, paitsi 
näiden sääntöjen kohdassa 8.C kuvaamassa tapauksessa, ja sen hyväksymiseen tarvi-
taan läsnä ol

Kohta 20. Muut asiat. Jos näissä säännöissä havaitaan epäjohdonmukaisuutta, kak-
siselitteisyyttä tai epäselvyyttä, tulee noudattaa RI:n säännöstön määräyksiä. Puheen-
johtaja tekee oman harkintansa mukaan oikeudenmukaisen ratkaisun niistä menettely-
tapa-asioista, jotka eivät sisälly näihin sääntöihin tai RI:n säännöstöön. Päätöksestä on 
oikeus valittaa valtuuskunnalle. 

LIITE A 

MENETTELYTAPAAN LIITTYVIÄ ESITYKSIÄ KOSKEVA KAAVIO 

 Aloite Kiistanalainen Muutettavissa Vaadittu enemmistö

A. Muuttamien Ei Kyllä Yksinkertainen  

B Keskustelun päättäminen Ei Ei 

C. Käsittelyn lykkääminen Kyllä Kyllä Yksinkertainen 

D. Uudelleen käsitteleminen Kyllä Ei 

E. Jättäminen keskushallituksen  
 ratkaistavaksi Kyllä Ei Yksinkertainen  

F. Sääntöjen peruuttaminen Ei Ei 

G. Pöydälle paneminen Kyllä Ei Yksinkertainen 

H. Pöydälle pantujen asioiden 
 ottaminen käsiteltäväksi Kyllä Ei Yksinkertainen 

II. Menettelytapasäännöt: RI:n konventio 
RI:n konventioita koskevat parlamentaariset menettelytapasäännöt hyväksyi vuoden 1977 
sääntövaltuuskunta (77 105), ja niitä ovat sen jälkeen muuttaneet vuosien 1980 (80 97), 
1983 (83 193) ja 1986 (86 226) sääntövaltuuskunnat. Säännöt ovat samantapaiset kuin 
sääntövaltuuskunnan käyttämät säännöt. Konvention äänestäjäkunnan muodostavat klubien 
asianmukaisesti valtuuttamat edustajat ja edustajien sijaiset sekä riippumattomat edustajat 
(RIC 9, 5). Näitä kutsutaan valitsijamiehiksi. Edustajat ja sijaiset, jotka edustavat yhtä 
kymmentä osaa (1/10) kaikista klubeista, muodostavat päätösvaltaisen jäsenmäärän kaikissa 
konvention täysistunnoissa. (RIB 9.080.1.) 

Konventiota koskevissa säännöissä on seuraavat äänestystä koskevat määräykset: 
1) Äänestäminen konventiossa tapahtuu yleensä huutoäänestyksellä, viva voce. Puheen-

johtaja ilmoittaa äänestyksen tuloksen tai päättä äänestyksen suorittamisesta seisaal-
leen nousten, jossa jokainen seisova valitsijamies lasketaan yhdeksi ääneksi. 
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2) Jos joku jäsenistä epäilee, ettei äänestystulos ole oikea, hänen tulisi heti pyytää äänes-
tyksen suorittamista seisaalleen nousten. 

3) Puheenjohtajalla on oikeus ilmoittaa äänestystulos seisomaäänestyksen perusteella 
ilman varsinaista laskentaa. Tämä ilmoitus on lopullinen, ellei heti vaadita varsi-
naista laskentaa ja 20 muuta valitsijamiestä on tilaisuuden saatuaan ilmoittanut kan-
nattavansa tätä vaatimusta. 

Tässä tapauksessa puheenjohtajan tulee nimittää ääntenlaskijat ja toimittaa tämän jälkeen 
uusi äänestys, pyytäen ensin puoltoäänten antajia nousemaan seisomaan ja, kun heidät on 
laskettu, laskemalla samoin vastaäänten antajat. Puheenjohtaja ilmoittaa sitten laskennan 
tulokset, ja tämä tulos on lopullinen. 

Toimihenkilöiden nimeämisessä ja vaalissa on valitsijamiehillä oikeus niin moneen  
ääneen kuin hänellä on valtakirjoja. Riippumattomat edustajat voivat kuitenkin äänestää 
vain koko konvention äänestettäväksi annetuista asioista.  
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Rotarysanoja ja -ilmaisuja 

Aktiivijäsen (active member)  Hänet on valittu klubin jäseneksi edustamaan liike-, 
ammatti tai yhdyskuntapalveluluokitetta. Hänellä on kaikki ne velvollisuudet ja oikeudet, 
jotka klubin jäsenelle kuuluvat RI:n järjestysmuodon ja sääntöjen mukaan.  

Aluetoimisto (international office, RI)  RI:n sihteeristön aluetoimisto. Kukin RI:n 
seitsemästä toimistosta palvelee oman alueensa rotaryklubeja ja governoreja.  

Alueellinen Rotarysäätiön koordinaattori, RRFC (regional Rotary Foundation coor-
dinator)  Rotari, joka toimii linkkinä Rotarysäätiön hallituksen ja piirien välillä koskien 
Rotarysäätiön asioita määrätyllä alueella. RRFC on ensisijaisesti vastuussa varainhankin-
nan ja ohjelmiin osallistumisen edistämisestä. 

Ammattipalvelu (Vocational Service)  Rotaryn toinen palveluväylä. Sen tarkoituksena 
on antaa jokaiselle rotarille mahdollisuus korostaa oman ammattinsa arvokkuutta ja arvos-
tusta muille klubin jäsenille. Lisäksi se edustaa klubin velvollisuutta ryhtyä projekteihin, 
jotka liittyvät urasuunnitteluun, ammatilliseen harjoitteluun ja korkeitten eettisten arvojen 
edistämiseen työpaikalla. 

Apulaisgovernor (assistant g k-
sien mukaan nimittänyt avustamaan itseään hallinnollisten tehtävien hoitamisessa, jotka 
liittyvät määrättyjen klubien toimintaan piirin alueella.     

Avustajaryhmä (resource g o-
lehtii erikoisaktiviteeteista auttamalla klubeja ja piirejä toteuttamaan toiminta- ja palvelu-
projekteja. Avustajaryhmiä on kaksi (1) palveluryhmä, joka auttaa klubeja ja piirejä huoleh-
timaan huolista, jotka koskevat lukutaitoa, nälkää, uhanalaisia lapsia ja ympäristöä ja (2) 
toimeenpaneva ryhmä, joka auttaa klubeja ja piirejä toimimaan tehokkaammin jäsenkehi-
tyksen, jäsenten pysyttämisen ja suhdetoiminnan alueilla. 

District Designated Fund (DDF) ks. Piirirahasto 

Edustaja (delegate)  Rotaryklubin edustaja kansainvälisessä konventiossa.  

Ei-rotarymaat ja maantieteelliset alueet (non-Rotary countries and geographical areas)  
Paikka, jota RI:n keskushallitus ei ole muodollisesti avannut laajentamiselle. Rotarit, klubit 
ja piirit eivät saa ryhtyä minkäänlaisiin laajennustoimiin ellei RI:n laajennuskomitea erityi-
sesti näin ole pyytänyt. 

enactment  ks. Sääntömuutos 

Erityisedustaja (special representative)  Henkilö, tavallisesti rotari ja mielellään uuden 
klubin organisoimista tukevan kummiklubin jäsen, jonka governor on nimennyt edusta-
jakseen uuden klubin perustamiseen liittyvissä yksityiskohtaisissa järjestelyissä. 

Euroopan ja Afrikan toimisto, RI  Zürichissä, Sveitsissä sijaitseva RI:n sihteeristön 
toimisto, joka palvelee rotareita alueella Eurooppa, Afrikka ja Itäisen Välimeren maat.   

fiscal agent  Vapaaehtoiset rotarit, jotka ottavat vastaan ja tallettavat klubien suoritta-
mat maksut omassa maassaan ja toimittavat ne eteenpäin RI:n valtuuttaman asiamiehen, 
controllerin, antamien ohjeiden mukaan. Fiscal agentit on lueteltu Official Directory -
matrikkelissa.       
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GETS  ks. Tulevien governorien koulutusseminaari  

Governor (district governor) RI:n toimihenkilö (Officer), joka toimii keskushallituksen 
yleisvalvonnassa ja johdolla. Governor valvoo piirin kaikkia klubeja tarjoamalla johtajuutta 
ja varmistamalla jatkuvuutta. 

Governorehdokkaan henkilötietolomake (Governor-nominee Data Form)  Piirin 
governoriksi valitseman ehdokkaan laatima henkilötietojen yhteenveto. Se sisältää henki-
lötiedot valitusta ehdokkaasta ja hänen puolisostaan. Lomaketta käytetään myös ennak-
koilmoittautumisena kansainväliseen rotaryneuvotteluun. 

Governorin kuukausikirje  Kuukausittainen tiedote, jonka governor lähettää piirinsä 
klubien presidenteille ja sihteereille ja joka sisältää mielenkiintoisia ja tärkeitä tietoja, 
mm. kuukausittaisen läsnäoloraportin. 

Governorin sijainen (acting governor)  Rotari, jonka RI:n presidentti on määrännyt 
hoitamaan governorin tointa kunnes konventio tai keskushallitus on valinnut uuden gover-
norin. Governorin sijainen voidaan nimetä myös, jos governor on tilapäisesti estynyt hoita-
masta toimeensa kuuluvia tehtäviä. 

Immateriaalioikeudet (In k-
set, joiden suojaamisesta ja säilyttämisestä keskushallitus vastaa. 

Intellectual Property ks. Immateriaalioikeudet 

institutes  ks. Instituutit 

Instituutti Instituutti on tarkoitettu nykyisille, entisille ja 
tuleville governoreille. Tämä kansainvälinen instituutti pidetään tavallisesti RI:n konven-
tion yhteydessä. Instituutissa käydään vapaamuotoisia keskusteluja rotaryn ohjelmaan ja 
RI:n hallintoon liittyvistä ajankohtaisista aiheista. 

Instituutit (Rotary institutes)  Rotarytietoutta, motivaatiota ja toveruutta tarjoavat 
kokoukset entisille, nykyisille ja tuleville governoreille ja muille RI:n toimihenkilöille. 
Rotaryinstituuttien tarkoituksena on antaa niihin osallistuville ajankohtaista tietoa rotaryn 
ohjelmista, sekä ksi. 

Interact  Rotaryklubien sponsoroimat nuorten klubit, joiden tarkoituksena on edistää 
palvelemista ja kansainvälistä yhteisymmärrystä. Jäsenyys on avoin 14 18 -vuotiaille 
nuorille. 

Intercountrykomiteat (ICC)  Rotarien, rotaryklubien tai -piirien muodostamat komi-
teat, jotka on perustettu asianomaisten governorien suostumuksella tai aloitteesta. Komi-
teoiden tarkoituksena on rakentaa kahden tai useamman maan rotarien tai klubien välisiä 
kontakteja ja edistää näin yhteisymmärrystä ja ystävyyttä eri maiden ihmisten välillä. 

Jäsenkehitys (membership development) a-
miseksi suositellaan jatkuvan, monivaiheisen prosessin käyttöönottoa, jonka kolme ydin-
osaa on uusien jäsenien rekrytointi, nykyisten jäsenien pysyttäminen klubissa ja uusien 
klubien perustaminen (laajennus).  

Jäsenkortti (membership identification card)  RI:n kaikkien klubien käyttöön suositte-
lema taskukokoinen jäsenkortti.   

Jäsentietolomake (Membership Data Form) ita, 
joita he voivat käyttää ilmoittaakseen sihteeristölle uudet ja eronneet jäsenet, osoitteen tai 
luokitteen muutokset. Jäsentiedot voi myös päivittää Member Accessin kautta. 
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Jäsenyyskoordinaattoriverkosto (RRIMC network) Verkoston muodostavat 64 alue-
koordinaattoria. He ovat vastuussa jäsenyysseminaarien järjestämisestä alueillaan, totea-
malla jäsenyystrendejä ja alueelle tyypillisiä strategioita. He avustavat tulevien governorien 
koulutusseminaarin (GETS) valmennusryhmää ja esiintyvät tai avustavat muissa piirin tai 
vyöhykkeen jäsenkehityskokouksissa tai tapahtumissa. 

Kansainvälinen palvelu (International Service)  Rotaryn neljäs palveluväylä, joka 
käsittää kaikki ne asiat, joita rotarit voivat tehdä kansainvälisen yhteisymmärryksen, 
hyvän tahdon ja rauhan edistämiseksi. Monet kansainvälisen palvelun ohjelmat on suunni-
teltu avustamaan humanitaarisia tarpeita kehittyvissä maissa ja ne voivat edistää tutta-
vuuksia muiden maiden ihmisten ja kulttuurien kanssa. 

Kansainvälinen rotaryneuvottelu (International Assembly)  Vuosittain järjestettävä 
kokous, joka on tarkoitettu RI:n ylimmille toimihenkilöille, tuleville governoreille, komi-
teoiden puheenjohtajille ja muille RI:n keskushallituksen määräämille henkilöille. Sen 
tarkoituksena on antaa tuleville governoreille koulutusta, opastusta hallinnollisten asioi-
den hoidossa, motivaatiota ja inspiraatiota sekä tarjota tilaisuuden keskustella ja suunni-
tella, miten rotaryn ohjelmia ja projekteja toteutetaan seuraavan rotaryvuoden aikana. 

Kansainvälinen yhteiskuntapalvelu, WCS (World Community Service)  Kansainväli-
sen palvelun toimintamuoto, joka tukee ja edistää maailmanlaajuista kehitystä ja hyvää 
tahtoa. Kansainvälisen yhteiskuntapalvelun kautta rotarit toteuttavat projekteja, jotka 
parantavat elinoloja ja täyttävät inhimillisiä tarpeita. Rotarit voivat tarjota tukea projek-
teille rahoituksen, lahjoitettujen tavaroiden ja ammatillisen erikoistumisen avulla. 

Klubijohtosuunnitelma 
hallinnollinen rakenne, joka perustuu tehokkaiden klubien parhaimpiin käytäntöihin, on 
suunniteltu auttamaan klubeja parantamaan kykyään saavuttamaan tavoitteensa jokaisella 
palveluväylällä. Klubien ei ole pakko ottaa suunnitelmaa käyttöön. 

Klubimaksut (dues and fees) - ja vuosimaksut, jotka jokaisen aktiivijäsenen 
tulee maksaa klubille. Niiden suuruuden määrää klubi. 

Klubien yhteenliittyminen (merger of c mpi klubia 
voi esittää keskushallitukselle anomuksen klubien yhdistämiseksi yhdeksi klubiksi.  

Klubineuvottelu (club assembly)  Klubin kaikkien toimihenkilöiden, hallituksen jäsen-
ten ja komiteoiden puheenjohtajien kokous, joka pidetään klubin ohjelmaa ja toimintaa 
koskevia neuvotteluja varten tai uuden jäsenen jäsenyysseremoniaa varten. 

Klubin hallitus (Board of Directors, Club)  Rotaryklubin hallintoelin, joka valitaan 
klubin sääntöjen määräämällä tavalla.  

Klubin mallisäännöt (Bylaws, Recommended Rotary Club) 
koskevat määräykset. RI:n keskushallitus suosittelee klubeille mallisäännöt, mutta klubit 
voivat muuttaa sääntöjä vastaamaan yksittäisen klubin olosuhteita. Kaikkien muutosten 
tulee noudattaa järjestysmuotojen ohjeita. 

Klubin sijaintipaikkakunta (club locality)  Kuvaus alueesta, jolla klubi tarjoaa palvelua. 
Samalle paikkakunnalle voidaan perustaa yksi tai useampia klubeja.         

Klubipalvelu (Club Service)  Rotaryn ensimmäinen palveluväylä. Se sisältää kaikki ne 
aktiviteetit, jotka ovat tarpeen niille toimenpiteille, joihin rotarit ryhtyvät tehdäkseen 
klubinsa toiminnan menestykselliseksi. 
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Klubivierailuraportti (Memo of Club Visit)  Apulaisgovernorin tai governorin klubi-
vierailun aikana täyttämä lomake, jonka tarkoitus on arvioida klubin edistymistä tavoittei-
den saavuttamiseksi ja päättää klubille tarjottavasta tuesta. Se on samalla vuosittainen 
yhteenveto klubin edistymisestä, heikosti toimivien klubien toteamiseksi ja sitä käyttävät 
sekä piiri että RI. 

Komiteat RI, eritys- (Special) y-
vuoden päättymiseen, jona se on nimitetty.  

Komiteat RI, keskushallitus- (Board)  Keskushallituksen valikoiduista jäsenistä RI:n 
presidentin valitsema komitea, jonka tehtävänä on tehdä suosituksia erityisasioista koko 
hallitukselle.     

Komiteat RI, pysyvät 
kohdan 16.010. mukaisesti. 

Komiteat RI, väliaikais- (ad hoc) 
komitea, joka toimii kunnes sen tehtävät on suoritettu.   

Konventio (Convention, RI)  Rotary Internationalin kansainvälinen vuosikokous. Sen 
päätarkoituksena on antaa rotareille virikkeitä, inspiraatiota ja tietoa kansainvälisellä 
tasolla. Konventiossa klubien edustajat eri puolilta maailmaa valitsevat RI:n toimihenkilöt 
seuraavaksi rotaryvuodeksi, mm. RI:n presidentin ja keskushallituksen jäsenet. 

Kummiklubi (sponsor club)  Rotaryklubi, joka on ottanut vastatakseen avustamisesta 
uuden klubin perustamiseen liittyvissä järjestelyissä ja tämän klubin ohjaamisessa sen alku-
taipaleella RI:n jäsenenä. Erityisedustaja, joka avustaa governoria uuden klubin perustami-
sessa, on tavallisesti kummiklubin jäsen.  

Kunniajäsen (honorary member)  Henkilö, joka on valittu klubin kunniajäseneksi sen 
ansiosta, että hän edustaa erityisen arvokkaalla tavalla rotaryn ihanteita tai hän on jatku-
vasti tukenut rotaryn toimintaa ja tavoitetta. Hänen ei tarvitse maksaa jäsenmaksuja, 
hänellä ei ole oikeuttaa äänestää eikä hän voi olla klubin toimihenkilö. Hän voi kuitenkin 
osallistua klubin kaikkiin kokouksiin ja nauttia klubin jäsenyyden suomista oikeuksista. 
Kunniajäsenyyden pituudesta päättää klubin hallitus. 

Laajennustyö, sisäinen (extension, internal)  Klubin jäsenmäärän lisääminen niin, että 
klubin jäsenistössä ovat edustettuina kaikki ne luokitteet, joihin on mahdollista saada 
sopiva edustaja klubin toiminta-alueelta.  

Laajennustyö, ulkoinen (extension, external)  Rotaryn laajentaminen perustamalla 
klubeja paikkakunnille, joilla ei niitä ennestään ole. Tästä työstä vastaa piirissä governor 
yhteistyössä sihteeristön kanssa. Piireihin kuulumattomilla alueilla ulkoiseen laajennus-
työhön vaaditaan RI:n keskushallituksen suostumus.  

Liittymismaksu, jäsenehdokas (admission fee, prospective Rotarian)  Maksu, jonka 
klubin jäsenehdokas maksaa klubille. Klubi päättää maksun suuruudesta ja merkitsee sen 
sääntöihinsä. 

Liittymismaksu, uusi klubi (admission fee, prospective club
klubi maksaa RI:lle liittymismaksun, jonka suuruuden määrää RI:n keskushallitus. 

Luokite (classification)  Sana tai käsite, joka kuvaa erillistä ja selvää, yhteiskunnalle 
hyödyllistä liike- tai ammattitointa.  Jokainen klubi määrittelee paikkakunnallaan esiinty-
vät luokitteet ja jokaiselle aktiivijäsenelle on osoitettu luokite, joka vastaa tarkkaan sitä 
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pääasiallista ja tunnettua liike- tai ammattialaa, jota jäsenen toimipaikkana oleva yritys tai 
laitos edustaa, tai jäsenen työtä, tointa tai laitosta, 

Luokiteluettelo (classification roster)  Täydellinen luettelo paikkakunnan liike- ja 
ammattialoista. Luettelosta käy ilmi, mitkä luokitteet ovat täytetyt ja mitkä vapaat. 

Luottamusta nauttiva (good standing)  RI:n säännöstössä käytettynä kuvaamaan 
rotaryklubin arvossa pidettyä jäsentä, joka täyttää jatkuvasti kaikki rotaryklubin jäsenyy-
den asettamat vaatimukset, sekä klubia, joka täyttää kaikki RI:n jäsenyyden vaatimukset. 

Läsnäolon korvaus, paikkaus (make-up)  Tapa, jolla rotari voi varjella jäsenyyttään, 
jos hän joutuu olemaan poissa oman klubinsa kokouksesta. Hän voi paikata läsnäolonsa 
osallistumalla toisen rotaryklubin kokoukseen tai tiettyihin muihin rotarytoimintoihin (ks. 
rotaryklubin järjestysmuoto, artikla 9). Ks. Visiting Rotarian Report Card.   

Läsnäoloraportti, klubi (Membership Attendance Report, club)  Raportti läsnäolosta 
klubin kokouksissa, joka klubin tulee tehdä kuukausittain Suomen Rotaryn jäsentietojär-
jestelmään osoitteessa www.rotary.fi/rekisteri.  

Läsnäoloraportti, piiri (Membership Attendance Report, district)  Kuukausittainen 
yhteenveto piirin klubien toimittamista läsnäoloraporteista. Yhteenvetoraportti voidaan 
julkaista governorin kuukausikirjeessä. 

Maailman yhteisymmärryksen ja rauhan päivä (World Understanding and Peace Day) 
 Rotaryn syntymäpäivä, 23. helmikuuta (1905). Kukin klubi korostaa tänä päivänä erityi-

sesti rotaryn sitoumusta toimia kansainvälisen yhteisymmärryksen, ystävyyden ja rauhan -
hyväksi. 

Maksut (dues and fees)  Klubin jokainen aktiivijäsen maksaa klubilleen sen määräämät 
liittymis- ja vuosimaksut.       

Member Access  Vain jäsenille tarkoitettu osio osoitteessa www.rotary.org, jonka kautta 
rotarit voivat lahjoittaa Rotarysäätiölle, hoitaa sähköpostitse tilauksia RI:ltä, ilmoittautua 
kokouksiin. Klubin ja piirin toimihenkilöillä on lisäksi pääsy eri tilastoihin ja raportteihin, 
sekä voivat ylläpitää klubi- ja jäsentietoja. 

Memo of Club Visit  ks. Klubivierailuraportti 

merger of clubs (Klubien yhdistyminen)  RI:n keskushallitukselle tehty hakemus 
saman piirin kahden tai useamman klubin yhdistämisestä yhdeksi klubiksi. 

mietinnöt, RI:n keskushallitukselle laadittavat (memorial to the Board)  RI:n kes-
kushallitukselle tehtävä muistio tai anomus erityisestä toimenpiteestä. 

Monipiirihallinto (multidistrict administrative g ymä 
järjestely, kun kaksi tai useampi piiri haluaa tarjota yhteisiä hallinnollisia palveluja klu-
beilleen.   

Neljän kysymyksen koe (Four- - ja ammattietiikkaan liittyvä lausuma. 
Sen loi v. 1932 Herbert J. Taylor ja Rotary International otti sen käyttöön v. 1934.           

Neljä palveluväylää (f Rotaryn filosofinen kulmakivi ja 
klubitoiminnan perusta. Ne perustuvat rotaryn tavoitteisiin: Klubipalvelu, ammattipalvelu, 
yhteiskuntapalvelu ja kansainvälinen palvelu. (Ks. erilliset hakusanat.) 

Nuorisovaihto (Youth Exchange, Rotary)  Lukioikäisille nuorille (15 19 v.) tarkoitettu 
RI:n ohjelma, johon osallistuvat nuoret matkustavat toiseen maahan kouluvuodeksi tai 
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lyhyemmäksi ajaksi opiskelemaan ja/tai tutustumaan isäntämaahan ja edistämään näin 
kansainvälistä yhteisymmärrystä ja hyvää tahtoa. Lähettävien ja vastaanottavien klubien 
tai piirien tukemat nuorisovaihto-oppilaat valitaan RI:n keskushallituksen ehdottamien 
menetelmien ja suuntaviivojen mukaan. 

Official Directory RI:n virallinen matrikkeli sisältää yhteystiedot RI:n ja Rotarysääti-
ön toimihenkilöihin, komiteoihin, avustajaryhmiin ja sihteeristön henkilökuntaan. Lisäksi 
se on luettelo maailman piireistä ja governoreista ja aakkosellinen luettelo piirien klubeis-
ta sekä tarvittavat yhteystiedot. 

Painopistekohteet (  emphases) RI:n presidentin toimikauden kohdealueet, 
jotka tukevat RI:n yleisohjelmaa. Klubeja ja rotareita kehotetaan toteuttamaan palveluak-
tiviteetteja näillä kohdealueilla.  

Palvelu itsekkyyden edelle (Service Above Self) 
jota voidaan käyttää rotaryjulkaisuissa ja muissa yhteyksissä. 

Palvelumahdollisuuksien valikoima (Menu of Service Opportunities) k-
siä ja kohteita, jotka RI on paikallistanut suositeltavina palveluprojekteina klubeille ja pii-
reille määrättyä ajanjaksoa varten kuten: Children at Risk (Uhanalaiset lapset), Disabled 
Persons (Vammaiset henkilöt), Health Care (Terveydenhoito), International Understanding 
and Goodwill, Literacy and Numeracy (Luku-, kirjoitus- ja laskutaito), Population Issues 
(Väestökysymykset), Poverty and Hunger (Köyhyys ja Nälkä), Preserve Planet Earth  
(Pelasta Maa-planeetta -ohjelma), Urban Concerns (Urbaanit huolenaiheet). 

Palveluväylät (four ks. Neljä palveluväylää                                                   

Paul Harris Fellow  Henkilö, joka on lahjoittanut tai jonka kunniaksi tai muistoksi on 
lahjoitettu 1 000 USD Rotarysäätiölle. 

per capita -maksut (per capita dues)  Jäsenmaksut, jotka klubi maksaa jokaisesta 
aktiivijäsenestään RI:lle kahdesti vuodessa, 1. heinäkuuta ja 1. tammikuuta. 

Monen klubin käyttämä sanonta siitä, että sen jäsenet ovat osallis-
tuneet 100 %:sti klubin tilaisuuksiin. 

Perustajajäsen (charter member)  Klubin jäseneksi otettu henkilö ennen kuin klubi 
hyväksyttiin RI:n jäseneksi. 

PETS  ks. Tulevien presidenttien valmennusseminaari 

Piiri (District)  RI:n hallinnollisia tarkoituksia varten rajattu maantieteellinen alue, 
jossa on rotaryklubeja.      

Piirijohtosuunnitelma Organisaatiorakenne kaikille rotary-
piireille. Siihen kuuluvat apulaisgovernoreille ja piirikomiteoille määritellyt vastuut ja 
velvollisuudet kuten myös vahvistetut rajoitukset toiminnan säännöistä ja kausien luku-
määrästä. 

Piirikonferenssi (district conference)  Kokous, joka pidetään vuosittain jokaisessa 
piirissä rotaryn ohjelman edistämiseksi toveruuden, inspiroivien puheiden sekä klubeja ja 
piiriä koskevien keskustelujen kautta. Konferenssi on avoin piirin kaikille rotareille ja 
heidän perheilleen. 

Piirikonferenssiraportti (district conference report)  Raportti, joka governorin ja 
piirikonferenssin sihteerin tulee tehdä RI:lle. Raportissa tulee mainita kaikki konferenssin 
tekemät päätökset ja edustettuina olleiden klubien lukumäärä jne. 
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Piirimaksut (district dues) eli piirin käyttövarat. Piirimaksut ovat pakollisia per capita  
-maksuja, jotka klubit maksavat piireissä, jotka ovat päättäneet perusta käyttövararahaston. 
Piirineuvottelun tai -konferenssin täytyy vuosittain hyväksyä nämä per capita -maksut. 
Klubien toiminta voidaan keskeyttää, jos niiden piirimaksut viivästyvät yli 6 kuukautta. 
Piirimaksut voivat muodostaa osan piirin sponsoroimista projekteista sekä hallinnosta. 

Piirineuvottelu (district assembly)  Vuosittain, mieluimmin huhti toukokuussa pidet-
tävä koulutustilaisuus tuleville klubipresidenteille ja klubin tuleville toimihenkilöille. 
Neuvottelun tarkoitus on valmistaa klubin tulevat johtohenkilöt heidän toimikauteensa ja 
muodostaa heidän johtoryhmänsä ja antaa tulevalle governorille, tuleville apulaisgoverno-
reille ja piirikomiteoille tilaisuus motivoida klubin johtoryhmiä ja vahvistaa heidän keski-
näistä työskentelysuhdettaan. 

Piirin tilinpäätös (district financial statement) Edellisen rotaryvuoden tilinpäätös, joka 
esitetään keskusteltavaksi ja hyväksyttäväksi piirikonferenssissa. Sen tarkoitus on taata 
piirin tilivelvollisuus klubeille. 

Piirirahasto (District Designated Fund, DDF) Piirin Rotarysäätiölle tekemistä lahjoi-
tuksista palautuva 50 %:n osuus sekä sen mahdolliset tarkistukset, jota piiri voi käyttää 
ohjelmiinsa määrävuosina.  

Pilottiprojektiklubit (Pilot Rotary Clubs) Kokeiluprojekti, jonka RI:n keskushallitus on 
aloittanut testatakseen uusia ideoita, menetelmiä tai klubien organisatorisia muotoja, jotka 
mahdollisesti auttaisivat takaamaan rotaryn tulevaisuuden johtavana humanitaarisena palve-
luorganisaationa. Kokeiluun osallistuvat klubit ovat täysin toimivia rotaryklubeja, joiden on 
sallittu poiketa joistakin rotaryklubin järjestysmuodon vaatimuksista. 

PolioPlus  Rotary Internationalin ja Rotarysäätiön ohjelma, jolla on prioriteettiasema 
(priority of the highest order) polion maailmanlaajuiseksi hävittämiseksi. 

Ponsi (Resolution)  Sääntövaltuuskunnan hyväksymä esitys, joka ei muuta RI:n sään-
nöstöä eikä ole ristiriidassa sen kanssa vaan ilmaisee mielipiteen tai suosittelee RI:n halli-
tukselle tiettyä menettelytapaa. (Ks. myös Sääntömuutos.) 

Presidentin edustaja RI:n presidentin valitsema edustaja 
piirikonferenssiin. 

Puolivuotisraportti (semiannual report)  Raportti, jonka klubi tekee RI:lle kaksi kertaa 
vuodessa, 1. heinäkuuta ja 1. tammikuuta.  Klubi ilmoittaa puolivuotisraporteissa RI:n 
keskushallitukselle jäsenmääränsä kyseisinä ajankohtina. Klubin presidentti ja sihteeri 
allekirjoittavat raportin, joka lähetetään RI:n kansainväliselle Zürichin toimistolle sihteeris-
tön tätä tarkoitusta varten laatimalla raporttilomakkeella. Klubin presidentti tai sihteeri voi 
myös toimittaa tämän raportin sähköisesti (online) käyttämällä Member Access -järjestel-
mää. Klubi maksaa per capita -maksunsa RI:lle näiden raporttien pohjalta. 

Pääsihteeri (general secretary)  Presidentin ja keskushallituksen ohjauksen ja valvonnan 
alainen RI:n toimeenpaneva päävirkailija. Pääsihteeri vastaa presidentille ja keskushallituk-
selle hallituksen vahvistamien toimintaperiaatteiden noudattamisesta käytännössä ja RI:n 
hallinto- ja talousasioiden hoidosta.  Hän on myös Rotarysäätiön pääsihteeri. 

Resolution  ks. Ponsi                             

Riippumaton edustaja  Nykyinen RI:n toimihenkilö tai entinen RI:n 
presidentti, jolla on oikeus äänestää konventiossa. 
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RI:n jäsenyyskoordinaattori, RRIMC (Regional RI membership coordinator)  RI:n 
presidentin nimittämä rotary, jonka tehtävänä on avustaa RI:n alueellista jäsenyyskoor-
dinaattoria. 1.7.2008 alkaen alueellisten koordinaattoreiden (RRIMC) lukumäärä on 64 ja ne 
ovat osa RRIMC-verkostoa. Koordinaattorit ovat ensisijaisesti vastuussa piirien jäsenyys-
komiteoiden puheenjohtajien ja jäsenten alueellisesta valmennuksesta muissa asiaan kuulu-
vissa työryhmissä ja seminaareissa. 

RI:n keskushallitus (Board of Directors, RI)  RI:n virallinen hallintoelin, joka on 
valittu RI:n sääntöjen mukaisesti. 

RI:n menettelytapaohjeet (Code of Policies, Rotary)  Ohjeisto, joka sisältää RI:n 
keskushallituksen yleiset ja pysyvät menettelytapaohjeet. Ohjeet täydentävät RI:n sään-
nöstöjä.                   

RI:n pääkonttori (World Headquarters)  RI:n sihteeristön päätoimisto, joka sijaitsee 
Evanstonissa, Illinoissa, USA:ssa. Pääkonttori antaa jäsenpalvelua Pohjois-Amerikan, 
Meksikon, Väli-Amerikan, Karibian, Gibraltarin, Etelä-Amerikan pohjoisosan, Itä-
Venäjän ja Antarktiksen klubeille ja piireille. Ks. myös aluetoimisto 

RI:n säännöstö (constitutional documents)  Tähän kuuluvat RI:n järjestysmuoto, RI:n 
säännöt ja rotaryklubin järjestysmuoto. 

RI:n säännöt 
RI:n järjestysmuodon kanssa ja niitä voidaan muuttaa ainoasta sääntövaltuuskunnassa 

RI:n ylimmät toimihenkilöt (officers, RI general)  Presidentti, tuleva presidentti, 
varapresidentti, rahastonhoitaja, keskushallituksen muut jäsenet ja RI:n pääsihteeri.  

Rotaract  Rotaryn tukemia nuorten aikuisten (18 30 -vuotiaiden) klubeja johtajien ja 
palvelumielisten kansalaisten kehittämiseksi.   

Rotary  Sana rotary merkitsee rotarien ja rotaryklubien muodostamaa organisaatiota, 
sitä henkeä, joka saa heidät toimimaan, niitä periaatteita, sitä käytäntöä ja niitä esikuvia, 
jotka ohjaavat heitä, sekä sen tavoitteen tarkoituksia, johon he pyrkivät.     

Rotary Internationalin tarkoitukset (purposes of Rotary International)  RI:n tarkoi-
tuksena on (a) tukea RI:n klubeja ja piirejä niiden toteuttaessa ohjelmia ja aktiviteetteja, 
jotka edistävät rotaryn tavoitetta, (b) vaalia, edistää, laajentaa ja ohjata rotaryliikettä 
kaikkialla maailmassa, sekä (c) koordinoida ja yleisesti johtaa RI:n toimintaa. 

Rotary Internationalin teema (Rotary International Theme)  Kunkin rotaryvuoden 
teema RI:n presidentin antaman viestin muodossa. Teemalla on keskeinen merkitys palve-
lutoiminnassa kunakin rotaryvuonna.  

Rotaryklubin järjestysmuoto (Standard Rotary Club Constitution)  Klubin järjestys-
muoto, jonka RI:n säännöt määräävät RI:n kaikkien jäsenklubien hyväksyttäväksi. 

Rotarymaat ja maantieteelliset alueet (Rotary countries and geographical areas) 
Rotarymaat ja maantieteelliset alueet, joilla toimii rotaryklubeja. Välttääkseen sekaantu-
masta poliittisiin kiistoihin, rotary ei käytä termejä dependency (alusmaa) tai territorio. 

Rotaryn käsikirja (Manual of Procedure, MOP)  Julkaisu on laadittu auttamaan klubien 
ja piirien johtohenkilöitä ymmärtämään rotarya ja sen toiminta- ja menettelytapoja, jotka 
liittyvät etupäässä sen palveluihin. Käsikirja julkaistaan joka kolmas vuosi jokaisen sääntö-
valtuuskunnan kokouksen jälkeen. Se sisältää myös RI:n säännöstön. 
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Rotaryn maailmanlaajuiset verkostoryhmät (Rotary Fellowship, Global Networking 

joita yhdistää rotareiden ystävyystoiminta (joka liittyy ammattiin tai vapaa-ajan viettoon) 
tai rotareiden toimintaryhmiin (jotka liittyvät palveluaktiviteetteihin). Ne on suunniteltu 
edistämään kansainvälistä toveruutta, ystävyyttä ja palvelua. Avoin kaikille rotareille, 
puolisoille ja rotaractoreille. 

Rotaryn yhteisötoimikunnat (Rotary Community Corps, RCC)  Rotaryklubien spon-
soroimat ei-rotaryn aikuisryhmät, jotka omistautuvat palvelemaan ja parantamaan oman 
kylänsä, naapuristonsa tai paikkakuntansa oloja. 

Rotaryperhe (family of Rotary, the) 
rotareiden sukulaiset, samoin kuin entiset Rotarysäätiön stipendiaatit, GSE-opintoryhmien 
jäsenet, nuorisovaihto-oppilaat, rotaractorit, interactorit, RYLA-osanottajat, Inner Wheel 
tai muut puolisoryhmät sekä kansainväliset verkostoryhmät. 

Rotaryn perustaja (Founder of Rotary)  Paul P. Harris, joka perusti ensimmäisen 
rotaryklubin Chicagoon vuonna 1905. Paul Harris syntyi 19. huhtikuuta 1868 ja kuoli 27. 
tammikuuta 1947.  

Rotaryn tavoite (Object of Rotary)  Ytimekäs ilmaisu, joka kuvaa rotaryn päämäärää 
ja klubien jäsenten vastuuta. Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaiken 
arvossa pidetyn yritteliäisyyden perustana siten kuin RI:n järjestysmuodon sekä rotary-
klubin järjestysmuodon artiklassa 4 on säädetty. 

Rotaryn vapaaehtoiset strukturoitu vapaaehtoisohjelma 
korostaa rotaryn mottoa Palvelumieli itsekkyyden edelle. Ohjelma kehottaa rotareita ole-
maan aktiiveja omatoimisissa projekteissa, joissa he voivat käyttää hyväkseen ammattitai-
tojaan. Vapaaehtoisohjelma antaa rotareille ja muille ammattihenkilöille mahdollisuuden 
tarjota palveluaan ja erityisosaamistaan paikallisiin ja kansainvälisiin humanitaarisiin 
projekteihin, jotka ovat avun tarpeessa. 

Rotaryn ystävyysvaihto (Rotary Friendship Exchange) Yksi strukturoiduista ohjel-
mista rotareita ja heidän perheitään varten, joka tarjoaa mahdollisuuden kokea vieraita 
kulttuureja etupäässä eri maitten välisten vastavuoroisten vierailujen avulla. 

Rotaryn merkit (Rotary Marks)  Rotary Internationalin immateriaalioikeudet  rekis-
teröidyt tavara- ja palvelumerkit ympäri maailman, mukaan luettuna sekä sana- että muo-
tomerkit.  

Rotaryratas (Rotary Wheel)  ks. Rotarytunnus                                        

Rotarysäätiö, RI:n (The Rotary Foundation of RI)  Voittoa tavoittelematon säätiö, joka 
vastaanottaa lahjoituksia ja jakaa varoja hyväksytyille humanitaarisille ja opinto-ohjelmille, 
jotka rotaryklubit ja piirit toteuttavat. Säätiön tehtävänä on tukea Rotary Internationalin 
pyrkimyksiä rotaryn tavoitteen täyttämiseksi, rotaryn tehtävää, ja sen tavoitteena on edistää 
yhteisymmärrystä ja rauhaa maailmassa kansainvälisten humanitaaristen, koulutus- ja kult-
tuuriohjelmien kautta. Tämä saavutetaan parantamalla terveysoloja, tukemalla koulutusta ja 
lievittämällä köyhyyttä.      

Rotarysäätiön hallitus (Trustees of TRF)  Rotarysäätiön johtajat, jotka RI:n presidentti 
on nimittänyt ja RI:n keskushallitus yksimielisesti hyväksynyt. Säätiön toiminta on sen 
johtajien valvonnassa ja toiminnan täytyy vastata säätiön tarkoitusta, joka on määritelty sen 
rekisteröimiskirjassa. 
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Rotarysäätiön kannatusjäsen iön 
vuosirahastoon tekemäänsä aloituslahjoitusta 100 USD ja sitoutuu sen jälkeen kirjallisesti 
lahjoittamaan vuosittain vähintään 100 USD. 

Rotarysäätiön menettelytapaohjeet Asiakirja, joka sisältää 
kaikki Rotarysäätiön hallituksen yleiset ja pysyvät toimintaohjeet. 

Rotarytiedotus (Rotary Information)  1) tietojen antaminen jäsenille rotaryn tavoitteesta, 
periaatteista ja kehityksestä ja neljästä palveluväylästä, 2) vastuuntunnon ja ymmärtämyk-
sen kehittäminen jokaisessa rotarissa siten, että ne ilmenevät henkilökohtaisena sitoumuk-
sena rotaryn ihanteisiin käytännön palvelutoiminnan muodossa. 

Rotarytunnus (Rotary emblem)  Rotary Internationalin tunnus, kiilaurallinen hammas-
ratas, jonka värit ovat koboltinsininen ja kulta. Rattaassa on 6 puolaa ja 24 hammasta. 
Rotarit käyttävät ylpeinä tunnusta rintamerkkinä.  

Rotary World  Useasti vuodessa yhdeksällä kielellä ilmestyvä uutislehti klubin, piirin 
ja Rotary Internationalin johtohenkilöitä varten. Se sisältää tietoja kaikista RI:n ja Rota-
rysäätiön ohjelmista sekä klubeilta ja piireiltä peräisin olevia mielenkiintoisia uutisia. 

Rotary World Magazine Press (RWMP) 
kuuluvat The Rotarian ja kaikki alueelliset RI:n keskushallituksen sertifioimat lehdet. 

Rotary-yksiköt (Rotary Entities)  Näitä ovat: Rotary International, Rotarysäätiö, rotary-
klubi tai ryhmä klubeja, rotarypiiri tai ryhmä piirejä (sis. monipiiritoiminnan), rotaryn toi-
mintaryhmät, rotarytoveruusryhmä, RI:n konvention isäntäkomiteat ja RI:n hallinnolliset 
alueelliset yksiköt. Erilliset rotaryn ohjelmat eivät kuulu rotary-yksiköihin.                                         

Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) 
valmennetaan nuorten johtamistaidollisia kykyjä, annetaan heille kansalaisvalmennusta ja 
kehitetään heidän henkilökohtaisia ominaisuuksiaan. RYLA-ohjelmat on räätälöity ikä-
luokille 14 30 vuotta. 

SHARE-järjestelmä SHARE on menettelytapa, jolla Rotarysäätiön ohjelmien apurahat 
jaetaan maailmanlaajuisesti.  

Sihteeristö (Secretariat)  Pääsihteeri ja hänen koko henkilökuntansa, kansainväliset 
toimistot ja niiden henkilökunnat sekä koko Rotarysäätiön henkilökunta.                             

Sivusäätiö a-
mien ohjeiden ja suuntaviivojen mukaan ja hyväksytty toimimaan sivusäätiönä. Sivusääti-
öiden perustarkoituksena on verohelpotuksien saaminen rotareille maissa, joissa sivusää-
tiöitä on perustettu.         

Strukturoidut ohjelmat (Structured Programs, RI)  Strukturoituja toimintoja, jotka RI:n 
keskushallitus on suositellut klubeille ja piireille. Niihin liittyy suositeltu rakenne ja ohjeis-
tus. Tällaisia ovat: Interact, Rotary Community Corps, Rotary Fellowships, Rotary 
Friendship Exchange (ystävyysvaihto), Rotary Volunteers (vapaaehtoiset), Rotary Youth 
Leadership Awards (RYLA), World Community Service (WCS) ja Rotary Youth Exchange 
(nuorisovaihto).                      

Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille (Planning Guide for Effective Rotary 
Clubs)  Arviointi- ja tavoiteasetteluväline, jota klubien tulevat presidentit käyttävät 
yhteistyössä klubin ja piirin johdon kanssa tavoitteiden laatimiseksi tehokkaalle klubille 
klubijohtosuunnitelmaa pohjalta. Ks. Klubijohtosuunnitelma  
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Sääntömuutos (enactment)  Sääntövaltuuskunnan hyväksymä esitys, joka muuttaa 
RI:n järjestysmuotoa tai sääntöjä tai rotaryklubin järjestysmuotoa (ks. myös Ponsi). 

Sääntövaltuuskunta (Council on Legislation, COL)  Rotaryn lakia säätävä elin, joka 
toimii RI:n järjestysmuodon artiklan 10 ja RI:n sääntöjen artiklan 8 määräämällä tavalla. 
Jokainen piiri lähettää sinne rotarin, joka edustaa piirin kaikkia klubeja. Sääntövaltuuskunta 
kokoontuu joka kolmas vuosi käsittelemään klubien, piirikonferenssien, RIBI:n yleisneu-
voston tai konferenssin, sääntövaltuuskunnan ja RI:n keskushallituksen tekemiä sääntömuu-
tos- ja ponsiesityksiä ja päättämään niistä. Kaikilla klubeilla on tilaisuus ilmaista vastusta-
vansa valtuuskunnan hyväksymiä muutos- ja ponsiesityksiä. 

Sääntövaltuuskunta, edustaja (COL r
PDG, ellei RI:n presidentti ole hyväksynyt toista rotaria tähän tehtävään), joka on valittu 
edustamaan piirin klubeja sääntövaltuuskunnassa. Edustajat ovat valtuuskunnan äänivaltai-
sia jäseniä. 

Sääntövaltuuskunnan valtakirja (credentials c
joka vahvistaa piirin edustajan ja varaedustajan valinnan sääntövaltuuskuntaan. Valtakirja 
on esitettävä valtuuskuntaan ilmoittautuessa. 

task force ks. Avustajaryhmät 

Teemakuukaudet (months, Rotary)  RI:n keskushallituksen määräämät kuukaudet, 
joiden aikana korostetaan jokaisen rotarin, eikä vain rotaryklubin, osallistumista rotary-
toimintaan. Ne ovat jäsenistön ja laajennustyön kuukausi (elokuu), uusien sukupolvien 
kuukausi (syyskuu), ammattipalvelun kuukausi (lokakuu), Rotarysäätiön kuukausi (mar-
raskuu), perhe (joulukuu), rotarytietouden kuukausi (tammikuu), maailman yhteisymmär-
ryksen kuukausi (helmikuu), luku- ja kirjoitustaidon kuukausi (maaliskuu), rotarylehtien 
kuukausi (huhtikuu) sekä rotaryn harrastus- ja ammattiryhmien kuukausi (kesäkuu). 

Tehokas klubi (effective club) (1) säilyttämään ja/tai kasvattamaan 
jäsenpohjaansa, (2) toimeenpanemaan onnistuneita projekteja, jotka omistautuvat omien 
paikkakuntien ja muiden maiden yhteisöjen tarpeiden avustamiseen, (3) tukemaan Rota-
rysäätiötä osallistumalla sen ohjelmiin ja tukemalla sitä taloudellisesti, (4) kasvattamaan 
johtajia, jotka pystyvät palvelemaan rotarya klubitason yläpuolella. 

The Rotarian  RI:n virallisen lehti, joka julkaistaan kuukausittain. 

They Profit Most Who Serve Best  Rotaryn toinen motto, jota voi käyttää rotarykirjal-
lisuudessa ja muulloin. 

Toimihenkilöt, klubin (officers, club)  Klubin asianmukaisesti valitut toimihenkilöt 
ovat presidentti, tuleva presidentti, yksi tai useampi varapresidentti, sihteeri, rahastonhoi-
taja ja klubimestari. 

Toimihenkilöt, RI:n (officers, RI)  RI:n toimihenkilöt ovat presidentti, tuleva president-
ti, varapresidentti, rahastonhoitaja, keskushallituksen muut jäsenet, pääsihteeri, governorit 
sekä RIBI:n presidentti, edellisen vuoden presidentti, varapresidentti ja rahastonhoitaja.           

Toimihenkilöt, RI:n yleisjohto (officers, RI general) RI:n ylimmät toimihenkilöt: 
Presidentti, tuleva presidentti, varapresidentti, rahastonhoitaja, keskushallituksen jäsenet 
ja pääsihteeri. 

Toimiva rotaryklubi (functioning Rotary club) Klubi, joka on maksanut per capita -
maksut RI:lle, kokoontuu säännöllisesti, varmistaa, että jäsenet tilaavat sopivan virallisen 
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RI:n lehden, toteuttaa palveluprojekteja, ottaa vastaan governorin, apulaisgovernorin tai 
RI:n toimihenkilön vierailuja sekä ylläpitää asiaankuuluvaa vastuuvakuutusta. 

ks. Rotaryn maailmanlaajuiset verkostoryhmät 

Tulevien governorien valmennusseminaari, GETS (Governors-elect Training Seminar) 
 Vyöhyketason koulutusseminaari tuleville governoreille, joka pidetään vyöhykkeen 

rotaryinstituutin yhteydessä. 

Tulevien presidenttien valmennusseminaarit, PETS (Presidents-elect Training Seminar) 
 Tuleville klubipresidenteille tarkoitettu valmennus- ja tiedotusohjelma, joka järjestetään 

tavallisesti maaliskuussa. Sen päätarkoituksena on kouluttaa tulevia presidenttejä heidän 
toimikaudelleen ja tarjota tulevalle governorille ja tuleville apulaisgovernoreille tilaisuus 
motivoida tulevia presidenttejä ja luoda heidän kanssaan toimiva yhteistoimintasuhde. 

Urbaanit huolenaiheet (urban concerns)  Palvelumahdollisuuksien valikoimaan kuu-
luvia lähinnä kaupunki ja kaupunkimaisilla alueilla esiintyvien ongelmien ja huolien 
poistamista. 

Valitsijamiehet (electors)  Asianmukaisesti valtuutetut edustajat, edustajien sijaiset ja 
itseoikeutetut edustajat, jotka muodostavat konvention äänestäjäkunnan. 

Valtuutettu jälleenmyyjä (o n merkeillä varustettujen 
tuotteiden valmistamiseen ja jakeluun oikeutetut RI:n lisenssin omaavat valtuutetut jäl-
leenmyyjät ja valmistajat. 

Varaedustaja (alternate delegate)  Klubin konventioedustajan (delegate) varaedustaja, 
joka on oikeutettu äänestämään konventiossa siinä tapauksessa, että varsinainen edustaja 
ei ole läsnä. 

Virallinen RI motto (Service Above Self)  Palvelumieli itsekkyyden edelle. Rotaryn 
virallinen tunnuslause, jota käytetään rotarykirjallisuudessa. Vuositeema. 

visiting Rotarian report card ("Paikkauskortti")  Kortti, jolla klubin sihteeri ilmoittaa 
vierailevan rotarin klubisihteerille rotarin osallistuneen klubikokoukseen poissaolon kor-
vaamista varten.  

Vuosirahasto 
taloudellisen tuen lähde. Sen tarkoitus on tukea RI:n pyrkimystä lisätä maailmassa keski-
näistä yhteisymmärrystä ja rauhaa paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten humanitaa-
risten, koulutuksellisten ja kulttuuriohjelmien avulla. 

Vyöhyke (zone)  RI:n alueella oleva klubiryhmittymä, jonka RI:n keskushallitus on 
määritellyt RI:n sääntöjen mukaan RI:n presidentin nimeämiskomitean jäsenten valitse-
mista varten ja keskushallituksen jäsenten nimeämistä varten. Rotaryinstituutit järjeste-
tään usein vyöhykkeittäin. 

Yhteiskuntapalvelu (Community Service)  Rotaryn kolmas palveluväylä. Käsittää 
rotareiden toteuttamia hankkeita klubin toiminta-alueella asuvien ihmisten elämänlaadun 
parantamiseksi. Se sisältää usein nuorten, vanhusten, vammaisten ja muiden auttamista, 
jotka rotaryssa näkevät mahdollisuuden avunsaantiin. 

Yksilölliset apurahat (Individual Grants, TRF) Apuraha tukee matkoja projektien 
suunnittelua tai käynnistämistä ja toteuttamista varten yksittäisille rotareille, päteville 
entisille Rotarysäätiön stipendiaateille ja rotaractoreille. 
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Yksinkertaistettu piiriapuraha, DSG (District Simplified Grant)  Rotarysäätiön ohjel-
ma myöntää osan piirin 3 vuotta aikaisemmin vuosirahastoon tekemistä lahjoituksista piirin 
alueella tapahtuvaan humanitaariseen tai palveluprojektiin. 

Yleisneuvosto, RIBI (General Council)  Rotary Internationalin hallintoelin Isossa-
Britanniassa ja Irlannissa, joka koostuu RIBI:n toimihenkilöistä (presidentti, edellisen 
vuoden presidentti, varapresidentti, kunniarahastonhoitaja ja sihteeri) sekä Ison-
Britannian ja Irlannin piirien governoreista. Isoa-Britanniaa ja Irlantia edustava keskushal-
lituksen jäsen on yleisneuvoston ex officio -jäsen. 
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Rotary Internationalin järjestysmuoto 
(Constitution of Rotary International) 

Artikla 1 Sanojen merkitykset 
Rotary Internationalin järjestysmuodossa ja säännöissä käytettynä tämän artiklan sanoilla 
on seuraavat merkitykset, ellei asiayhteydestä muuta ilmene: 

1. Keskushallitus: Rotary Internationalin keskushallitus 
2. Klubi: Rotaryklubi 
3. Jäsen: Rotaryklubin jäsen, muu kuin kunniajäsen 
4. Vuosi: Heinäkuun 1. päivänä alkava kahdentoista kuukauden mittainen kausi 
5. RI: Rotary International 
6. Governor: Rotarypiirin governor 

Artikla 2  Nimi ja määritelmä 
Järjestön nimi on Rotary International. Rotary International on koko maailman rotaryklu-
bien liitto. 

Artikla 3  Tarkoitus 
RI:n tarkoituksena on:  

(a) tukea klubeja ja piirejä niiden toteuttaessa ohjelmia ja aktiviteetteja, jotka edistävät 
rotaryn tavoitetta 

(b) vaalia, edistää, laajentaa ja ohjata rotaryliikettä kaikkialla maailmassa 

(c) koordinoida ja yleisesti johtaa RI:n toimintaa  

Artikla 4 Tavoite 
Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaiken arvossapidetyn yritteliäisyy-
den perustana: 

Ensimmäinen. Edistää tuttavuussuhteiden syntymistä ja siten luoda tilaisuuksia palve-
lemiseen 

Toinen. Vaalia liike- ja ammattimoraalia, arvostaa kaikkea hyödyllistä työtä, sekä opas-
taa jokaista rotaria näkemään oma ammattinsa tilaisuutena palvella yhteiskuntaa 

Kolmas. Innostaa jokaista rotaria toteuttamaan palvelemisen ihannetta yksityiselämäs-
sään, ammatissaan ja yhteiskunnan jäsenenä 

Neljäs. Edistää kansojen välistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa palvelemisen 
ihanteen yhdistämien työn ja toiminnan ihmisten välisen ystävyyden avulla  

Artikla 5 Jäsenyys   

Kohta 1  RI:n koostumus. Rotary Internationalin jäsenistön muodostavat rotaryklubit, 
jotka noudattavat jatkuvasti tässä järjestysmuodossa ja RI:n säännöissä esitettyjä mää-
räyksiä 

Kohta 2  Klubien koostumus.  
(a) Rotaryklubin tulee koostua täysi-ikäisistä aktiivisista jäsenistä, joilla on hyvät luon-

teenominaisuudet, hyvä ammatti- ja/tai yhteisömaine, 

(1) arvossapidetyn liikeyrityksen omistajana, osakkaana tai johtajana, tai itsenäisen 
arvossapidetyn ammatin harjoittajana, tai 

(2) johtavassa asemassa olevana, itsenäisin toimivaltuuksin arvossa pidetyssä lii-
keyrityksessä tai ammatissa toimivana henkilönä tai arvossa pidetyn liikeyrityk-
sen tai ammattialan paikallisena johtajana tai sivuliikkeen johtajana, tai  
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(3) eläkkeelle siirtyneenä edellisissä alakohdissa 1 ja/tai 2 mainituista asemista, tai 

(4) paikkakunnan johtohenkilönä, joka on osoittanut henkilökohtaisen osallistumi-
sen kautta sitoutumista palveluun ja rotaryn tavoitteeseen, tai 

(5) Rotarysäätiön entisenä stipendiaattina, joka täyttää keskushallituksen määritte-
lemän aseman 

ja 
hänen toimipaikkansa tai asuntonsa tulee sijaita klubin sijaintipaikalla tai sen lähei-
syydessä. Jos aktiivijäsen muuttaa pois klubin sijaintipaikalta tai sen läheisyydestä, 
hän voi säilyttää jäsenyytensä klubissa, jos klubin hallitus päättää näin ja kyseinen 
aktiivijäsen edelleen täyttää kaikki klubin jäsenyysehdot. 

(b) Jokaisella klubilla tulee olla tasapainoinen jäsenistö, jossa mikään toimiala tai ammat-
ti tai yhteiskunnallinen palvelulaji ei saa olla vallitsevana. Klubi ei voi valita aktiivijä-
sentä, jonka luokitteessa on jo enintään 5 tämän luokitteen edustajaa. Jos klubissa on 
yli 50 jäsentä, se voi valita aktiivijäsenen tähän luokitteeseen edellyttäen, että luokit-
teeseen kuuluvat jäsenet eivät ylitä 10 % klubin aktiivijäsenten määrästä. Eläkkeellä 
olevia jäseniä ei lasketa luokitteen kokonaismäärään. Siirtyvän tai klubin entisen jäse-
nen tai rotaryn keskushallituksen määrittelemän entisen rotarysäätiöstipendiaatin 
(alumni) luokite ei saa olla esteenä aktiivijäseneksi valinnalle, vaikka tämä valinta 
johtaisi tilapäisesti klubin luokiterajojen ylittämiseen. Jos jäsenen luokite muuttuu, 
klubi voi jatkaa hänen jäsenyyttään uudella luokitteella näistä rajoituksista huolimatta.  

(c) RI:n säännöt voivat sisällyttää määräyksiä rotaryklubin aktiivijäsenyydestä tai kun-
niajäsenyydestä. Sääntöjen tulee sisältää näitä jäsenyyden lajeja koskevat kelpoi-
suusehdot. 

(d) Maissa, joissa sanall s-
kushallituksen luvalla jättää käyttämättä sitä nimissään. 

Kohta 3  Järjestysmuodon ja sääntöjen vahvistaminen. Jokainen klubi, jolle on myön-
netty RI:n jäsentodistus ja joka on vastaanottanut sen, on samalla hyväksynyt, vahvis-
tanut ja myöntänyt kaikissa asioissa, jotka eivät ole vastoin lakeja, olevansa RI:n järjes-
tysmuodon ja sääntöjen sekä niihin tehtyjen muutosten sitoma, ja luvannut noudattaa 
vilpittömästi niissä annettuja määräyksiä.  

Kohta 4  Poikkeukset. Riippumatta tämän järjestysmuodon tai RI:n sääntöjen määräyk-
sistä, keskushallitus voi pilottiprojektina hyväksyä jäsenyyteen tai organisoida uudel-
leen enintään 200 klubia, joilla on tästä järjestysmuodosta ja RI:n säännöistä poikkeavia 
määräyksiä järjestysmuodoissaan. Tällainen pilottiprojekti voi kestää enintään kuusi (6) 
vuotta. Projektin päättyessä tulee kaikkien sinä aikana jäsenyyteen hyväksyttyjen tai 
uudelleen organisoitujen klubien noudattaa sillä hetkellä voimassa olevaa standardin 
mukaista klubin järjestysmuotoa.  

Artikla 6 Keskushallitus (Board of Directors) 

Kohta 1  Koostumus. Keskushallituksessa on yhdeksäntoista jäsentä. RI:n presidentti 
on keskushallituksen jäsen ja sen puheenjohtaja. Myös RI:n seuraavaksi toimikaudeksi 
valittu presidentti on keskushallituksen jäsen. Seitsemäntoista muuta jäsentä nimetään 
ja valitaan RI:n säännöissä olevien määräysten mukaisesti. 

Kohta 2  Toimivalta. Keskushallitus valvoo RI:n asioita ja hoitaa sen varoja tämän järjes-
tysmuodon, RI:n sääntöjen ja vuodelta 1986 olevan Illinois General Not-for-Profit Cor-
poration Act -lain ja siihen mahdollisesti myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisesti. 
RI:n varojen käyttöä ohjatessaan ja valvoessaan keskushallitus voi säännöissä lähemmin 
määritellyn talousarvion mukaisesti käyttää tilivuonna kertyvät tulot ja ylijäämävaroista 
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tarpeelliseksi katsomansa summan RI:n tarkoituksen toteuttamiseksi. Keskushallituksen 
on selostettava seuraavalle konventiolle, mitkä erityiset syyt pakottivat ylijäämävarojen 
käyttöön. Keskushallitus ei saa ottaa velkaa yli RI:n kulloistenkin nettovarojen määrän. 

Kohta 3  Sihteeri. RI:n pääsihteeri on keskushallituksen sihteeri. Hänellä ei ole äänioi-
keutta, kun hallitus päättää asioista. 

Artikla 7 Toimihenkilöt (Officers) 

Kohta 1  Nimikkeet. RI:n toimihenkilöt ovat presidentti, tuleva presidentti, varapresi-
dentti, rahastonhoitaja, muut keskushallituksen jäsenet, pääsihteeri, governorit ja RIBI:n 
presidentti, edellisen toimikauden presidentti, varapresidentti ja kunniarahastonhoitaja. 

Kohta 2  Valinta. RI:n toimihenkilöt nimetään ehdokkaiksi ja valitaan RI:n sääntöjen 
mukaisesti. 

Artikla 8 Hallinto 

Kohta 1  Ison-Britannian, Irlannin, Kanaalisaarten ja Mansaaren klubit muodostavat 
ernational in Great Britain 

and Ireland" RIBI. Alueen toimivallasta, tarkoituksesta ja toiminnasta määrätään sen 
oman järjestysmuodon artikloissa, jotka sääntövaltuuskunta on hyväksynyt, sekä RI:n 
järjestysmuodossa ja säännöissä. 

Kohta 2  Klubien hallinnon ylin valvonta kuuluu keskushallitukselle, ja sitä toteutetaan 
jonkin alla mainitun suoran valvonnan muodossa. Valvontamuodon tulee kaikkina aikoi-
na olla sopusoinnussa tämän järjestysmuodon ja RI:n sääntöjen kanssa: 
(a) Klubi on keskushallinnon valvonnan alainen. 

(b) Klubit ovat oman piirinsä governorin valvonnan alaisia. 

(c) Klubit ovat sellaisen valvonnan alaisia, jota keskushallitus pitää suotavana ja jonka 
sääntövaltuuskunta on hyväksynyt. 

(d) Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Kanaalisaarilla ja Mansaarella sijaitsevien rotary-
klubien valvonta kuuluu tämän alueen (RIBI) johdolle. 

Kohta 3  RI:tä ja klubeja kehotetaan toiminnassaan käyttämään tietokoneita rotaryjär-
jestön toiminnan nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi. 

Artikla 9 Konventio 

Kohta 1  Aika ja paikka. RI:n konventio pidetään vuosittain tilivuoden kolmen viimei-
sen kuukauden kuluessa keskushallituksen määräämänä aikana ja määräämässä paikas-
sa. Keskushallitus voi pätevästä syystä muuttaa konvention pitoajan ja -paikan. 

Kohta 2  Ylimääräiset konventiot. Presidentti voi erityisen pakottavissa tapauksissa 
kutsua koolle ylimääräisen konvention keskushallituksen jäsenten enemmistön suostu-
muksella. 

Kohta 3  Edustus.  
(a) Klubilla on oikeus lähettää konventioon ainakin yksi äänivaltainen edustaja. Jos 

klubissa on yli 50 jäsentä, se saa lähettää yhden äänivaltaisen lisäedustajan jokaista 
seuraavaa 50 jäsentään tai tämän jäsenluvun suurinta osaa kohti. Äänivaltaisten 
edustajien määrän tulee perustua konventiota välittömästi edeltävän joulukuun 31. 
päivän jäsenmäärään. Klubi voi myös valtuuttaa edustajansa äänestämään kahdella 
tai useammalla äänellä, joihin klubi on oikeutettu. 

(b) Klubin velvollisuus on lähettää RI:n konventioon edustajakseen joko joku oma jäse-
nensä tai tämän sijainen ja osallistua jokaisesta käsiteltäväksi annetusta esityksestä  
tapahtuvaan äänestykseen. 
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Kohta 4  Riippumattomat edustajat (Delegates-at-Large) RI:n toimihenkilöt ja ne 
entiset presidentit, jotka yhä ovat rotareita, ovat riippumattomia edustajia. 

Kohta 5  Valitsijamiehet ja äänestys. Asianmukaisesti hyväksytyt edustajat, valtuutetut 
sijaiset ja riippumattomat edustajat muodostavat konvention äänestäjäkunnan ja toimi-
vat valitsijamiehinä. Äänestäminen toimitetaan RI:n sääntöjen mukaisesti. 

Artikla 10 Sääntövaltuuskunta (Council on Legislation) 

Kohta 1  Tarkoitus. Sääntövaltuuskunta on Rotary Internationalin lakia säätävä elin. 

Kohta 2  Aika ja paikka. Sääntövaltuuskunta kokoontuu joka kolmas vuosi huhti-, touko- 
tai kesäkuussa, mieluiten huhtikuussa. Keskushallitus päättää kokouksen ajasta ja paikas-
ta. Ellei keskushallitus ole pakottavasta taloudellisesta tai muusta syystä koko keskushal-
lituksen kahden kolmasosan ( ) enemmistöllä päättänyt toisin, kokous on pidettävä RI:n 
pääkonttorin läheisyydessä. 

Kohta 3  Menettelytavat. Sääntövaltuuskunnan on käsiteltävä sille asianmukaisesti 
osoitetut esitykset. Vain klubit voivat kumota sääntövaltuuskunnan päätökset siten kuin 
RI:n säännöissä on määrätty. 

Kohta 4  Jäsenyys. Sääntövaltuuskunnan jäsenyydestä on määrätty RI:n säännöissä. 

Kohta 5  Ylimääräiset kokoukset muutos- ja ponsiesitysten hyväksymiseksi. Keskushal-
lituksen on kutsuttava koolle sääntövaltuuskunnan ylimääräinen kokous, jos 90 % sen 
kaikista jäsenistä katsoo, että on sellainen poikkeustila, joka edellyttää RI:n säännösten 
muuttamista. Keskushallitus päättää kokouksen ajasta ja paikasta ja ilmoittaa yksityis-
kohtaisesti sen tarkoituksen. Tällainen kokous voi päättää vain siitä keskushallituksen 
esittämästä lainsäädäntötoimesta, jonka takia ylimääräinen kokous on kutsuttu koolle. 
Tällaisissa kokouksissa käsiteltäviä esityksiä eivät koske muualla RI:n säännöstössä 
annetut määräajat ja menettelytavat. Näitä on kuitenkin noudatettava siinä määrin kuin 
aika sallii. Kaikki tällaisessa sääntövaltuuskunnan kokouksessa tehdyt päätökset aliste-
taan klubien käsiteltäväksi siten kuin tämän artiklan kohdassa 3 on määrätty. 

Kohta 6  Hyväksytty ponsiesitys. Vuoden kuluessa sääntövaltuuskunnan päättymisen 
jälkeen keskushallituksen tulee ilmoittaa kaikille governoreille niistä keskushallituksen 
toimenpiteistä, joihin on ryhdytty sääntövaltuuskunnan hyväksymän ponsilauselman 
johdosta. 

Artikla 11 Maksut 
Jokaisen klubin tulee maksaa RI:lle puolivuosittain jäsenmaksut (per capita -maksut) siten 
kuin säännöissä määrätään. 

Artikla 12 Säätiö (Foundation) 

Kohta 1  RI:llä tulee olla säätiö, joka toimii RI:n sääntöjen määräämällä tavalla. 

Kohta 2  Konvention päätöksellä Rotarysäätiön omaisuudeksi tulevat kaikki RI:n 
saamat lahjoitukset, jälkisäädökset tai testamentit tuottoineen sekä RI:n ylijäämävarat. 

Artikla 13 Jäsenen nimi ja tunnukset 
Rotaryklubin jäsentä kutsutaan nimellä rotari, ja hänellä on oikeus käyttää RI:n merkkiä 
sekä muita RI:n tunnuksia. 

Artikla 14 Säännöt (Bylaws) 
Säännöt, jotka eivät saa olla ristiriidassa tämän järjestysmuodon kanssa, käsittävät lisä-
määräyksiä RI:n hallinnosta. Ne hyväksyvät ja niitä muuttaa RI:n sääntövaltuuskunta. 
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Artikla 15 Tulkinta 
RI:n järjestysmuodossa ja säännöissä sekä rotaryklubin järjestysmuodossa noudatetaan 
seuraavia tulkintasääntöjä: Velvoittavia sanoja ovat 
(are). Sallivia sanamuotoja ovat sanat 
feminiiniseen sukupuoleen viittaavat pronominit sisältävät myös vastakkaisen sukupuo-

i -by-mail) 
sisältävät sähköpostin ja Internet-teknologian hyväksikäytön kustannusten alentamiseksi 
ja vastausten helpottamiseksi. 

Artikla 16 Muutokset 

Kohta 1  Olosuhteet. Tähän järjestysmuotoon voidaan tehdä muutoksia vain sääntöval-
tuuskunnassa läsnä olevien ja äänestykseen osallistuvien kahden kolmasosan ( ) 
enemmistöllä. 

Kohta 2  Ketkä voivat esittää muutoksia. Tämän järjestysmuodon muuttamiseksi voivat 
tehdä esityksiä ainoastaan klubi, piirikonferenssi, RIBI:n yleisneuvosto tai konferenssi, 
sääntövaltuuskunta tai keskushallitus noudattaen RI:n sääntöjen mukaisia menettely-
tapoja. 
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Rotary Internationalin säännöt 
(Bylaws of Rotary International) 

Artikla 1   Sanojen merkitykset 
Näissä säännöissä käytettyinä tämän artiklan sanoilla on seuraavat merkitykset, ellei 
asiayhteydestä selvästi muuta ilmene: 

1. Keskushallitus: Rotary Internationalin keskushallitus 
2. Klubi: Rotaryklubi 
3. Säännöstö: Rotary Internationalin järjestysmuoto ja säännöt ja rotaryklubin järjes-

tysmuoto 
4. Governor: Rotarypiirin governor 
5. Jäsen: Rotaryklubin jäsen, muu kuin kunniajäsen 
6. RI: Rotary International 
7. RIBI: Rotary Internationalin Ison-Britannian ja Irlannin klubien hallinnollinen 

alueyksikkö 
8. Vuosi: Heinäkuun 1. päivänä alkava kahdentoista kuukauden mittainen ajanjakso 

Artikla 2  Jäsenyys Rotary Internationalissa 
2.010.   Pääsy RI:n jäseneksi 
2.020.  Klubin sijaintipaikka 
2.030.   Rotaryklubin järjestysmuodon hyväksyminen 
2.040.   Tupakanpoltto 
2.050.   Klubien yhdistyminen 

2.010.  Pääsy RI:n jäseneksi 
Klubin anomus päästä RI:n jäseneksi tehdään keskushallitukselle. Anomusta tulee seurata 
liittymismaksu, jonka suuruuden määrää keskushallitus. Maksu suoritetaan joko USA:n 
dollareina tai klubin oman maan valuuttana. Jäsenyys astuu voimaan sinä päivänä, jona 
keskushallitus hyväksyy anomuksen. 

2.020.  Klubin sijaintipaikka 
Paikkakunnalle voidaan perustaa klubi, jos alueelta löytyy riittävä määrä ammattiluoki-
tuksia uuden klubin perustamista varten. Klubi voidaan perustaa paikkakunnalle, jolla voi 
olla ennestään yksi tai useampi klubi. 

2.030.  Klubin järjestysmuodon hyväksyminen 
Kaikkien RI:n jäseniksi hyväksyttyjen klubien on hyväksyttävä rotaryklubin järjestysmuo-
to (Standard Rotary Club Constitution). 

2.030.1.  Klubin järjestysmuotoon tehtävät muutokset 
Klubin järjestysmuotoon voidaan tehdä muutoksia RI:n säännöstössä annettujen määräys-
ten mukaan. Tällaiset muutokset astuvat voimaan automaattisesti kaikkien klubien omissa 
järjestysmuodoissa. 

2.030.2.  Klubit, jotka on perustettu ennen 6.6.1922  
Ennen 6.6.1922 perustetuilta klubeilta vaaditaan rotaryklubin järjestysmuodon hyväksymis-
tä ja soveltamista, paitsi niissä tapauksissa, joissa klubi on nykyisessä järjestysmuodossaan 
säilyttänyt yhden tai useampia virallisesta rotaryklubin järjestysmuodosta poikkeavia kohtia 
ja joiden kohtien sanatarkan tekstin klubi on lähettänyt keskushallitukselle tiedoksi ja tar-
kastettavaksi ennen joulukuun 31. päivää 1989. Poikkeukset tulee kyseisten klubien osalta 
merkitä klubin järjestysmuotoon erityisenä lisäyksenä, eikä klubi saa muuttaa niitä muussa 
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tarkoituksessa kuin yhdenmukaistamiseksi rotaryklubin järjestysmuodon ja siihen aika ajoin 
tehtävien muutosten kanssa. 

2.030.3.   Keskushallituksen hyväksymät poikkeukset rotaryklubin järjestysmuotoon 
Poikkeuksellisissa oloissa, tai jos maan lakeihin ja tapoihin mukautuminen tätä vaatii, kes-
kushallitus voi kokouksessaan läsnä olevien jäsenten kahden kolmasosan ( ) ääntenenem-
mistöllä hyväksyä klubin järjestysmuotoon määräyksiä, jotka eivät ole klubin mallijärjes-
tysmuodon kanssa yhtäpitäviä. Määräykset eivät saa olla ristiriidassa RI:n järjestysmuodon 
ja näiden sääntöjen kanssa. 

2.040.   Tupakointi 
Ottaen huomioon tupakoinnin vahingollisen vaikutuksen, kehotetaan yksittäisiä jäseniä ja 
heidän vieraitaan olemaan polttamatta kokousten tai muiden RI:n nimissä järjestettyjen 
tilaisuuksien aikana. 

2.050.   Klubien yhdistyminen 
Kahden tai useamman, samassa piirissä olevan klubin yhdistyminen on mahdollista RI:n 
keskushallituksen luvalla edellyttäen, että ko. klubit ovat huolehtineet taloudellisista ja 
muista velvoitteistaan RI:lle. Yhdistynyt klubi voidaan perustaa samalle paikkakunnalle 
ainoana tai yhtenä useammista klubeista. Anomukseen on liitettävä todistus siitä, että jokai-
nen klubi on hyväksynyt yhdistymisen. Keskushallitus voi sallia yhdistyneiden klubien 
säilyttävän yhden tai kaikkien yhdistyvien klubien aiemman nimen, charterpäivän, RI:n 
merkin ja tunnukset osana näiden klubien historiallista taustaa ja tulevaa historiikkitarvetta 
varten. 

Artikla 3   Jäsenyydestä eroaminen, sen keskeyttäminen tai päättyminen RI:ssä 
3.010.   Klubin eroaminen RI:n jäsenyydestä 
3.020.   Klubin uudelleen perustaminen 
3.030.   Keskushallituksen oikeus rangaista klubia, keskeyttää tai erottaa se RI:n jäsenyy-

destä 
3.040.   Oikeuksista luopuminen  
3.050.   Oikeuksien menettäminen 

3.010.  Klubin eroaminen RI:n jäsenyydestä 
Klubi voi erota RI:n jäsenyydestä, jos se on täyttänyt kaikki rahalliset ja muut velvoitteen-
sa Rotary Internationaalia kohtaan. Eroaminen astuu voimaan heti, kun keskushallitus on 
sen hyväksynyt. Eronneen klubin jäsenkirja on palautettava pääsihteerille. 

3.020.  Klubin uudelleen perustaminen 
Jos jäsenyydestä eronnut tai erotettu klubi perustetaan uudelleen tai jos samalle alueelle 
perustetaan uusi klubi, hallitus päättää, onko tällaisen klubin, voidakseen tulla jäseneksi, 
suoritettava liittymismaksu tai maksettava edellisen klubin velat RI:lle. 

3.030.  Keskushallituksen oikeus rangaista klubia, keskeyttää tai erottaa se RI:n jäsenyy-
destä 

3.030.1.  Maksujen laiminlyöminen 
Keskushallitus voi keskeyttää tai erottaa jäsenyydestä klubin, joka jättää suorittamatta 
maksunsa tai muut rahalliset velvoitteensa RI:lle tai sovitun per capita -maksun piirirahas-
toon. 

3.030.2.  Toiminnan laiminlyöminen 
Jos klubi jostain syystä hajoaa, jättää pitämättä säännölliset kokouksensa tai muuten 
laiminlyö toimintaansa, keskushallitus voi erottaa klubin RI:n jäsenyydestä. Ennen kuin 
tehdään toiminnan laiminlyömisestä johtuvia toimenpiteitä, keskushallituksen tulee pyy-
tää governoria toimittamaan raportti erottamiseen liittyvistä asianhaaroista. 
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3.030.3.  Keskeyttäminen tai erottaminen syystä, että ei ole noudattanut nuorison suo-
jaamislakeja  
Keskushallitus voi keskeyttää tai erottaa jäsenyydestä klubin, joka ei ryhdy toimenpitei-
siin syytöksien johdosta, joita on esitetty klubin jäsentä kohtaan rotaryn nuoriso-
ohjelmien yhteydessä tapahtuneesta nuorison suojaamislain rikkomuksesta. 

3.030.4.  Kurinpitomenettely 
Keskushallitus voi pätevästä syystä ja kuulustelun jälkeen yksinkertaisella ääntenenem-
mistöllä rangaista klubia tai väliaikaisesti lakkauttaa sen jäsenyyden tai, hallituksen yksi-
mielisellä päätöksellä, kokonaan erottaa klubin. Selostus syytöksistä ja ilmoitus kuuluste-
lun ajasta ja paikasta on postitettava kyseisen klubin presidentille ja sihteerille viimeistään 
30 päivää ennen kuulustelua. Klubilla on oikeus käyttää tällaisessa kuulustelussa lainopil-
lista avustajaa.  

3.040.  Oikeuksista luopuminen    
Klubilla, jonka toiminnan keskushallitus on keskeyttänyt, ei ole keskeytyksen aikana 
mitään oikeuksia, joita klubeilla sääntöjen mukaan olisi, mutta se säilyttää klubien järjes-
tysmuodon mukaiset oikeudet. 

3.050.  Oikeuksien menettäminen  
Klubilla, jonka jäsenyys RI:ssä on päättynyt, ei ole oikeutta käyttää RI:n nimeä, merkkiä 
eikä muita tunnuksia. Klubilla ei jäsenyyden päätyttyä ole oikeutta RI:n omaisuuteen.  
Pääsihteerin velvollisuus on ryhtyä toimenpiteisiin tällaisen entisen klubin jäsenkirjan 
takaisin ottamiseksi. 

Artikla 4   Jäsenyys klubissa  
4.010.  Jäsenlajit 
4.020.  Aktiivijäsen (Active Member) 
4.030.  Siirtyvä tai entinen rotari 
4.040.  Kaksinkertainen jäsenyys 
4.050.  Kunniajäsen (Honorary Member) 
4.060.  Julkisen viran tai toimen haltijat 
4.070.  Jäsenyyden rajoittaminen 
4.080.  RI:n toimihenkilöt 
4.090.  Läsnäoloraportit 
4.100.  Läsnäolo muissa klubeissa 

4.010.  Jäsenlajit 
Jäseniä on kahta lajia, aktiivi- ja kunniajäseniä. 

4.020.  Aktiivijäsen (Active Member) 
Henkilö, joka täyttää RI:n järjestysmuodon 5 artiklan kohdassa 2 määrätyt kelpoisuuseh-
dot, voidaan valita rotaryklubin aktiivijäseneksi. 

4.030.  Siirtyvät tai entiset rotarit 
Aktiivijäsen voi ehdottaa jäseneksi jonkin klubin entistä jäsentä, jonka jäsenyys klubissa on 
päättynyt sen johdosta, että hän on entisen klubinsa sijaintipaikalla tai sen ympäristössä 
lakannut toimimasta aktiivisesti siinä luokitteessa, joka hänellä klubissa oli. Siirtojäsentä tai 
toisen klubin entistä jäsentä voi ehdottaa klubin jäseneksi hänen entinen klubinsa. Siirtyvän 
tai klubin entisen jäsenen luokite ei saa olla esteenä aktiivijäseneksi valinnalle, vaikka tämä 
valinta johtaisi tilapäisesti klubin luokiterajojen ylittämiseen. 

4.040.  Kaksinkertainen jäsenyys 
Kenelläkään ei ole oikeutta olla samanaikaisesti aktiivijäsen useammassa kuin yhdessä 
klubissa. Kukaan ei voi samanaikaisesti olla jäsen ja kunniajäsen samassa klubissa. Kukaan 
ei voi samanaikaisesti olla aktiivijäsen klubissa ja jäsen Rotaract-klubissa. 
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4.050.  Kunniajäsen (Honorary Member) 

4.050.1.  Kelpoisuusehdot 
Henkilöt, jotka ovat erityisen ansiokkaasti edistäneet rotaryn ihanteita tai sellaiset henki-
löt, joiden todetaan rotaryn ystävinä jatkuvasti tukeneen rotaryn toimintaa ja tavoitetta, 
voidaan valita yhden tai useamman klubin kunniajäseneksi. Klubin hallitus määrittelee 
kunniajäsenyyden keston. 

4.050.2.  Oikeudet ja edut 
Kunniajäsenten ei tarvitse maksaa liittymis- ja jäsenmaksuja. Heillä ei ole äänioikeutta 
klubissa eikä heitä voida valita klubin toimihenkilöiksi. He eivät edusta mitään luokitetta, 
mutta heillä on oikeus osallistua kaikkiin klubin kokouksiin ja heillä on kaikki muut 
klubin jäsenyyden edut. Kunniajäsenillä ei ole mitään oikeuksia eikä etuja muissa rotary-
klubeissa, paitsi oikeus vierailla muissa klubeissa olematta kenenkään rotarin vieraana. 

4.060.  Julkisen viran tai toimen haltija 
Määräajaksi virkaan tai toimeen nimettyä henkilöä ei voida valita klubin aktiivijäseneksi 
tätä virkaa tai tointa vastaavaan luokitteeseen. Tämä ei koske kouluissa, yliopistoissa tai 
muissa oppilaitoksissa eikä oikeuslaitoksessa työskenteleviä viran tai toimen haltijoita. 
Julkiseen tehtävään tietyksi ajaksi valittu tai määrätty klubin aktiivijäsen säilyttää tuona 
aikana jäsenyytensä ennen tuohon tehtävään määräämistä edustamansa luokitteen haltijana. 

4.070.  Jäsenyyden rajoittaminen 
Siitä huolimatta, mitä on määrätty näiden sääntöjen kohdassa 2.030., mikään klubi, riip-
pumatta siitä, milloin se on otettu RI:n jäseneksi, ei voi järjestysmuotoaan muuttamalla tai 
muuten estää jäseneksi ottamisen jäsenehdokkaan rodun, ihonvärin, uskonnon tai kansal-
lisuuden perusteella tai ottamalla käyttöön jäsenyysehtoja, jotka eivät vastaa RI:n järjes-
tysmuodon ja sääntöjen henkeä ja sisältöä. Kaikki klubien määräykset ja ehdot, jotka ovat 
ristiriidassa RI:n sääntöjen tämän kohdan kanssa, ovat mitättömiä ja rotaryn käyttöön 
soveltumattomia. 

4.080.  RI:n toimihenkilöt 
Jäsen, joka on nimitetty RI:n toimihenkilöksi, voi toimikautensa aikana olla jäsenenä 
omassa klubissaan. 

4.090.  Läsnäoloraportit 
Klubin tulee kuukausittain viimeistään 15 päivän kuluttua kuukauden viimeisestä viikko-
kokouksesta toimittaa läsnäoloraportti governorille. Piireihin kuulumattomat klubit toimit-
tavat nämä raportit pääsihteerille. 

4.100.  Läsnäolo muissa klubeissa 
Jäsenellä on oikeus osallistua toisten rotaryklubien säännöllisiin viikkokokouksiin. Poik-
keuksena on klubi, joka on aiemmin perustellusta syystä erottanut asianomaisen henkilön. 

Artikla 5   Keskushallitus (Board of Directors) 
5.010.  Tehtävät 
5.020. Keskushallituksen toimenpiteen julkistaminen 
5.030.  Keskushallituksen päätöksiä koskevat valitukset 
5.040.  Toimivalta 
5.050.  Kokoukset 
5.060.  Äänestys puhelimen, postin tai muun kommunikaatiovälineen kautta 
5.070.  Työvaliokunta (Executive Committee) 
5.080.  Keskushallituksen jäsenen paikan jääminen avoimeksi 
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5.010.  Tehtävät 
Keskushallituksen tulee tehdä kaikki, mikä on välttämätöntä RI:n tarkoitusperien edistämi-
seksi, rotaryn tavoitteen saavuttamiseksi, sen perusajatusten tutkimiseksi ja juurruttamiseksi 
sekä sen aatteiden, ihanteiden ja ainutlaatuisen järjestörakenteen erityispiirteiden säilyttämi-
seksi ja rotaryn levittämiseksi yli koko maailman. Toteuttaakseen rotaryn järjestysmuodon 
3. artiklan tarkoituksen, keskushallituksen tulee hyväksyä strateginen suunnitelma. Keskus-
hallituksen tulee antaa selvitys strategisen suunnitelman toteutumisesta ja edistymisestä 
jokaisessa sääntövaltuuskunnan kokouksessa. 

5.020.  Keskushallituksen toimenpiteen julkistaminen 
Keskushallituksen pöytäkirjat ja hallituksen toimenpiteet ovat kaikkien jäsenten käytettä-
vissä julkaisemalla ne rotaryn www-sivulla 60 päivän kuluessa kokouksesta tai toimenpi-
teestä. Virallisiin pöytäkirjoihin kuuluvat liitteet ovat lisäksi pyynnöstä jäsenten saatavissa, 
paitsi aineisto, jonka hallitus harkitsee luottamukselliseksi tai jonkun yksityisomaisuudeksi. 

5.030.  Keskushallituksen päätöksiä koskevat valitukset 
Keskushallituksen päätöksistä ja toimenpiteistä voi valittaa vain postiäänestyksellä hyväk-
sytyllä valituksella, joka on esitetty viimeisimmän sääntövaltuuskunnan piiriedustajille 
keskushallituksen laatimien sääntöjen mukaisesti. Klubin tekemä valitus, jota tukee vähin-
tään 24 muuta klubia, on toimitettava pääsihteerille. Näistä klubeista on vähintään 50 % 
kuuluttava muuhun piiriin tai muihin piireihin kuin valituksen tehnyt klubi. Valituksen sekä 
ilmoitusten muiden klubien antamasta tuesta on oltava pääsihteerillä asianmukaisesti kirjat-
tuna neljän kuukauden kuluessa siitä, kun keskushallitus ryhtyi kyseiseen toimenpiteeseen. 
Pääsihteerin tulee suorittaa mainittu postiäänestys sen jälkeen yhdeksänkymmenen (90) 
päivän kuluessa. Tällainen valitus on laadittava päätöksen muotoon, jonka klubin presidentti 
ja sihteeri todistavat tulleen asianmukaisesti hyväksytyksi klubin säännönmukaisessa koko-
uksessa. Ainoa asia, johon piirien edustajat ottavat tällaisessa valituksessa kantaa, on kysy-
mys siitä, hyväksyvätkö he keskushallituksen toimenpiteen. Jos pääsihteeri kuitenkin saa 
tällaisen valituksen kolmen kuukauden sisällä ennen seuraavaa säännöllistä sääntövaltuus-
kunnan kokousta, tulee valitus keskushallituksen päätöksestä toimittaa sääntövaltuuskun-
nalle, joka päättää tulisiko keskushallinnon päätös pitää voimassa. 

5.040.  Toimivalta 

5.040.1.  RI:n asioiden ohjaus ja valvonta  
Keskushallitus ohjaa ja valvoo RI:n asioiden hoitoa  

(a) vahvistamalla järjestön toimintaperiaatteet 

(b) valvomalla, miten pääsihteeri toteuttaa toimintaperiaatteita, ja 

(c) käyttämällä muuten sitä toimivaltaa, joka sille kuuluu järjestysmuodon, sääntöjen 
ja vuodelta 1986 peräisin olevan Illinois General Not-for-Profit Corporation Act -
lain ja siihen mahdollisesti myöhemmin tehtyjen muutosten mukaan. 

5.040.2.  Toimihenkilöiden ja komiteoiden valvonta ja ohjaus   
Keskushallitus valvoo RI:n toimessa olevien ja siihen valittujen toimihenkilöiden ja komi-
teoiden toimintaa. Se voi kuulustelun perusteella pätevästä syystä erottaa toimihenkilön 
tai valitun tai nimetyn toimihenkilön tai komitean jäsenen, jos kaksi kolmasosaa ( ) 
hallituksen jäsenistä puoltaa tätä toimenpidettä. Asianomaiselle toimihenkilölle tai komi-
tean jäsenelle on viimeistään 60 päivää ennen kyseistä kuulustelua toimitettava henkilö-
kohtaisesti tai muulla tavoin ilmoitus, joka sisältää selostuksen syytteistä häntä vastaan ja 
jossa on mainittu kuulustelun aika ja paikka. Tällaisessa kuulustelussa saa asianajaja 
edustaa syytettyä. Keskushallituksella on lisäksi kohdassa 6.100. mainittu toimivalta.   
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5.050.  Kokoukset  

5.050.1.  Aika, paikka ja ilmoitus  
Keskushallitus kokoontuu määrääminään aikoina ja määräämissään paikoissa tai presiden-
tin kutsusta. Pääsihteerin on ilmoitettava kokouksesta kaikille hallituksen jäsenille vii-
meistään 30 päivää ennen asianomaista kokousta, paitsi milloin tällaisesta ilmoittamisesta 
on sovittu luovuttavaksi. Kunakin toimintavuonna on pidettävä vähintään kaksi keskus-
hallituksen kokousta. Henkilökohtaisen läsnäolon asemasta voidaan hallituksen virallisiin 
kokouksiin käyttää telekonferensseja, Internetiä ja muita kommunikaatiovälineitä. 

5.050.2.  Päätösvaltaisuus 
Keskushallitus on päätösvaltainen jäsenten enemmistön osallistuessa päätöksen tekoon 
kaikkia muita paitsi niitä järjestysmuodossa ja säännöissä mainittuja asioita käsiteltäessä, 
joista tehtävät päätökset edellyttävät mainittua useamman jäsenen osallistumista. 

5.050.3.  Vuoden ensimmäinen kokous 
Seuraavan rotaryvuoden hallituksen on pidettävä ensimmäinen kokous heti vuosikonven-
tion päätyttyä. Tuleva presidentti määrää ajan ja paikan. Keskushallituksen on vahvistet-
tava tämän kokouksen päätökset ensimmäisessä tulevan heinäkuun 1. päivää seuraavassa 
päätösvaltaisessa kokouksessaan tai jollakin kohdassa 5.060. säädetyllä tavalla. Päätökset 
astuvat voimaan vasta tultuaan näin vahvistetuiksi.   

5.060.  Äänestys puhelimen, postin tai muun kommunikaatiovälineen kautta 

5.060.1.  Vapaamuotoiset kokoukset 
Keskushallituksen jäsenet voivat osallistua päätöksentekoon missä tahansa hallituksen 
kokouksessa puhelimitse tai muulla tavalla kommunikoiden niin, että kaikki kokoukseen 
osallistuvat voivat olla yhteydessä toisiinsa. Tällainen osallistuminen vastaa läsnäoloa 
kokouksessa. 

5.060.2.  Vapaamuotoiset päätökset 
Keskushallitus voi hoitaa asioita pitämättä yhteistä kokousta, jos sen kaikki jäsenet ovat 
ilmoittaneet kirjallisesti hyväksyvänsä tämän. 

5.070.  Työvaliokunta (Executive Committee) 
Keskushallitus voi asettaa työvaliokunnan, johon kuuluu vähintään viisi ja enintään seit-
semän sen jäsentä ex officio -jäsenet mukaan luettuina. Työvaliokunnan tulee arvioida 
pääsihteerin toimintaa ainakin vuosittain ja tehdä raportti keskushallitukselle. Keskushal-
litus voi oikeuttaa työvaliokunnan tekemään päätöksiä hallituksen kokousten välisenä 
aikana hallituksen nimissä asioissa, joihin nähden RI:n menettelytavat ovat vakiintuneet. 
Työvaliokunnan on noudatettava hallituksen sille mahdollisesti antamia ohjeita, jotka 
eivät saa olla ristiriidassa tämän kohdan ohjeiden kanssa. 

5.080.  Keskushallituksen jäsenen paikan jääminen avoimeksi  

5.080.1.  Varajäsen 
Jos keskushallituksen jäsenen paikka jää jostain syystä avoimeksi, keskushallituksen tulee 
valita varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi henkilö, joka valittiin varalle samanai-
kaisesti sillä vyöhykkeellä (tai vyöhykkeen osalta), jolta keskushallituksen jäsen valittiin. 

5.080.2.  Varajäsenen kyvyttömyys ryhtyä tehtävään 
Jos varajäsen on jostain syystä kykenemätön toimimaan keskushallituksen jäsenenä, tulee 
keskushallituksen muiden jäsenten valita jäseneksi henkilö samalta vyöhykkeeltä (tai 
vyöhykkeen osalta), jonka kohdalle vapaa paikka ilmaantui. Tämä valinta tulee tapahtua 
keskushallituksen seuraavassa kokouksessa tai presidentin määräämällä muulla tavalla. 
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Artikla 6    Toimihenkilöt (Officers) 
6.010.  Toimihenkilöiden valinta konventiossa  
6.020. Varapresidentin ja rahastonhoitajan valinta 
6.030.  Pääsihteerin valinta ja toimikausi 
6.040.  Keskushallituksen jäsenet, joita ei voida valita uudelleen   
6.050.  Toimihenkilöiden pätevyysvaatimukset 
6.060.  Toimikausi 
6.070.  Presidentin toimen jääminen avoimeksi 
6.080.  Tulevan presidentin (president-elect) toimen jääminen avoimeksi 
6.090.  Varapresidentin tai rahastonhoitajan toimien jääminen avoimeksi 
6.100.  Pääsihteerin paikan jääminen avoimeksi 
6.110.  Keskushallituksen jäsenen kyvyttömyys hoitaa tehtäviään 
6.120. Governorin toimen jääminen avoimeksi 
6.130.  Toimihenkilöiden palkka 
6.140.  Toimihenkilöiden velvollisuudet 

6.010.  Toimihenkilöiden valinta konventiossa 
Vuosikonventiossa valittavat toimihenkilöt ovat RI:n presidentti, keskushallituksen jäse-
net ja governorit sekä RIBI:n presidentti, varapresidentti ja kunniarahastonhoitaja. 

6.020.  Varapresidentin ja rahastonhoitajan valinta 
Varapresidentin ja rahastonhoitajan valitsee tuleva presidentti keskushallituksen ensimmäi-
sessä kokouksessa niiden keskushallituksen jäsenten joukosta, jotka palvelevat toisen vuo-
tensa toimikaudella. Kumpikin toimii yhden vuoden _____1. heinäkuuta alkavalla kaudella. 

6.030.  Pääsihteerin valinta ja toimikausi  
Keskushallitus valitsee pääsihteerin enintään viiden vuoden toimikaudeksi. Valinnan tulee 
tapahtua pääsihteerin toimikauden päättymisvuonna ennen maaliskuun 31. päivää. Uusi 
toimikausi alkaa seuraavan heinäkuun 1. päivänä. Pääsihteeri voidaan valita uudelleen. 

6.040.  Keskushallituksen jäsenet, joita ei voida valita uudelleen   
Henkilö, joka on toiminut keskushallituksen jäsenenä näiden sääntöjen tai keskushallituk-
sen määräysten mukaisesti kokonaisen toimikauden, ei voi uudelleen toimia keskushalli-
tuksen jäsenenä muuten kuin presidenttinä tai tulevana presidenttinä. 

6.050.  Toimihenkilöiden pätevyysvaatimukset 

6.050.1.  Jäsenyys klubissa 
RI:n toimihenkilön tulee olla oman klubinsa luottamusta nauttiva jäsen. 

6.050.2.  Presidentti 
RI:n presidenttiehdokkaan tulee olla keskushallituksen jäsenenä (Director) täyden toimi-
kauden, ennen kuin hänet voidaan nimetä ehdokkaaksi tähän tehtävään, jollei hallituksella 
ole erityisiä syitä hyväksyä täyttä kautta lyhyempää jäsenyyttä. 

6.050.3.  Keskushallituksen jäsen 
RI:n keskushallituksen jäsenen tulee toimia governorina täyden toimikauden, ennen kuin 
häntä esitetään hallituksen jäseneksi, jollei hallituksella ole erityisiä syitä hyväksyä täyttä 
toimikautta lyhyempää kautta. 

6.060.   Toimikausi 

6.060.1.  Toimihenkilöt 
Kaikkien toimihenkilöiden, paitsi RI:n presidentin, hallituksen jäsenten ja governorin, 
toimikausi alkaa valinnan jälkeisen heinäkuun 1. päivänä. Keskushallituksen jäseniä 
lukuun ottamatta toimihenkilöiden toimikausi kestää yhden vuoden tai siihen asti, kunnes 
heidän seuraajansa on asianmukaisesti valittu. Keskushallituksen jäsenten toimikausi on 
kaksi vuotta tai jatkuu niin kauan, kunnes seuraaja on asianmukaisesti valittu. 
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6.060.2.  Tulevan presidentin (president-elect) toimi 
Valittu presidentti toimii tulevana presidenttinä ja keskushallituksen jäsenenä valintaansa 
seuraavan vuoden ajan. Häntä ei voida valita varapresidentiksi. Tulevasta presidentistä 
tulee presidentti toimittuaan vuoden tulevana presidenttinä. 

6.060.3.  Keskushallituksen jäsenen (Director) toimi  
Keskushallituksen jäsenten toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden heinä-
kuun 1. päivänä. 

6.070.   Presidentin toimen jääminen avoimeksi 
Jos presidentin toimi jää avoimeksi, varapresidentti astuu toimeen ja valitsee hallituksen 
jäsenistä uuden varapresidentin. Avoimeksi jäänyt keskushallituksen jäsenen toimi täyte-
tään näiden sääntöjen kohdan 5.080. mukaisesti. 

6.070.1.  Presidentin ja varapresidentin toimien jääminen samanaikaisesti avoimeksi 
Jos presidentin ja varapresidentin toimet jäävät samanaikaisesti avoimiksi, keskushallitus 
valitsee jäsentensä (tulevaa presidenttiä lukuun ottamatta) joukosta uuden presidentin, 
joka sitten vuorostaan valitsee uuden varapresidentin. Avoimeksi jääneet keskushallituk-
sen jäsenten toimet täytetään näiden sääntöjen kohdan 5.080. mukaisesti. 

6.080.  Tulevan presidentin (president-elect) toimen jääminen avoimeksi 

6.080.1.  Toimen jääminen avoimeksi ennen seuraavaa konventiota 
Jos tulevan presidentin (president-elect) paikka jää avoimeksi ennen seuraavan vuosikon-
vention päättymistä, presidentin nimeämiskomitean on valittava presidenttiehdokas sitä 
rotaryvuotta varten, jolloin tulevan presidentin oli määrä toimia presidenttinä. Uusi ehdo-
kas tulee valita mahdollisimman nopeasti komitean ylimääräisessä tai säännönmukaisessa 
kokouksessa. Ellei sellaista kokousta voida järjestää, on valinta suoritettava postiäänestyk-
sellä tai muuta nopeaa kommunikaatiomenetelmää käyttämällä. 

6.080.2.  Nimeämiskomitea nimeää uuden ehdokkaan 
Jos nimeämiskomitea on jo nimennyt presidenttiehdokkaan kohtien 11.050. ja 11.060. 
mukaisesti, komitea voi valita hänet uudeksi presidenttiehdokkaaksi. Tällaisessa tapauk-
sessa nimeämiskomitean tulee nimetä toinen ehdokas palvelemaan tulevana presidenttinä. 

6.080.3.  Presidentin tehtävät avoimien toimien täyttämisessä 
Presidentti määrää menettelytavan avoimeksi jääneen tulevan presidentin (president-elect) 
paikan täyttämiseksi. Ohjeiden tulee sisältää määräykset komitean ilmoituksesta klubeille 
sekä ehdokkaan nimeämisestä klubeissa. Näiden ohjeiden tulee olla sopusoinnussa kohtien 
11.060., 11.070. ja 11.090. sisältämien määräysten kanssa sikäli kuin aika sallii. Mikäli 
paikka jää avoimeksi niin vähän ennen konventiota, ettei komitean ilmoitusta ehditä vai-
keuksitta postittaa klubeille riittävän ajoissa ennen konventiota, tulee pääsihteerin lähettää 
tieto komitean ilmoituksesta mahdollisimman pian, ja klubeja edustavat valitsijamiehet 
saavat nimetä ehdokkaansa konventiossa. 

6.080.4.  Paikan jääminen avoimeksi juuri ennen toimeen astumista 
Jos tulevan presidentin paikka jää avoimeksi sen konvention päätyttyä, joka välittömästi 
edeltää hänen toimeen astumistaan, presidentin paikan katsotaan jääneen avoimeksi, ja se 
täytetään näiden sääntöjen kohdassa 6.070. määrätyllä tavalla. 

6.080.5.  Tilanteet, joiden suhteen ei ole annettu ohjeita 
Jos syntyy tilanteita, joiden suhteen ei ole edellä annettu ohjeita, presidentti määrää, miten 
on toimittava. 
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6.090.  Varapresidentin tai rahastonhoitajan toimen jääminen avoimeksi 
Jos varapresidentin tai rahastonhoitajan paikka jää avoimeksi, valitsee presidentti toista 
vuottaan palvelevien keskushallituksen jäsenten joukosta sopivan henkilön täyttämään 
avoimeksi jääneen paikan toimikauden loppuun asti. 

6.100.  Pääsihteerin paikan jääminen avoimeksi 
Jos pääsihteerin paikka jää avoimeksi, valitsee keskushallitus rotarin tähän virkaan kor-
keintaan viisi vuotta kestäväksi toimikaudeksi laskettuna keskushallituksen määräämästä 
päivämäärästä alkaen.  

6.110.  Keskushallituksen jäsenen kyvyttömyys hoitaa tehtäviään 
Jos kolme neljäsosaa (¾) keskushallituksen jäsenistä on sitä mieltä, että joku keskushalli-
tuksen jäsenistä ei enää pysty hoitamaan tehtäviään, hänen paikkansa jää avoimeksi ja 
hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen näiden sääntöjen määräämällä tavalla.  

6.120.  Avoimeksi jäänyt governorin toimi 

6.120.1.  Keskushallituksen ja presidentin valta valita  
Jos governorin toimi jää avoimeksi, keskushallitus valitsee muun pätevän rotarin hoita-
maan tätä avoimeksi jäänyttä tointa toimikauden loppuun. Presidentti voi nimittää jonkun 
pätevän rotarin governorin sijaisena hoitamaan tähän toimeen kuuluvia tehtäviä siksi, 
kunnes keskushallitus on täyttänyt vapaaksi jääneen paikan. 

6.120.2.  Governor on tilapäisesti estynyt hoitamasta tehtäviään 
Jos governor on tilapäisesti estynyt hoitamasta toimeensa kuuluvia tehtäviä, presidentti 
voi nimittää jonkun sopivan rotarin virkaa tekevänä governorina hoitamaan tätä tointa. 

6.130.  Toimihenkilöiden palkka 
Pääsihteeri on ainoa toimihenkilö, jolle maksetaan palkkaa. Pääsihteerin palkasta päättää 
keskushallitus. Minkäänlaisia korvauksia, mukaan lukien tunnustuksia tai palkkiota, ei 
makseta kenellekään toimihenkilölle tai presidenttiehdokkaalle lukuun ottamatta kohtuul-
listen osoitettujen kustannusten korvaamista, joka perustuu keskushallituksen vahvista-
miin kulukorvauksia koskeviin ohjeisiin. 

6.140.  Toimihenkilöiden tehtävät 

6.140.1.  Presidentti 
Presidentti on RI:n korkein toimihenkilö. Tässä ominaisuudessa hän 

(a) on RI:n pääasiallinen puhemies 

(b) toimii puheenjohtajana kaikissa konventioissa ja keskushallituksen kokouksissa 

(c) toimii pääsihteerin neuvonantajana 

(d) suorittaa muita toimeensa kuuluvia tehtäviä, jotka ovat yhdenmukaisia keskushalli-
tuksen hyväksymän strategisen suunnitelman kanssa. 

6.140.2.  Tuleva presidentti (President-elect) 
Tulevalla presidentillä on näiden sääntöjen määräämät ja keskushallituksen jäsenyydestä 
lankeavat tehtävät ja valtuudet. Presidentti ja keskushallitus voivat antaa hänelle myös 
muita tehtäviä. 

6.140.3.  Pääsihteeri (General Secretary) 
Pääsihteeri on RI:n toimeenpaneva päävirkailija. Tässä toimessa pääsihteeri on vastuussa 
RI:n jokapäiväisestä johtamisesta keskushallituksen johdolla ja valvonnassa. Pääsihteeri 
vastaa presidentille ja keskushallitukselle hallituksen vahvistamien toimintaperiaatteiden 
noudattamisesta käytännössä ja RI:n hallinto- ja talousasioiden hoidosta. Pääsihteerin tulee 
ilmoittaa rotareille ja klubeille keskushallituksen hyväksymät toimintaohjeet. Pääsihteeri 
vastaa yksin sihteeristön toiminnan valvonnasta. Pääsihteeri laatii keskushallitukselle vuo-
sikertomuksen, joka hallituksen hyväksymisen jälkeen esitetään vuosikonventiolle. Hänen 
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on annettava hallituksen määräämä vakuus siitä, että hän suorittaa tehtävänsä rehellisesti ja 
uskollisesti. 

6.140.4.  Rahastonhoitaja (Treasurer) 
Rahastonhoitajan tulee saada pääsihteeriltä säännöllisesti tietoja ja neuvotella hänen kans-
saan RI:n taloudenhoidosta. Hänen tulee tehdä tarvittavat tilikertomukset hallitukselle ja 
vuosikonventiolle. Rahastonhoitajalla on vain keskushallituksen jäsenelle kuuluvat tehtä-
vät ja valtuudet, mutta presidentti tai keskushallitus voi määrätä hänelle muita tehtäviä. 

Artikla 7   Lainsäädäntömenettely  
7.010.  Esitysten lajit 
7.020.  Ketkä voivat tehdä esityksiä 
7.030.   Klubin esitysten hyväksyttäminen piirikonferenssissa 
7.035.  Muutos- ja ponsiesitysten määräaika 
7.037. Asianmukaiset esitykset; puutteelliset esitykset 
7.040.  Järjestysmuoto- ja sääntökomitea tutkii esitykset 
7.050.  Keskushallitus tarkastaa esitykset 
7.060.  Erityisen kiireellinen tapaus 

7.010.  Esitysten lajit 
Esityksistä, joiden tarkoituksena on muuttaa RI:n säännöstöä, käytetään nimitystä muu-
tosesitykset (proposed enactments). Esityksistä, joiden tarkoituksena ei ole tehdä muutok-
sia säännöstöön, käytetään nimitystä ponsiesitykset (proposed resolutions). 

7.020.  Ketkä voivat tehdä esityksiä 
Esityksiä voivat tehdä klubit, piirikonferenssit, RIBI:n yleisneuvosto tai konferenssi, 
sääntövaltuuskunta ja keskushallitus. Keskushallitus ei saa tehdä Rotarysäätiötä koskevia 
esityksiä neuvottelematta ensin asiasta säätiön hallituksen kanssa. 

7.030.  Klubin esitysten hyväksyttäminen piirikonferenssissa 
Klubin tekemä esitys on jätettävä piirikonferenssin käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi 
(RIBI:n alueella piirineuvoston).  
Milloin tähän ei ole aikaa, esityksestä voidaan suorittaa postiäänestys piirin klubien keskuu-
dessa. Governorin on järjestettävä tällainen postiäänestys mahdollisimman tarkkaan näiden 
sääntöjen kohdan 13.040. määräyksiä noudattaen. Pääsihteerille toimitetun esityksen muka-
na on oltava governorin antama vakuutus siitä, että esitys on ollut piirikonferenssin (RIBI:n 
alueella piirineuvoston) käsiteltävänä tai postiäänestyksessä, ja merkintä sen hyväksymi-
sestä. Minkään piirin ei tulisi valtuuskunnalle esittää tai puoltaa viittä (5) useampaa muu-
tosesitystä. 

7.035.  Muutos- ja ponsiesitysten määräaika 
Muutos- ja ponsiesitysten on oltava kirjallisina pääsihteerillä viimeistään 31. joulukuuta 
sääntövaltuuskunnan kokousta edeltävänä vuonna. Keskushallitus voi ehdottaa ja toimit-
taa pääsihteerille muutosesityksiä, joiden se katsoo olevan kiireellisluontoisia 31. joulu-
kuuta mennessä sääntövaltuuskunnan kokoontumisvuonna. Sääntövaltuuskunta ja kes-
kushallitus voivat jättää ponsiesityksiä sääntövaltuuskunnan käsiteltäväksi valitsemanaan 
aikana ennen valtuuskunnan kokouksen päättymistä.   

7.037.  Asianmukaiset esitykset, puutteelliset esitykset 

7.037.1.   Asianmukaiset esitykset 
Esitys on asianmukainen ja käsittelykelpoinen, kun se  

(a) on jätetty pääsihteerille sääntöjen kohdan 7.035 määrittelemien määräaikojen kulu-
essa 

(b) täyttää kohdan 7.020. vaatimukset siitä, ketkä voivat tehdä esityksiä 
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(c) klubin tekemänä täyttää kohdan 7.030. mukaiset piirikonferenssin käsittelyä koskevat 
vaatimukset ja sen hyväksymisen. 

7.037.2.  Puutteelliset esitykset 
Esitys on puutteellinen, jos se 

(a) sisältää kaksi tai useampia keskenään ristiriitaista merkitystä  

(b) ei muuta kaikkia niitä RI:n säännöstön kohtia, joihin se vaikuttaa 

(c) sen hyväksyminen olisi lakien vastaista 

(d) se on jätetty ponsiesityksenä, mutta (i) vaatii toimenpidettä tai esittää mielipiteen, 
joka on RI:n säännöstön kirjaimen tai hengen kanssa ristiriidassa, tai (ii) edellyttää 
tai kysyy hallinnollista toimenpidettä, joka on keskushallituksen ja pääsihteerin 
harkinnan vallassa 

(e) se muuttaisi rotaryklubin järjestysmuotoa RI:n sääntöjen tai järjestysmuodon kanssa 
ristiriidassa olevalla tavalla tai muuttaisi RI:n sääntöjä RI:n järjestysmuodon kanssa 
ristiriidassa olevalla tavalla, tai 

(f) se olisi mahdoton toteuttaa käytännössä. 

7.040.  Järjestysmuoto- ja sääntökomitea tutkii esitykset 
Järjestysmuoto- ja sääntökomitea tutkii kaikki esitykset, jotka on lähetty pääsihteerille 
toimitettavaksi edelleen sääntövaltuuskunnan käsiteltäväksi, ja se voi: 

7.040.1.  keskushallituksen puolesta suositella esitysten tekijöille sopivia muutoksia 
puutteellisen esityksen korjaamiseksi 

7.040.2.  keskushallituksen puolesta suositella samankaltaisten esitysten tekijöille komp-
romissiesityksiä ja vaihtoehtoja tehtyjen esitysten sijaan 

7.040.3. suositella, että keskushallitus niissä tapauksissa, joissa esitysten tekijät eivät ole 
päässeet yksimielisyyteen kompromissiratkaisusta, antaa pääsihteerille tehtäväksi toimit-
taa sääntövaltuuskunnalle vaihtoehtoisen esityksen, joka parhaiten ilmaisee samankaltais-
ten esitysten tarkoituksen 

7.040.4. suositella keskushallitukselle, mikäli komitean mielestä esitys on asianmukai-
sesti tai puutteellisesti tehty  

7.040.5. suositella keskushallitukselle, että pääsihteeri ei siirrä sääntövaltuuskunnan 
käsiteltäväksi esitystä, jonka komitea on todennut puutteelliseksi, ja 

7.040.6.  hoitaa muita kohdassa 8.130.2. määriteltyjä tehtäviä.  

7.050.  Keskushallitus tarkastaa esitykset 
Keskushallituksen tulee (järjestysmuoto- ja sääntökomitean toimiessa sen puolesta) tarkas-
taa kaikkien esitysten teksti ja ilmoittaa esitysten tekijöille mahdollisista puutteista ja antaa 
mahdollisuuksien mukaan korjausehdotuksia. 

7.050.1.  Samankaltaiset esitykset 
Milloin on tehty lähes samanlaisia esityksiä, keskushallitus (järjestysmuoto- ja sääntöko-
mitean toimiessa sen puolesta) voi suositella kompromissiratkaisua esittäjille ja, elleivät 
he tähän suostu, keskushallitus voi järjestysmuoto- ja sääntökomitean suositusten pohjalta 
antaa pääsihteerin tehtäväksi toimittaa sääntövaltuuskunnalle vaihtoehtoinen esitys, joka 
parhaiten ilmaisee samankaltaisten esitysten tarkoituksen. Tällaisia kompromisseina ja 
vaihtoehtoina annettuja esityksiä eivät sido annetut aikarajat. 

7.050.2.  Esitykset, joita ei anneta sääntövaltuuskunnalle 
Jos keskushallitus järjestysmuoto- ja sääntökomitean lausunnon perusteella päättää kohdan 
7.040.4:n mukaisesti, että esitys ei ole asianmukaisesti tehty, keskushallituksen tulee määrä-
tä, että muutosesitystä ei välitetä sääntövaltuuskunnan harkittavaksi. Jos se harkitsee, että 
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muutosesitys on puutteellinen, keskushallitus voi määrätä, että esitystä ei toimiteta sääntö-
valtuuskunnan harkittavaksi. Pääsihteerin on tällaisessa tapauksessa ilmoitettava ehdotta-
jalle keskushallituksen toimenpiteestä. Jotta kummassakin tapauksessa esitys otettaisiin 
käsiteltäväksi sääntövaltuuskunnassa, esityksen tekijän on saatava kahdelta kolmasosalta 
( ) valtuuskunnan jäseniä suostumus tähän. 

7.050.3.  Ponsiesitykset, jotka eivät kuulu RI:n ohjelman puitteisiin 
Keskushallituksen tulee (järjestysmuoto- ja sääntökomitean toimiessa sen puolesta) tar-
kastaa kaikkien ponsiesitysten teksti ja järjestysmuoto- ja sääntökomitean lausunnon 
perusteella antaa pääsihteerille tehtäväksi toimittaa valtuuskunnalle sellaiset ponsiesityk-
set, jotka keskushallituksen päätöksen mukaan kuuluvat RI:n ohjelman puitteisiin. Jos 
keskushallitus järjestysmuoto- ja sääntökomitean lausunnon perusteella toteaa, ettei jokin 
tehdyistä ponsiesityksistä kuulu RI:n ohjelman puitteisiin, keskushallitus voi päättää, ettei 
tätä ponsiesitystä anneta sääntövaltuuskunnalle. Esittäjälle on ilmoitettava tästä ennen 
valtuuskunnan kokouksen alkua. Sanottua ponsiesitystä ei pidä toimittaa valtuuskunnan 
käsiteltäväksi, jollei esityksen tekijä ole saanut kahdelta kolmasosalta ( ) valtuuskunnan 
jäsenistä suostumusta siihen, että esitys otetaan käsiteltäväksi valtuuskunnassa. 

7.050.4   Esitysten ja niihin tehtyjen muutosten antaminen sääntövaltuuskunnalle 
Esitysten tekijöiden on toimitettava kaikki muutosesitykset pääsihteerille 31. maaliskuuta 
mennessä sääntövaltuuskunnan kokoontumista edeltävänä vuonna, paitsi jos keskushalli-
tus (järjestysmuoto- ja sääntökomitean hallituksen toimiessa sen puolesta) on pidentänyt 
määräaikaa. Kohtien 7.050.2 ja 7.050.3 ohjeitten mukaisesti pääsihteerin tulee antaa 
sääntövaltuuskunnalle kaikki asianmukaisesti tehdyt esitykset, joihin sisältyy myös kaikki 
näihin esityksiin oikea-aikaisesti tehdyt muutosehdotukset. 

7.050.5.  Esitysten julkistaminen 
Pääsihteerin on viimeistään 30. syyskuuta sinä rotaryvuonna, jona sääntövaltuuskunta 
kokoontuu, postitettava kymmenen (10) jäljennöstä kaikista asianmukaisesti tehdyistä 
esityksistä kullekin governorille, yksi jäljennös kullekin sääntövaltuuskunnan jäsenelle ja 
entiselle keskushallituksen jäsenelle sekä yksi jäljennös niille klubisihteereille, jotka 
pyytävät sitä. Esitykset ovat luettavissa myös rotaryn www-sivulta. 

7.050.6.  Esitysten käsittely sääntövaltuuskunnassa 
Valtuuskunnan on käsiteltävä kaikki sille asianmukaisesti annetut esitykset korjauksineen 
ja tehtävä niistä päätös.  

7.050.7.  Ponsiesitysten hyväksyminen 
Ponsiesitykset voidaan hyväksyä sääntövaltuuskunnassa läsnä olevien ja äänestävien 
edustajien enemmistöäänin. 

7.060.  Erityisen kiireellinen tapaus 
Jos kaksi kolmasosaa ( ) keskushallituksen kaikista jäsenistä pitää käsiteltävää asiaa 
erityisen kiireellisenä, keskushallitus voi määrätä esityksen käsiteltäväksi seuraavasti: 

7.060.1.  Sääntövaltuuskunnan käsittelemä kiireellinen esitys 
Esitys, joka on jätetty sääntövaltuuskunnan ylimääräiselle kokoukselle, voidaan käsitellä 
tällaisessa kokouksessa, vaikka esityksessä ei ole noudatettu RI:n säännöstön määräämää 
esityksen jättämistä koskevia määräaikoja. Säännöstön määräyksiä on kuitenkin noudatet-
tava niin pitkälle kuin aika sallii. 

7.060.2.  Esityksen hyväksyminen  
Kun esitys on käsitelty erityisen kiireellisenä asiana, sen hyväksymiseen vaaditaan sään-
tövaltuuskunnan kokouksessa läsnä olevien ja äänestykseen osallistuvien jäsenten kahden 
kolmasosan ( ) enemmistö. 
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Artikla 8   Sääntövaltuuskunta (Council on Legislation) 
8.010.  Kokoonpano 
8.020.  Sääntövaltuuskunnan äänivaltaisen jäsenen kelpoisuusvaatimukset 
8.030.  Piirin sääntövaltuuskuntaedustajan tehtävät 
8.040.  Toimihenkilöiden nimeäminen ja tehtävät 
8.050.  Edustajien valinta nimeämiskomiteamenettelyllä 
8.060.   Edustajan valinta piirikonferenssissa 
8.070.  Edustajien vaali postiäänestyksellä 
8.080.  Ilmoitus 
8.090.  Valtakirjakomitea (Credentials Committee) 
8.100.  Riippumattomat jäsenet (Members-at-Large) 
8.110.  Päätösvaltaisuus 
8.120.  Valtuuskunnan toiminta 
8.130.  Valtuuskunnan työvaliokunta (Council Operations Committee); Järjestysmuoto- ja 

sääntökomitean tehtävät 
8.140.  Valtuuskunnan päätökset 
8.150.  Paikan valinta 
8.160.  Ylimääräinen kokous 
8.170.  Väliaikaiset säädökset 

8.010.  Kokoonpano 
Valtuuskunta koostuu seuraavista äänivaltaisista ja muista jäsenistä: 

8.010.1.  Klubien edustajat 
Jokaisesta rotarypiiristä tulee olla äänivaltaisena jäsenenä yksi edustaja, jonka piirin klubit 
valitsevat tämän artiklan kohtien 8.050, 8.060 ja 8.070 mukaisesti. Piiriin kuulumaton 
klubi valitsee edustajakseen sopivan piirin edustajan. Edustaja on äänivaltainen jäsen. 

8.010.2.  Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja asiantuntijajäsen (Parliamentarian) 
Valtuuskunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja asiantuntijajäsenen valitsee tuleva 
presidentti valtuuskuntaa välittömästi edeltävänä vuonna. Puheenjohtaja ja varapuheen-
johtaja ovat äänioikeutta vailla olevia jäseniä, mutta puheenjohtajana toimiva voi äänestää 
ja ratkaista äänestyksen silloin, kun äänet ovat menneet tasan. 

8.010.3.  Järjestysmuoto- ja sääntökomitea 
Järjestysmuoto- ja sääntökomitean puheenjohtaja ja jäsenet ovat äänioikeutta vailla olevia 
jäseniä ja toimivat valtuuskunnan työvaliokunnassa (Council Operations Committee). 
Heidän tehtävänsä ja velvollisuutensa on määrätty kohdissa 8.130.1. ja 8.130.2. 

8.010.4.  Presidentti, tuleva presidentti, keskushallituksen jäsenet ja pääsihteeri 
Presidentti, tuleva presidentti, muut keskushallituksen jäsenet ja pääsihteeri ovat valtuus-
kunnan äänioikeutta vailla olevia jäseniä. 

8.010.5.  Entiset presidentit  
Kaikki RI:n entiset presidentit ovat valtuuskunnan äänioikeutta vailla olevia jäseniä. 

8.010.6.  Rotarysäätiön hallituksen jäsenet 
Rotarysäätiön hallituksen valitsema hallituksen jäsen on valtuuskunnan äänioikeutta vailla 
oleva jäsen. 

8.010.7.  Riippumattomat jäsenet (Members-at-Large) 
Valtuuskunnassa saa olla korkeintaan kolme riippumatonta, äänioikeutta vailla olevaa  
jäsentä. RI:n presidentti nimittää nämä jäsenet, joilla on kohdassa 8.100. määrätyt tehtävät 
ja velvollisuudet. He toimivat valtuuskunnan puheenjohtajan antamien ohjeiden mukaan.   
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8.020.  Sääntövaltuuskunnan äänivaltaisen jäsenen kelpoisuusvaatimukset  

8.020.1.  Klubin jäsen 
Valtuuskunnan jäsenen tulee olla klubin jäsen.  

8.020.2.  Entinen toimihenkilö 
Edustajan on täytynyt valintaansa mennessä toimia RI:n toimihenkilönä täyden toimikau-
den. Kuitenkin, governorin todistettua, ettei piirissä ole tehtävään käytettävissä ketään 
RI:n entistä toimihenkilöä, rotari, joka on palvellut vajaan toimikauden governorina, tai 
on piirin tuleva governor (governor-elect), voidaan RI:n presidentin suostumuksella valita 
valtuuskunnan jäseneksi. 

8.020.3.  Pätevyysvaatimukset 
Ollakseen kykenevä palvelemaan sääntövaltuuskunnassa, edustajalle on selvitettävä päte-
vyysvaatimukset sekä toimitettava pääsihteerille allekirjoitettu selvitys, että rotari ymmärtää 
edustajan pätevyysvaatimukset, tehtävät ja velvollisuudet. Lisäksi hänen tulee vakuuttaa, 
että hän on pätevä, halukas ja kykenevä ottamaan vastaan ja suorittamaan tarkasti nämä 
tehtävät ja velvollisuudet, ja että hän osallistuu kokoukseen sen koko kestoajan. 

8.020.4.  Ei vaalikelpoisia 
Valtuuskunnan äänioikeutta vailla olevia jäseniä tai RI:n, piirin tai klubin/klubien täysi-
toimisia palkallisia virkailijoita ei voida valita valtuuskunnan äänivaltaisiksi jäseniksi. 

8.030.  Sääntövaltuuskuntaedustajan tehtävät 
Klubien sääntövaltuuskuntaedustajan velvollisuutena on  

(a) auttaa klubeja valtuuskunnalle tehtävien esitysten laatimisessa 

(b) selostaa ehdotettuja esityksiä piirikonferenssissa ja muissa piirin tilaisuuksissa 

(c) perehtyä piirissään vallitseviin rotaryasenteisiin 

(d) harkita huolellisesti kaikkia valtuuskunnan käsiteltäväksi tulleita esityksiä sekä 
tuoda tehokkaasti esiin mielipiteensä niistä valtuuskunnalle 

(e) toimia RI:n objektiivisena lainsäätäjänä 

(f) osallistua valtuuskunnan kokoukseen koko sen kestoajan 

(g) kokouksen jälkeen selostaa piirinsä klubeille valtuuskunnan kannanottoja 

(h) olla piirin klubien käytettävissä niiden valmistellessa esityksiä tuleville valtuus-
kunnille. 

8.040.  Toimihenkilöiden nimeäminen ja tehtävät 
Valtuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, asiantuntijajäsen ja sihteeri ovat sen 
toimihenkilöitä.  

8.040.1.  Puheenjohtaja 
Puheenjohtaja on valtuuskunnan johtava toimihenkilö, ja hänellä on tehtävät, joista on 
määrätty näissä säännöissä sekä tällaiseen tehtävään yleisesti sovellettavissa menettelyta-
paohjeissa. 

8.040.2.  Varapuheenjohtaja 
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana tai avustaa puheenjohtajaa tämän ohjeiden 
mukaan tai tilanteen muuten niin vaatiessa. 

8.040.3.  Asiantuntijajäsen (Parliamentarian) 
Asiantuntijajäsen avustaa puheenjohtajaa ja valtuuskuntaa kokousteknisissä asioissa. 

8.040.4.  Sihteeri 
Valtuuskunnan sihteerinä toimii RI:n pääsihteeri, mutta hän voi presidentin suostumuksella 
asettaa myös jonkun muun toimimaan sihteerinä puolestaan. 
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8.050.  Edustajien valinta nimeämiskomiteamenettelyllä 

8.050.1.  Valinta 
Edustaja ja varaedustaja valtuuskuntaan tulisi valita käyttäen nimeämiskomiteamenettelyä. 
Nimeämiskomiteamenettely, mikä sisältää mahdolliset haasteet ja niistä johtuvan vaalin, 
tulee suorittaa ja päättää vuonna, joka on kaksi (2) vuotta ennen sääntövaltuuskuntaa.  
Nimeämiskomiteamenettely perustuu piirin governorin nimeämiskomiteamenettelyyn, 
kuten on selostettu kohdassa 13.020, edellyttäen ettei se ole ristiriidassa tämän kohdan 
kanssa. Edustajaehdokas ei ole vaalikelpoinen palvelemaan nimeämiskomiteassa. 

8.050.2.  Nimeämiskomitean jäsenten valintamenettelyn hyväksymisen epäonnistuminen 
Piirin, joka epäonnistuu nimeämiskomiteamenettelyn käyttöönotossa komitean jäsenten 
valitsemiseksi, tulee käyttää nimeämiskomiteana kaikkia entisiä governoreja, jotka ovat 
kyseisen piirin klubien jäseniä ja jotka ovat kykeneviä ja halukkaita palvelemaan. Edusta-
jaehdokas ei ole vaalikelpoinen palvelemaan nimeämiskomiteassa. 

8.050.3.  Edustaja ja varaedustaja ei kykene toimimaan tehtävässä 
Kun edustaja ja varaedustaja eivät kumpikaan pysty hoitamaan tehtävää, governor voi  
nimittää jonkun muun pätevän jäsenen piirin jostain klubista toimimaan edustajana sääntö-
valtuuskunnassa. 

8.060.   Edustajan valinta piirikonferenssissa 

8.060.1.  Vaali  
Jos piiri päättää olla käyttämättä nimeämiskomiteamenettelyä, edustaja ja varaedustaja 
voidaan valita piirikonferenssissa tai RIBI:n tapauksessa piirineuvostossa. Valinnan tulee 
tapahtua vuonna, joka on kaksi (2) vuotta ennen sääntövaltuuskuntaa tai RIBI:n tapauk-
sessa piirineuvoston kokouksessa lokakuun 1. päivän jälkeen kaksi (2) vuotta ennen sään-
tövaltuuskuntaa. 

8.060.2.   Ehdollepanot 
Piirin jokainen klubi voi nimetä jäsenehdokkaaksi valtuuskuntaan myös piirin muun klubin 
pätevän jäsenen, joka on osoittautunut halukkaaksi ja kykeneväksi tehtävään. Tätä tarkoit-
tava kirjallinen klubin presidentin ja sihteerin allekirjoittama esitys on jätettävä governorille 
esiteltäväksi piirikonferenssin osanottajille. Piirikonferenssissa läsnä olevilla valitsijamie-
hillä on kullakin yksi ääni valittaessa piirin klubien edustajaa jäseneksi sääntövaltuuskun-
taan. 

8.060.3.  Edustajat ja varaedustajat 
Annettujen äänten enemmistön saaneesta ehdokkaasta tulee piirinsä klubien sääntöval-
tuuskuntaedustaja. Tämän jälkeen seuraavassa uudessa äänestyksessä eniten ääniä saa-
neesta ehdokkaasta tulee varaedustaja, joka esteen sattuessa jäsenelle astuu hänen tilalleen 
valtuuskunnassa. 

8.060.4.  Vain yksi edustajaehdokas 
Jos piirissä on vain yksi ehdokas, ei äänestystä tarvitse suorittaa. Governor julistaa tällöin 
tämän ainoan ehdokkaan piirin klubien edustajaksi valtuuskuntaan. 

8.070.  Edustajien valitseminen postiäänestyksellä 

8.070.1.  Oikeus valita edustaja postiäänestyksellä 
Keskushallitus voi olosuhteiden vaatiessa oikeuttaa piirin valitsemaan edustajan ja vara-
edustajan valtuuskuntaan postiäänestyksellä. Tällöin governor lähettää piirin klubien sihtee-
reille virallisen kehotuksen nimetä piirin klubien ehdokas valtuuskunnan jäseneksi. Ehdo-
tukset tulee tehdä kirjallisesti presidentin ja sihteerin allekirjoittamina. Niiden tulee saapua 
governorille hänen asettamaansa määräpäivään mennessä. Governor laatii pätevistä ehdok-
kaista äänestyslistan, nimet aakkosjärjestyksessä, ja postittaa sen kullekin klubille sekä 
toimittaa vaalin. Tästä listasta jätetään pois ne ehdokkaat, joiden kirjallinen kieltäytyminen 
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on saapunut governorille hänen määräämäänsä päivään mennessä. Jokaisella klubilla on 
oikeus vähintään yhteen ääneen. Yli 25 jäsenen klubilla on oikeus yhteen lisävalitsijamie-
heen jokaista seuraavaa 25 jäsentään tai tämän luvun suurinta osaa kohti. Äänimäärä laske-
taan viimeisimmän äänestystä edeltävän puolivuotisraportin jäsenmäärän perusteella. Klubi, 
jonka jäsenyys RI:ssä keskushallituksen päätöksellä on keskeytetty, ei ole oikeutettu osallis-
tumaan äänestykseen. Governor voi halutessaan nimittää komitean toimittamaan postiäänes-
tyksen edellä mainitulla tavalla.   

8.070.2.  Postiäänestys 
Piiri voi piirikonferenssissaan läsnä olevien valitsijamiesten yksinkertaisella ääntenenem-
mistöllä päättää piirin klubien edustajan ja varaedustajan valitsemisesta sääntövaltuuskun-
taan postiäänestyksellä. Postiäänestys on tällöin toimitettava tätä piirikonferenssia seuraa-
vassa kuussa. Postiäänestys toimitetaan kohdassa 8.070.1. mainitulla tavalla. 

8.080.  Ilmoitus 

8.080.1.  Ilmoitus edustajasta pääsihteerille 
Governorin tulee ilmoittaa piirinsä klubien edustajan ja tämän varamiehen nimet pääsih-
teerille välittömästi heidän tultuaan valituiksi valtuuskuntaan. 

8.080.2.  Edustajien nimien julkistaminen 
Pääsihteerin tulee vähintään 30 päivää ennen valtuuskunnan kokousta julkistaa niiden 
valtuuskunnan jäsenten nimet, jotka on hänelle siihen mennessä ilmoitettu, ja samalla 
postittaa kullekin heistä tiedotus valtuuskunnan kokouksen ajasta ja paikasta. 

8.080.3.  Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja asiantuntijajäsenen nimien ilmoittami-
nen 
Pääsihteerin tulee ilmoittaa kaikille klubeille puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja asian-
tuntijajäsenen nimet. 

8.090.  Valtakirjakomitea (Credentials Committee) 
Presidentti asettaa valtakirjakomitean, joka kokoontuu ennen valtuuskunnan kokouksen 
alkua kokouspaikalla ja tarkastaa sekä varustaa tarkastusmerkinnällä valtakirjat. Valtuus-
kunta voi tarpeen mukaan valvoa valtakirjakomitean toimenpiteitä. 

8.100.  Riippumattomat jäsenet (Members-at-Large) 
Välittömästi pääsihteerin julkistettua esitykset valtuuskunnan puheenjohtajan tulee osoit-
taa kullekin riippumattomalle jäsenelle ne esitykset, joihin tämän velvollisuutena on 
erityisesti perehtyä. Riippumattoman jäsenen tehtävänä on helpottaa esityksen käsittelyä 
ja kertoa valtuuskunnalla niistä kannanotoista esityksen puolesta tai sitä vastaan, jotka 
eivät ole tulleet riittävästi esille keskustelun kuluessa. 

8.110.  Päätösvaltaisuus 
Puolet valtuuskunnan äänivaltaisista jäsenistä muodostaa päätösvaltaisen jäsenluvun. 
Jokainen äänivaltainen jäsen on oikeutettu antamaan yhden äänen jokaisessa äänestettä-
väksi alistetussa kysymyksessä. Valtuuskunnassa ei äänivaltaa voi käyttää sijaisen väli-
tyksellä.   

8.120.  Valtuuskunnan toiminta 

8.120.1  Menettelytavat   
Jokaisella valtuuskunnalla on oikeus päättää omista menettelytavoistaan kohdan 8.130. 
mukaisesti. Ne eivät saa olla ristiriidassa näissä säännöissä annettujen määräysten kanssa 
ja ne ovat voimassa v. 2007 pidetystä sääntövaltuuskunnasta kunnes ne muutetaan seuraa-
van sääntövaltuuskunnan kokouksessa. 
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8.120.2.  Valitus  
Valtuuskunnan puheenjohtajan päätöksestä voidaan valittaa. Valitus tulee esittää valtuus-
kunnan käsiteltäväksi, ja päätös voidaan kumota valtuuskunnan yksinkertaisella äänten-
enemmistöllä. 

8.130.  Valtuuskunnan työvaliokunta; Järjestysmuoto- ja sääntökomitean tehtävät 
Valtuuskunnan työvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja järjes-
tysmuoto- ja sääntökomitean jäsenet. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii valtuuskun-
nan puheenjohtaja.   

8.130.1.  Valtuuskunnan työvaliokunnan tehtävät 
Työvaliokunnan tulee suositella menettelytapoja valtuuskunnalle ja ehdottaa valtuuskunnal-
le sen käsiteltäväksi tulleiden esitysten käsittelyjärjestys. Komitean tulee tarvittaessa ehdot-
taa valtuuskunnalle korjauksia esityksissä ja niihin tehdyissä muutoksissa havaitsemiinsa 
puutteisiin. Sen tulee tarvittaessa tehdä korjauksia RI:n sääntöjen ja klubin järjestysmuodon 
sanamuotoon tehdäkseen sääntövaltuuskunnan hyväksymät sääntömuutokset täysin ymmär-
rettäviksi. Komitean tehtävänä on myös valmistella valtuuskunnan raportti, josta käy ilmi 
esityksiin tehdyt muutokset. 

8.130.2.  Muita järjestysmuoto- ja sääntökomitean jäsenten tehtäviä 
Järjestysmuoto- ja sääntökomitean tulee tutkia ja hyväksyä kaikkien esitysten tarkoitus ja 
vaikutus ennen esitysten julkistamista. Valtuuskunnan puheenjohtajan tulee heti esitysten 
julkistamisen jälkeen jakaa esitykset järjestysmuoto- ja sääntökomitean jäsenien tutkitta-
vaksi. Kunkin jäsenen tulee huolellisesti tutustua kaikkiin hänelle määrättyihin esityksiin ja 
olla valmis kertomaan valtuuskunnalle niiden tarkoituksesta, taustasta ja vaikutuksesta sekä 
mahdollisista puutteista.   

8.140.  Valtuuskunnan päätökset 

8.140.1.  Puheenjohtajan raportti 
Valtuuskunnan puheenjohtajan tulee 10 päivän kuluessa valtuuskunnan kokouksen päät-
tymisestä antaa pääsihteerille täydellinen raportti valtuuskunnan päätöksistä. 

8.140.2.  Pääsihteerin raportti 
Pääsihteerin tulee kahden kuukauden kuluessa valtuuskunnan kokouksen päättymisestä 
toimittaa rotaryklubien sihteereille valtuuskunnan hyväksymispäätöksiä koskeva raportti. 
Raportin mukana on lähetettävä lomake, jota käyttäen klubi voi halutessaan ilmoittaa 
vastustavansa jotakin valtuuskunnan tekemää päätöstä. 

8.140.3.  Valtuuskunnan päätösten vastustaminen 
Lomakkeen, jolla klubi ilmoittaa vastustavansa valtuuskunnan hyväksymispäätöstä, tulee 
olla klubipresidentin allekirjoittama, ja se on toimitettava pääsihteerille hänen raportissaan 
mainitsemaansa määräaikaan mennessä. Määräajan tulee olla vähintään kaksi kuukautta 
raportin postituksesta. Pääsihteerin on tutkittava ja tilastoitava klubeilta asianmukaisesti 
tulleet sääntövaltuuskunnan päätöksiä koskevat vastustavat mielipiteet. 

8.140.4.  Valtuuskunnan päätöksen peruuttaminen 
Valtuuskunnan päätös peruutetaan, jos klubit, joiden äänimäärät edustavat vähintään 
kymmentä prosenttia kaikkien klubien yhteenlasketusta äänimäärästä, ilmoittavat asian-
mukaisella lomakkeella vastustavansa sääntövaltuuskunnan päätöstä.  

8.140.5.  Klubien postiäänestys 
Jos yksi tai useampia sääntövaltuuskunnan hyväksymistä esityksistä peruutetaan klubien 
vastustuksen takia, pääsihteerin on laadittava ja lähetettävä äänestyslippu kaikkien klubien 
sihteereille kuukauden kuluessa tällaisesta peruutuksesta. Äänestyslipussa kysytään, onko 
valtuuskunnan päätös peruutettava. Kullakin klubilla on vähintään yksi ääni. Jos klubissa 
on yli 25 jäsentä, se voi antaa myös yhden lisä-äänen kutakin seuraavaa 25 jäsentään tai 
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tämän luvun pääosaa kohti. Jäsenmäärä saadaan klubin valtuuskunnan kokousta edeltä-
västä viimeisimmästä puolivuotisraporttiin ilmoitetusta jäsenmäärästä. Klubi, jonka RI:n 
jäsenyys on keskeytetty, ei ole oikeutettu osallistumaan äänestykseen. Äänestyslipun, 
jonka täytyy olla klubin presidentin allekirjoittama, on oltava pääsihteerillä viimeistään 
äänestyslipussa mainittuna päivänä, jonka täytyy olla vähintään kaksi kuukautta äänestys-
lippujen postittamisesta. 

8.140.6.  Äänestyskomitean (Balloting Committee) kokous 
Presidentti nimittää äänestyskomitean, joka kokoontuu presidentin määräämänä aikana ja 
määräämässä paikassa tarkastamaan ja laskemaan äänestysliput. Äänestyskomitean on 
laskettava klubien lähettämät liput kahden viikon kuluessa näiden lippujen vastaanoton 
määräajasta. Komitean on toimitettava äänestystuloksia koskeva raporttinsa pääsihteerille 
viiden päivän kuluessa komitean kokouksen päättymisestä. 

8.140.7.   Äänestyksen tulos 
Jos vastaan on annettu enemmistö äänistä, joihin klubeilla oli oikeus, päätös mitätöidään 
sen peruuttamispäivästä alkaen. Muussa tapauksessa peruutettu päätös astuu voimaan 
aivan kuin sitä ei olisi koskaan peruutettu.    

8.140.8.  Valtuuskunnan päätöksen voimaanastumispäivä 
Valtuuskunnan päätökset astuvat voimaan valtuuskunnan kokousta välittömästi seuraavan 
heinäkuun 1. päivänä, ellei niitä ole peruutettu klubien vastustuksen takia kohdan 8.140.4. 
mukaisesti.           

8.150.  Paikan valinta 
RI:n järjestysmuodon 10 artiklan kohdan 2 mukaan keskushallituksen on sääntövaltuus-
kunnan kokouspaikkaa valitessaan kaikin tavoin varmistettava, ettei ketään rotaria suljeta 
pois pelkästään kansallisuutensa takia. 

8.160.  Ylimääräinen kokous 

8.160.1.  Ilmoitus 
Keskushallitus voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen RI:n järjestysmuodon 10 artiklan 
kohdan 5 mukaan. Ilmoitus ylimääräisestä kokouksesta ja siinä käsiteltävistä esityksistä 
tulee postittaa governoreille viimeistään 60 päivää ennen kokouksen alkua. Governorin 
tulee ilmoittaa asiasta edelleen piirinsä klubeille ja toimittaa pääsihteerille mahdollisimman 
pian tieto siitä, ketkä rotarit tulevat edustamaan hänen piiriään kyseisessä kokouksessa. 

8.160.2.  Edustajat 
Piirin klubeja edustaa ylimääräisessä sääntövaltuuskunnan kokouksessa se edustaja, joka 
viimeksi oli valittu edustamaan klubeja sääntövaltuuskunnan kokouksessa. Ellei hän voi 
tai halua edustaa, piiriä edustaa viimeksi sääntövaltuuskuntaan valittu varaedustaja. Ellei 
kumpikaan heistä voi tai halua edustaa, governor itse tai joku muu hänen nimeämänsä 
rotari, joka täyttää näissä säännöissä mainitut vaatimukset, edustaa piirin klubeja sääntö-
valtuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa. 

8.160.3.  Muutosesityksen hyväksyminen 
Esityksen hyväksymistä varten ylimääräisessä valtuuskunnan kokouksessa vaaditaan kah-
den kolmasosan ( ) enemmistö läsnä olevista ja äänestäneistä valtuuskunnan jäsenistä. 

8.160.4.  Menettelytavat 
Ylimääräistä valtuuskunnan kokousta koskevat samat menettelytavat kuin varsinaista 
kokousta seuraavin poikkeuksin: 

8.160.4.1. Selostus valtuuskunnan päätöksistä 
Kohdan 8.140.2. edellyttämä selostus valtuuskunnan päätöksistä tulee toimittaa klubeille 
15 päivän kuluessa valtuuskunnan ylimääräisen kokouksen päättymisestä. 
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8.160.4.2. Valtuuskunnan päätösten vastustaminen 
Klubeilla on kaksi kuukautta aikaa ilmaista vastustavansa valtuuskunnan päätöstä siitä 
kun niille on toimitettu selostus valtuuskunnan ylimääräisen kokouksen päätöksistä.  

8.160.5.  Päätösten voimaanastuminen 
Ylimääräisen sääntövaltuuskunnan päätökset astuvat voimaan kaksi kuukautta sen jäl-
keen, kun pääsihteeri on toimittanut klubeille valtuuskunnan raportin, edellyttäen ettei 
pääsihteerille ole tullut mitätöintiin vaadittavaa määrää vastustavia ääniä. Jos klubeilta on 
tullut vaadittu määrä vastustavia ääniä, päätöksestä pidetään postiäänestys noudattamalla 
mahdollisimman tarkkaan kohdassa 8.140. annettuja määräyksiä. 

8.170.  Väliaikaiset säädökset 
Väliaikaisten säädösten voimassaolo lakkaa, kun ne eivät enää ole sovellettavissa. 

Artikla 9   Konventio (Convention) 
9.010.  Aika ja paikka 
9.020.  Kutsu 
9.030.  Konvention toimihenkilöt 
9.040. Edustajat (Delegates) 
9.050.  Valtakirjat (Credentials) 
9.060. Riippumattomat edustajat (Delegates-at-Large) 
9.070.  Osallistumismaksu 
9.080. Päätösvaltaisuus 
9.090.  Valtakirjakomitea (Credentials Committee) 
9.100. Valitsijamiehet (Electors) 
9.110. Äänestyksen järjestelykomitea (Balloting Committee) 
9.120.  Toimihenkilöiden valinta 
9.130.  Ohjelma 
9.140.  Edustajien istumapaikat 
9.150.  Erilliskokoukset 

9.010.  Aika ja paikka 
Keskushallitus voi määrätä vuosikonvention mahdollisen ajan ja paikan aikaisintaan 10 
vuotta ennen konvention pitovuotta, minkä jälkeen se voi ryhtyä asianmukaisiin järjestelyi-
hin. Konventiopaikkaa valitessaan keskushallituksen on kaikin tavoin varmistettava, ettei 
ketään rotaria suljeta pois pelkästään kansallisuutensa takia. 

9.020.  Kutsu   
Presidentin on annettava ja pääsihteerin postitettava klubeille virallinen kutsu vuosikon-
ventioon vähintään kuusi kuukautta ennen konvention alkua. Kutsu ylimääräiseen kon-
ventioon on postitettava klubeille vähintään 60 päivää ennen konvention alkua. 

9.030.  Konvention toimihenkilöt 
Konvention toimihenkilöt ovat RI:n presidentti, tuleva presidentti (President-elect), vara-
presidentti, rahastonhoitaja, pääsihteeri sekä konventiokomitean puheenjohtaja ja sere-
moniamestari (Sergeant-at-Arms), jonka presidentti nimittää.  

9.040.  Edustajat (Delegates) 

9.040.1.  Edustajat 
Edustajan ja varaedustajan, edustajan sijaista lukuun ottamatta, tulee olla edustamansa 
klubin jäsen. 

9.040.2.  Varaedustajat (Alternate Delegates) 
Klubi voi edustajaa valitessaan valita tälle yhden varaedustajan. Jos varaedustajakaan ei voi 
osallistua, voidaan valita toinen varaedustaja. Varaedustaja on oikeutettu äänestämään vain 
silloin, kun varsinainen edustaja ei ole läsnä. Klubin varsinaisen edustajan voi korvata 
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toinen varaedustaja, jos ensimmäinen varaedustaja ei ole läsnä. Varaedustajalla on oikeus 
äänestää samoista esityksistä kuin varsinaisella edustajalla olisi ollut. 

9.040.3.  Edustajan korvaaminen varaedustajalla  
Varsinaisen edustajan korvaamisesta varaedustajalla on ilmoitettava valtakirjakomitealle. 
Varaedustajan on sitten jatkettava toimintaansa edustajana konvention loppuun asti. Tätä 
yleistä sääntöä voi valtakirjakomitea lieventää konventiokaupungin klubin edustajien osalta 
siten, että sallitaan jonkun edustajan korvaaminen varaedustajalla yhden tai useamman 
istunnon ajaksi, mutta vain siinä tapauksessa, että tämä edustaja on niin kiinteästi kiinni 
konvention hallinnollisissa tehtävissä, että hänen on mahdotonta olla läsnä kyseisissä istun-
noissa. Tästä vaihdosta on ilmoitettava etukäteen asiaan kuuluvalla tavalla valtakirjakomite-
alle. 

9.040.4.  Edustajien sijaiset (Proxies)        
Ellei klubilla ole omaa edustajaa tai varaedustajaa konventiossa, sen tulee nimittää edusta-
jakseen edustajan sijainen äänestämään puolestaan järjestysmuodon 9 artiklan kohdan 3(a) 
mukaisella tavalla. Sijainen voi olla minkä tahansa samassa piirissä toimivan klubin jäsen. 
Klubi, jota ei ole sijoitettu mihinkään piiriin, saa nimittää edustajan sijaiseksi minkä tahansa 
klubin jäsenen. 

9.050.   Valtakirjat (Credentials) 
Edustajan, varaedustajan ja edustajan sijaisen on todistuksena valtuuksistaan esitettävä 
asianomaisen klubin presidentin ja sihteerin allekirjoittama valtakirja. Kaikki valtakirjat 
on luovutettava konventiossa valtakirjakomitealle, jotta niiden haltijoilla olisi oikeus 
äänestää konventiossa edustajina, varaedustajina tai sijaisina. 

9.060.   Riippumattomat edustajat (Delegates-at-Large) 
RI:n toimihenkilöt ja ne entiset presidentit, jotka kuuluvat jäsenenä johonkin rotaryklu-
biin, ovat riippumattomia edustajia, ja heillä on oikeus antaa yksi ääni jokaisessa konven-
tiossa äänestettäväksi otetussa asiassa. 

9.070.  Osallistumismaksu 
Jokaisen 16 vuotta täyttäneen henkilön, joka osallistuu konventioon, on ilmoittauduttava ja 
maksettava osallistumismaksu, jonka keskushallitus määrää. Edustaja tai sijainen ei ole 
oikeutettu äänestämään konventiossa ennen kuin hänen osallistumismaksunsa on maksettu. 

9.080.  Päätösvaltaisuus   

9.080.1.  Päätösvaltainen jäsenluku 
Edustajat ja sijaiset, jotka edustavat yhtä kymmenesosaa (1/10) kaikista klubeista, muo-
dostavat päätösvaltaisen jäsenluvun konventiossa. 

9.080.2.  Konventio vailla päätösvaltaa 
Jos kysymys päätösvaltaisuudesta esitetään konvention täysistunnossa ja kokouksen 
todetaan olevan vailla päätösvaltaa, mitään äänestystä vaativaa asiakohtaa ei saa ottaa 
käsiteltäväksi, vaan puheenjohtajan on lykättävä asian käsittely korkeintaan puolen päivän 
ajaksi. Tämän määräajan kuluttua umpeen konventio voi ottaa käsiteltäväkseen asioita, 
jotka sille on asianmukaisesti esitetty huolimatta päätösvaltaisuuden puuttumisesta. 

9.090.  Valtakirjakomitea (Credentials Committee) 
Presidentin tulee ennen konvention päättymistä nimittää vähintään viisi jäsentä käsittävä 
valtakirjakomitea. 

9.100.   Valitsijamiehet (Electors) 
Asianmukaisesti valtuutetut edustajat, edustajien sijaiset ja riippumattomat jäsenet muo-
dostavat konvention äänestäjäkunnan ja toimivat valitsijamiehinä. 
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9.110.  Äänestyksen järjestelykomitea (Balloting Committee) 

9.110.1.  Nimittäminen ja velvollisuudet 
Presidentti nimittää konventiossa valitsijamiesten joukosta äänestyksen järjestelykomitean. 
Komitean tehtävänä on hoitaa kaikki äänestykseen liittyvät järjestelyt, jakaa äänestysliput ja 
laskea äänet. Presidentti nimittää tähän komiteaan vähintään viisi jäsentä. Pääsihteeri vastaa 
äänestyslippujen painattamisesta. 

9.110.2.   Ilmoitus toimihenkilöiden valitsemisajasta ja -paikasta 
Presidentti ilmoittaa konvention ensimmäisessä täysistunnossa valitsijamiehille toimihen-
kilöiden nimeämis- ja valitsemisajan ja -paikan. 

9.110.3.  Komitean tiedotus 
Äänestyksen järjestelykomitean on välittömästi tiedotettava konventiolle äänestyksen tulos. 
Tiedotuksen täytyy olla komitean enemmistön allekirjoittama. Puheenjohtajan on säilytet-
tävä kaikki äänestysliput. Raportin tultua hyväksytyksi puheenjohtajan tulee hävittää äänes-
tysliput, ellei konventio ole antanut toisenlaisia ohjeita. 

9.120.  Toimihenkilöiden valinta 

9.120.1.  Valitsijamiesten äänioikeus 
Kullakin valitsijamiehellä on yksi ääni jokaista toimihenkilöä valittaessa. 

9.120.2.  Vaali 
Toimihenkilöt valitaan suljetulla äänestyksellä. Jos on valittavana useampia kuin kaksi 
ehdokasta, vaali ratkaistaan lippuäänestyksellä. Jos ehdokkaita on vain yksi, valitsijamiehet 
voivat huutoäänestyksellä ilmaista pääsihteerille yhteisen kannanottonsa.   

9.120.3.  Ääntenenemmistö 
Ne ehdokkaat, jotka saavat eniten ääniä, julistetaan valituiksi. Tarvittaessa otetaan huomi-
oon myös toiselle ja seuraaville sijoille annetut äänet. 

9.120.4.  Ehdokkaiden esittely konventiolle 
Pääsihteerin tulee esitellä konventiolle vaalitoimitusta varten asianmukaisesti nimettyjen 
RI:n presidentin, keskushallituksen jäsenten ja governorien sekä RIBI:n presidentin, 
varapresidentin ja kunniarahastonhoitajan nimet. 

9.130.  Ohjelma 
Konventiossa noudatetaan konventiokomitean laatimaa ja keskushallituksen hyväksymää 
työjärjestystä kaikissa konvention istunnoissa. Ohjelmaan voidaan konvention aikana 
tehdä muutoksia kahden kolmasosan ( ) enemmistöllä keskushallituksen äänistä. 

9.140.  Edustajien istumapaikat 
Jokaiseen täysistuntoon on asianmukaisesti valtuutetuille edustajille kullekin varattava ja 
varmistettava istumapaikka kokoussalissa. 

9.150.  Erilliskokoukset 
Konvention yhteydessä voidaan pitää kokouksia yhden tai useamman osallistujamaan rota-
reille. Keskushallitus tai konventio voi aika ajoin päättää, mikä maa tai mitkä maat on kut-
suttava tällaiseen erilliskokoukseen sekä evästää konventiokomiteaa asiasta. Näissä koko-
uksissa voidaan käsitellä aiheita, jotka ovat läheisiä näille maille. Presidentti nimeää  
kokoonkutsujan ja antaa kokouksille menettelytapaohjeet, joiden tulee noudattaa konven-
tiota koskevia ohjeita siinä määrin kuin on mahdollista. Kokous valitsee kokoonnuttuaan 
itselleen puheenjohtajan ja sihteerin. 

Artikla 10   Toimihenkilöiden nimeäminen ja vaali  yleiset määräykset  
10.010.  Pätevin rotari 
10.020.  Toimihenkilöiden nimeäminen 
10.030.  Kelpoisuusehdot 
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10.040.  Henkilöt, jotka eivät ole vaalikelpoisia  
10.050.  Toimihenkilöiden vaali 
10.060.  Vaalikampanja, agitaatio ja ääntenkalastus 

10.010.  Pätevin rotari 
Pätevimmät rotarit tulee valita palvelemaan RI:n vaaleilla valittuina toimihenkilöinä. 

10.020.  Toimihenkilöiden nimeäminen 
Ehdokkaita RI:n presidentiksi, keskushallituksen jäseniksi ja governoreiksi voivat esittää 
nimeämiskomitea ja klubit.  

10.030.  Kelpoisuusehdot 
RI:n toimihenkilöehdokkaan täytyy olla hyvämaineinen rotaryklubin jäsen. 

10.040.  Henkilöt, jotka eivät ole vaalikelpoisia 

10.040.1.  Nimeämiskomitea 
Nimeämiskomitean jäsentä tai varajäsentä, jäsenehdokasta komiteaan, valittiinpa hänet tai 
ei, tai ehdokasta, joka valitaan ja joka myöhemmin eroaa komiteasta, ei myöskään sellaisen 
henkilön puolisoa, lasta tai vanhempaa, ei voida nimetä kyseiseen toimeen sinä vuonna, 
jona komitea toimii.  

10.040.2.  Työsuhde Rotary Internationaliin 
RI:n täystoiminen, palkallinen virkailija tai rotarypiirin tai -klubin palkallinen työntekijä 
ei ole vaalikelpoinen mihinkään RI:n luottamustoimeen pääsihteerin virkaa lukuun otta-
matta. 

10.050.  Toimihenkilöiden vaali 
RI:n toimihenkilöt valitaan vuosikonventiossa kohtien 6.010. ja 9.120. mukaisesti. 

10.060.  Vaalikampanja, agitaatio ja ääntenkalastus 

10.060.1.  Kielletty toiminta 
Jotta pätevimmät rotarit tulisivat valituiksi RI:n vaalilla täytettävään toimeen, kaikenlainen 
vaikuttaminen vaalimenettelyyn joko positiivisella tai negatiivisella tavalla, harjoittamalla 
vaalikampanjaa, vaaliagitaatiota, ääntenkalastusta tai muuta tapaa, on kielletty. Rotarit eivät 
saa kampanjoida, kalastaa ääniä, tehdä vaalityötä eikä mitään muutakaan pyrkiessään vaa-
lilla täytettävään asemaan RI:ssä, eivätkä saa sallia kenenkään muun harjoittavan sitä puo-
lestaan. Mitään mainoslehtisiä tai muuta aineistoa, mukaan luettuna sähköinen tiedonvälitys 
ja kommunikaatio, ei tule levittää kenenkään rotarin puolesta tai hänen toimestaan klubeille 
tai klubien jäsenille, paitsi milloin siihen on nimenomaan saatu keskushallituksen lupa. Jos 
ehdokkaat saavat tietoonsa, että heidän puolestaan suoritetaan kiellettyä mainostoimintaa, 
heidän tulee viipymättä ilmaista paheksumisensa siihen syyllistyneille ja kehottaa heitä 
lopettamaan kyseinen toiminta. 

10.060.2.  Kantelu 
Tällaista toimintaa koskevaa kantelua ei oteta käsiteltäväksi, ellei sitä ole kirjallisesti esittä-
nyt rotaryklubi vähintään viiden muun rotaryklubin tai toimessa oleva RI:n toimihenkilön 
tukemana. Kaikki kantelut asianmukaisten todisteiden kera on toimitettava RI:n pääsihtee-
rille 21 päivän kuluessa vaalituloksen julkistamisesta. Myös presidentin edustaja piiri-, 
vyöhyke- tai aluekonferenssissa voi tehdä kantelun, jos on riittäviä todisteita rikkomuksesta, 
ja toimittaa todisteet pääsihteerille. Pääsihteerin tulee toimia kantelun suhteen keskushalli-
tuksen määräämällä tavalla.   

10.060.3.  Keskushallituksen harkinta 
Keskushallituksen tulee asianmukaisesti harkita tehtyä kantelua. Sen tulee tämän jälkeen 
hylätä kantelu, julistaa ehdokas epäpäteväksi kyseiseen toimeen tai tuleviin RI:n toimiin 
tai näihin kaikkiin tai ryhtyä muihin tarpeellisiksi ja oikeudenmukaisiksi katsomiinsa 
toimenpiteisiin. Ehdokkaan epäpäteväksi julistamiseen RI:n keskushallituksen määritte-
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lemään toimeen ja ajaksi vaaditaan kahden kolmasosan ( ) ääntenenemmistö. Keskushal-
litus voi ryhtyä toimenpiteisiin, joita se pitää kohtuullisina ja oikeutettuina sellaista rotaria 
kohtaan, joka rikkoo alakohdan 10.060.1 sääntöjä. Keskushallituksen päätöksestä tulee 
välittömästi ilmoittaa kaikille osapuolille. 

10.060.4.  Ehdokkaan antama vakuutus 
Kaikissa niissä tapauksissa, jolloin säädettyä muotoa käyttäen nimetään ehdokas vaalilla 
täytettävään toimeen, mukaan tulee liittää ehdokkaan allekirjoittama vakuutus siitä, että 
hän on lukenut, ymmärtää ja hyväksyy näissä säännöissä esitetyt ehdot ja että hän sitoutuu 
noudattamaan niitä käytännössä. 

10.060.5.  Vaalitarkkailumenetelmä 
Rotarien ja klubien täytyy noudattaa RI:n sääntöjen mukaista vaalitarkkailumenetelmää 
ainoana menetelmänä kiistää vaalikelpoisuutta RI:n vaalilla täytettävään toimeen tai 
vastustaa RI:n tekemää ratkaisua toimihenkilön vaalissa. Jos ehdokas tai hänen puolestaan 
toimiva klubi jättää noudattamatta RI:n vaalitarkkailumenetelmää ja sen sijaan antaa asian 
ulkopuolisen viranomaisen ratkaistavaksi tai valitsee jonkun muun tavan ratkaista kiista, 
hänen ehdokkuutensa RI:n toimeen hylätään.  

Artikla 11 Presidentin nimeäminen ja vaali 
11.010.  Nimeäminen presidentin toimeen 
11.020.  Presidentin nimeämiskomitea 
11.030.  Jäsenten vaali presidentin nimeämiskomiteaan 
11.040.  Komiteaa koskevat menettelytapaohjeet 
11.050.  Presidenttiehdokkaan nimeäminen komiteassa 
11.060.  Komitean raportti 
11.070.  Klubien oikeus esittää lisäehdokkaita 
11.080.  Tilapäinen ehto koskien kohtia 11.020.  11.070. 
11.090.  Epäselvyydet, joita ei ole ennakoitu kohdassa 11.070. 
11.100.  Ehdokkaiden esittäminen konventiolle 
11.110.  Postiäänestys 

11.010.  Nimeäminen presidentin toimeen 
RI:n entistä presidenttiä tai nykyistä keskushallituksen jäsentä ei voida nimetä presiden-
tiksi. 

11.020  Presidentin nimeämiskomitea 

11.020.1.  Komitean koostumus 
Presidentin nimeämiskomitean tulee käsittää 34 jäsentä niiltä 34 vyöhykkeeltä, jotka on 
määrätty RI:n keskushallituksen jäsenten nimeämistä varten.  

11.020.2.  Jäsen RIBI:n alueelta 
RIBI:n vyöhykkeen klubit valitsevat tätä vyöhykettä edustavan jäsenen joko RIBI:n vuo-
sikonferenssissa tai postiäänestyksellä RIBI:n yleisneuvoston määräämällä tavalla ja 
määräämänä aikana. RIBI:n sihteerin tulee ilmoittaa tällaisen jäsenen nimi pääsihteerille. 

11.020.3.  Vyöhykkeellä toimivan klubin jäsen   
Komitean jäsenen tulee olla edustamallaan vyöhykkeellä toimivan klubin jäsen. 

11.020.4.  Rotarit, jotka eivät ole vaalikelpoisia 
Presidentti, tuleva presidentti tai kukaan entinen presidentti eivät ole vaalikelpoisia nimeä-
miskomiteaan. 

11.020.5.  Kelpoisuusehdot 
Nimeämiskomitean jäsenen tulee olla RI:n keskushallituksen entinen jäsen. Nimeämis-
komitean jäsenehdokkaan tulee jäsenvaalin aikaan olla keskushallituksen entinen jäsen. 
Jollei vyöhykkeellä ole ketään entistä keskushallituksen jäsentä, joka olisi vaalikelpoinen 
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ja käytettävissä, myös entinen governor on vaalikelpoinen, jos hän on vähintään vuoden 
ajan palvellut jonkin näiden sääntöjen kohdissa 16.010., 16.020. ja 16.030. mainitun 
komitean tai Rotarysäätiön hallituksen jäsenenä. 

11.030.  Jäsenten vaali presidentin nimeämiskomiteaan   

11.030.1.  Ilmoitus vaalikelpoisille rotareille 
Maaliskuun 1. ja 15. päivän välillä pääsihteeri postittaa kirjeen kullekin entiselle keskushal-
lituksen jäsenelle, joka on vaalikelpoinen nimeämiskomitean jäseneksi seuraavan vuoden 
aikana. Kirjeessä pyydetään niitä entisiä keskushallituksen jäseniä, jotka ovat halukkaita 
palvelemaan komitean jäsenenä, ilmoittamaan asiasta pääsihteerille ennen 15. huhtikuuta. 
Jokainen entinen keskushallituksen jäsen, joka ei vastaa 15. huhtikuuta mennessä, katsotaan 
haluttomaksi toimimaan presidentin nimeämiskomitean jäsenenä. 

11.030.2.  Vain yksi vaalikelpoinen entinen keskushallituksen jäsen  
Jos joltakin vyöhykkeeltä on vain yksi vaalikelpoinen entinen keskushallituksen jäsen, joka 
on halukas ja kykenevä toimimaan presidentin nimeämiskomitean jäsenenä, presidentti 
julistaa tämän entisen keskushallituksen jäsenen kyseisen vyöhykkeen edustajaksi presiden-
tin nimeämiskomiteaan. 

11.030.3.  Kaksi tai useampia vaalikelpoisia entisiä keskushallituksen jäseniä vyöhyk-
keeltä  
Jos on kaksi tai useampia vaalikelpoisia entisiä keskushallituksen jäseniä, jotka ovat 
halukkaita ja kykeneviä toimimaan presidentin nimeämiskomitean jäsenenä, komitean 
jäsen ja varajäsen valitaan postiäänestyksellä alla mainitulla tavalla. 

11.030.3.1. Äänestyslipun laatiminen 
Pääsihteeri laatii äänestyslipun, jonka tulee sisältää kaikkien asianmukaisesti esiteltyjen 
ehdokkaiden nimet aakkosjärjestyksessä.  

11.030.3.2. Äänestyslipun yhteydessä annettavat tiedot 
Pääsihteeri toimittaa kyseisen vyöhykkeen klubeille toukokuun 15. päivään mennessä 
äänestyslipun ja kunkin ehdokkaan valokuvan ja henkilötiedot, joista käy ilmi ehdokkaan 
nimi, rotaryklubin nimi, RI:n toimet ja kansainvälisten komiteoiden jäsenyydet ja palve-
luvuodet. Äänestyslipussa tulee mainita, että se on palautettava asianmukaisesti täytettynä 
pääsihteerille RI:n pääkonttoriin kesäkuun 30. päivään mennessä.   

11.030.4.  Klubien äänet 
Jokaisella klubilla on oikeus ainakin yhteen ääneen. Jokainen klubi, jolla on enemmän kuin 
25 jäsentä, on oikeutettu yhteen lisä-ääneen jokaista 25 jäsentä tai sen suurinta osaa kohden. 
Jäsenluvun määrittelee äänestystä edeltävän puolivuotiskauden jäsenmaksujen maksupäi-
vänä todettu jäsenistön määrä. Jos klubin jäsenyys RI:ssä on keskushallituksen päätöksellä 
keskeytetty, klubi ei ole oikeutettu osallistumaan äänestykseen. 

11.030.5.  Äänestyksen järjestelykomitean kokous 
Presidentin tulee nimittää äänestyksen järjestelykomitea, joka kokoontuu presidentin mää-
räämänä aikana ja määräämässä paikassa tarkastamaan ja laskemaan äänestysliput. Komi-
tean tulee kokoontua viimeistään heinäkuun 10. päivänä. Komitean tulee ilmoittaa äänestys-
tulos pääsihteerille viiden päivän kuluessa kokouksen päättymisestä. 

11.030.6.  Jäsenet ja varajäsenet 
Ehdokas, joka on saanut eniten ääniä, julistetaan valituksi nimeämiskomitean jäseneksi. 
Ehdokas, joka on saanut toiseksi eniten ääniä, julistetaan varajäseneksi. Tarvittaessa 
otetaan huomioon ehdokkaiden hänet toiselle ja seuraaville sijoille asettaneiden äänet. 
Varajäsen osallistuu nimeämiskomitean työhön vain, jos varsinaiselle jäsenelle sattuu 
voittamaton este. Jos äänet jollakin vyöhykkeellä menevät tasan, keskushallitus määrää 
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toisen tasatulokseen yltäneistä ehdokkaista nimeämiskomitean jäseneksi ja toisen varajä-
seneksi. 

11.030.7.  Jäsenen paikan jääminen avoimeksi 
Jos komiteassa jää jonkin vyöhykkeen edustajan paikka avoimeksi, uudeksi jäseneksi 
nimitetään tältä vyöhykkeeltä viimeksi keskushallituksen jäsenenä toiminut rotari, joka oli 
vaalikelpoinen 1. tammikuuta. 

11.030.8.  Toimikausi 
Komitean toimikausi alkaa heinäkuun 1. päivänä sen valitsemisvuonna, ja sen tehtävä 
päättyy seuraavan kesäkuun 30. päivänä. Jos joku komitean jäsen korvataan varajäsenellä, 
on tämän varajäsenen toimittava komiteassa sen toimiajan päättymiseen saakka. 

11.030.9.  Paikan jääminen avoimeksi, muista kuin näissä säännöissä mainituista syistä 
Jos komiteassa jää jonkun jäsenen paikka avoimeksi syystä, jota edellä ei ole mainittu, 
keskushallitus nimittää jäsenen täyttämään tämän avoimeksi jääneen paikan. Tämä jäsen 
on nimitettävä mieluiten jostakin samaan vyöhykkeeseen kuuluvasta klubista, mistä paik-
ka on jäänyt avoimeksi. 

11.040.  Komiteaa koskevat menettelytapaohjeet 

11.040.1.  Komitean jäsenten nimien ilmoittaminen 
Pääsihteerin on ilmoitettava keskushallitukselle ja klubeille komitean jäsenten nimet 
kuukauden kuluessa heidän valitsemisestaan. 

11.040.2.  Puheenjohtajan valinta 
Komitea valitsee kokoonnuttuaan keskuudestaan puheenjohtajan. 

11.040.3.  Komitean jäsenten nimien ilmoittaminen      
Pääsihteerin tulee postittaa jokaisen vuoden 1. ja 15. toukokuuta välisenä aikana kirje kai-
kille rotareille, jotka olisivat valintakelpoisia toimimaan presidenttinä. Kirjeessä tiedustel-
laan olisivatko he halukkaita tulla harkituksi nimitettäväksi presidentiksi. Pääsihteerille 
tulee antaa ennen 30. kesäkuuta ilmoitus siitä haluavatko he nimensä ehdokaslistalle ja 
ovatko he halukkaita ja kykeneviä palvelemaan. Nimeämiskomitea ei harkitse niitä rota-
reita, jotka eivät vastaa pääsihteerille 30. kesäkuuta mennessä. Pääsihteeri tulee toimittaa 
palvelemaan halukkaista luettelo nimeämiskomitealle ja pyynnöstä rotareille vähintään yksi 
viikko ennen kuin komitea kokoontuu. 

11.050.  Presidenttiehdokkaan nimeäminen komiteassa 

11.050.1.  Tehtävään pätevin rotari 
Komitean on kokoonnuttava ja nimettävä presidentin toimeen tehtävään pätevin niistä 
entisistä keskushallituksen jäsenistä, jotka ovat ilmoittaneet olevansa halukkaita toimi-
maan presidenttinä. 

11.050.2.  Komitean kokous 
Komitean on kokoonnuttava viimeistään elokuun 15. päivänä aikana ja paikassa, jotka 
keskushallitus määrää. Kaikille ehdokkaille on annettava mahdollisuus tulla haastatelluiksi 
komiteassa keskushallituksen päättämällä menettelytavalla. 

11.050.3.  Päätösvaltaisuus ja äänestys 
Päätösvaltaiseen komiteaan kuuluu 24 jäsentä. Kaikki komitean päätökset tehdään yksin-
kertaisella ääntenenemmistöllä paitsi komitean valitessa oman presidenttiehdokkaansa, 
jolloin vähintään 20 jäsenen on annettava puoltoäänensä ehdokkaalle. 

11.050.4.  Presidenttiehdokas ei voi ottaa tehtävää vastaan  uuden ehdokkaan valitsemi-
nen 
Jos komitean kokouksessa valittu presidenttiehdokas ei voi ottaa tehtävää vastaan tai hän 
pyytää presidentiltä vapautusta tehtävästä, hän ei enää ole vaalikelpoinen presidentin 
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toimeen kyseisenä vuonna. Presidentin tulee tuolloin ilmoittaa komitean puheenjohtajalle, 
että komitean on valittava toinen ansioitunut rotari presidenttiehdokkaaksi. Tällöin nouda-
tetaan seuraavaa menettelytapaa. 

11.050.4.1. Menettelytapa 
Komitean tulee kokouksessaan valtuuttaa puheenjohtaja toimimaan puolestaan ja ryhty-
mään välittömästi tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin. 

11.050.4.2. Äänestys 
Näihin toimenpiteisiin voivat kuulua postiäänestys tai vastaava nopea viestintämenettely 
tai lyhyellä varoitusajalla pidettävä kokous, jonka ajan ja paikan määrää keskushallituksen 
puolesta RI:n presidentti.  

11.050.4.3. Lisäehdokkaat 
Jos nimeämiskomitea joutuu nimeämään muun ehdokkaan kuin edellä tarkoitetun, klubeille 
on annettava  keskushallituksen päätöksen mukaisesti  mahdollisuuksien mukaan 
riittävästi aikaa esittää muita presidenttiehdokkaita nimeämiskomitean ehdokkaan lisäksi. 
Aikarajoituksia lukuun ottamatta tällaisten toimenpiteiden tulee olla sopusoinnussa kohdan 
11.070. säädösten kanssa. 

11.050.4.4. Tilanteet, joita ei ole ennakoitu säännöissä 
Jos ilmenee tilanne, johon komitea ei ole varautunut, keskushallituksen tulee päättää 
menettelytavasta. 

11.060.  Komitean raportti  
Puheenjohtajan on kymmenen päivän kuluessa komitean kokouksen päättymisestä lähetet-
tävä pääsihteerille klubeille osoitettu allekirjoittamansa raportti. Pääsihteerin on postitet-
tava jäljennös raportista klubeille 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut raportin.   

11.070.  Klubien oikeus esittää lisäehdokkaita 
Nimeämiskomitean valittua presidenttiehdokkaansa voidaan kilpailevia lisäehdokkaita 
nimetä seuraavasti. 

11.070.1.  Ehdokas, jonka nimi on aikaisemmin esitetty nimeämiskomitealle, ja kilpaile-
via ehdokkaita 
Klubilla on oikeus esittää lisäehdokkaaksi jotakin ansioitunutta rotaria, joka on asianmukai-
sesti ilmoittanut pääsihteerille kohdan 11.040.3. mukaisesti halustaan tulla nimitetyksi 
presidentiksi. Esitys tulee tehdä säännöllisessä viikkokokouksessa tehdyn päätöksen muo-
dossa. Esityksellä tulee olla piirin klubien enemmistön kannatus, joka on saatu piirikonfe-
renssissa tai postiäänestyksellä, ja governorin tulee antaa todistus tästä pääsihteerille. Todis-
tuksen mukana tulee lähettää lisäehdokkaan antama vakuutus siitä, että hän on halukas 
ryhtymään presidenttiehdokkaaksi. Nämä vaatimukset on täytettävä kyseisen vuoden loka-
kuun 1. päivään mennessä. 

11.070.2.  Lisäehdokkaita koskeva ilmoitus klubeille 
Välittömästi lokakuun 1. päivän jälkeen pääsihteerin on ilmoitettava klubeille kaikkien 
lisäehdokkaiden nimet ja toimitettava klubeille lomakkeet, joilla ne voivat halutessaan 
ilmaista kannattavansa jotakin lisäehdokasta. 

11.070.3.  Lisäehdokasta ei ole esitetty 
Jollei yhtään lisäehdokasta ole esitetty, presidentin tulee julistaa komitean nimeämä ehdo-
kas presidenttiehdokkaaksi. 

11.070.4.  Lisäehdokkaan saama kannatus 
Jos lisäehdokas on marraskuun 15. päivään mennessä saanut kannatusta vähintään yhdeltä 
prosentilta klubeista (laskettuna RI:n edellisen vuoden heinäkuun 1. päivän jäsentilanteen 
mukaan) niin, että vähintään puolet puoltoäänistä tulee muiden vyöhykkeiden kuin lisäeh-
dokkaan vyöhykkeen klubeilta, tällaisen ehdokkaan ja nimeämiskomitean ehdokkaan välillä 



Rotary Internationalin säännöt 

205 

on suoritettava äänestys kohdan 11.110. mukaisella tavalla. Ellei lisäehdokas ole saanut 
vaadittua kannatusta 15. marraskuuta mennessä, presidentin tulee julistaa komitean nime-
ämä ehdokas presidenttiehdokkaaksi. 

11.070.5.   Puoltoäänien tarkastaminen 
Alakohdan 11.110.1. mukaisen äänestyksen järjestelykomitea tulee tarkastaa, laskea ja 
todistaa oikeiksi palautetut puoltoäänilomakkeet ja raportoida niistä presidentille. Jos tämä 
äänestyksen järjestelykomitea havaitsee, että lomakkeita on tullut riittävä määrä lisäehdok-
kaan asettamiseksi mutta jos sillä on perusteltu syy epäillä lomakkeiden aitoutta, sen tulee 
ilmoittaa asiasta presidentille, jonka tulee pyytää vaalitarkkailukomiteaa (Election Review 
Committee) tutkimaan äänestyslippujen aitous, ennen kuin hän ilmoittaa valinnasta. Kun 
tutkimus on suoritettu, äänestyksen järjestelykomitea jättää raportin presidentille. 

11.080.  Tilapäinen ehto koskien kohtia 11.020.  11.070.  
Muutokset kohdissa 11.020., 11.030., 11.040. ja 11.070., jotka sääntövaltuuskunta 2007 
hyväksyi noudattaen sääntömuutosesityksiä 07-228, 07-230, 07-231 ja 07-350, sovelle-
taan ensimmäistä kertaa nimeämiskomiteassa, joka kokoontuu rotaryvuonna 2008 09. 

11.090.  Tilanteet, joita ei ole ennakoitu kohdassa 11.070. 
Jos nimeämisasiassa syntyy tilanteita, joita ei ole ennakoitu kohdassa 11.070., keskushal-
litus päättää menettelytavasta. 

11.100.  Ehdokkaiden esittäminen konventiolle 

11.100.1.  Presidenttiehdokkaan (president-nominee) esittäminen valintaa varten 
Jos ehdokkaan nimeämiseksi ei ole tarvittu postiäänestystä, pääsihteerin tulee esittää 
konventiolle valittavaksi rotari, jonka valitsemiskomitea on nimennyt presidenttiehdok-
kaaksi seuraavan kalenterivuoden heinäkuun 1. päivänä alkavaksi rotaryvuodeksi. 

11.100.2.  Tulevan presidentin (president-elect) paikan jääminen avoimeksi 
Tulevan presidentin paikan jäätyä avoimeksi pääsihteerin tulee esittää konventiolle valitta-
vaksi uusi ehdokas tähän toimeen. Ehdokas voi olla nimeämiskomitean nimeämä tai jonkin 
klubin asianmukaisesti esittämä lisäehdokas. Milloin olosuhteet niin vaativat kohdan 
11.090. mukaisesti, klubien edustajat voivat esittää lisäehdokkaita konvention aikana. 

11.110.   Postiäänestys  
Milloin presidentin valinta tapahtuu postiäänestyksellä, kuten kohdassa 11.070. esitetään, 
menettely on seuraava. 

11.110.1.  Äänestyksen järjestelykomitea (Balloting Committee) 
Presidentti nimittää äänestyksen järjestelykomitean valvomaan äänestystä, kokoamaan 
äänestysliput ja laskemaan klubien antamat äänet. 

11.110.2.  Äänestyslipun sisältämät tiedot 
Järjestelykomitea laatii äänestyslipun. Äänestyslippuun on merkittävä kaikkien asianmu-
kaisesti esitettyjen ehdokkaiden nimet aakkosjärjestyksessä nimeämiskomitean valitseman 
ehdokkaan jälkeen. Nimeämiskomitean ehdokkaan nimen yhteydessä tulee selvästi ilmetä, 
että hän on komitean ehdokas. 

11.110.3.  Äänestyslippujen postitus 
Klubeille on lähetettävä helmikuun 15. päivään mennessä äänestyslippu, jossa ehdokkaat 
on esitelty valokuvin ja henkilötiedoin. Äänestyslipussa on mainittava, että klubien on 
palautettava se asianmukaisesti täytettynä äänestyksen järjestelykomitealle RI:n pääkont-
toriin huhtikuun 15. päivään mennessä. 

11.110.4.  Klubien äänet 
Jokaisella klubilla on oikeus ainakin yhteen ääneen. Jokainen klubi, jolla on enemmän 
kuin 25 jäsentä, on oikeutettu yhteen lisä-ääneen kutakin 25 jäsentä tai sen suurinta osaa 
kohden. Jäsenluvun määrittelee äänestystä edeltävän puolivuotiskauden jäsenmaksujen 
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maksupäivänä todettu jäsenistön määrä. Jos klubin jäsenyys RI:ssä on keskushallituksen 
päätöksellä keskeytetty, klubi ei ole oikeutettu osallistumaan äänestykseen. 

11.110.5.  Äänestyksen järjestelykomitean kokous 
Äänestyksen järjestelykomitean tulee kokoontua viimeistään huhtikuun 20. päivänä presi-
dentin kutsusta hänen määräämässään paikassa ja määräämänään aikana. Komitean tulee 
tarkastaa ja laskea äänet ja antaa selvitys äänestyksen tuloksesta pääsihteerille viiden 
päivän kuluessa. 

11.110.6.  Äänten laskeminen 
Eniten ääniä saanut ehdokas, kun on tarvittaessa otettu huomioon myös toiselle ja seuraa-
ville sijoille annetut äänet, on ilmoitettava tulleen valituksi tulevaksi presidentiksi. 

11.110.7.  Vaalituloksen julkistaminen 
Presidentti ilmoittaa vastavalitun tulevan presidentin nimen viimeistään huhtikuun 25. 
päivänä.  

11.110.8.  Tasatulos äänestyksessä 
Siinä tapauksessa, että äänet menevät tasan postiäänestyksessä ja yksi tasatulokseen pääs-
seistä ehdokkaista on nimeämiskomitean ehdokas, komitean ehdokas julistetaan tulevaksi 
presidentiksi. Ellei kukaan tasatulokseen päässeistä ehdokkaista ole nimeämiskomitean 
valitsema, keskushallitus valitsee yhden heistä tulevaksi presidentiksi. 

Artikla 12  Keskushallituksen jäsenten nimeäminen ja vaali 
12.010.  Keskushallituksen jäsenehdokkaiden nimeäminen vyöhykkeittäin 
12.020.  Keskushallituksen jäsenehdokkaan ja hänen varamiehensä valinta nimeämisko-

miteassa 
12.030.  Postiäänestys 
12.040.  RIBI:n toimihenkilöiden nimeäminen 

12.010.  Keskushallituksen jäsenehdokkaiden nimeäminen vyöhykkeittäin 
Keskushallituksen jäsenet nimetään vyöhykkeittäin, kuten alla on esitetty. 

12.010.1.   Vyöhykkeiden määrä 
Maailma jaetaan 34 vyöhykkeeseen, joilla kullakin on suunnilleen yhtä paljon rotareita. 

12.010.2.  Nimeämisten aikataulutus 
Kukin vyöhyke nimeää jäsenen keskushallitukseen vyöhykkeen klubien jäsenten keskuu-
desta joka neljäs vuosi keskushallituksen laatiman aikataulutuksen mukaisesti.  

12.010.3.  Vyöhykerajat 
Vyöhykkeiden alustavat rajat hyväksyy sääntövaltuuskunta ponnella. 

12.010.4.  Vyöhykerajojen ajoittainen tarkistus 
Keskushallituksen tulee vähintään joka kahdeksas (8.) vuosi tarkistaa vyöhykerajat sen 
varmistamiseksi, että vyöhykkeet ovat rotarien lukumäärään nähden suunnilleen yhtä 
suuret.  Keskushallitus voi tarpeen vaatiessa tehdä väliaikaisia rajatarkistuksia samaa 
tarkoitusta varten. 

12.010.5.  Päätös vyöhykkeiden uudelleenjärjestämisestä 
Keskushallitus voi uudelleen ryhmittää vyöhykkeitä. 

12.010.6.  Vyöhykkeiden alueet 
Keskushallitus voi muodostaa, muuttaa tai poistaa vyöhykkeiden alueita oikeudenmukai-
sen vuorottelun varmistamiseksi vyöhykkeen eri osien kesken keskushallituksen jäsentä 
valittaessa. Nämä alueet nimeävät keskushallituksen jäsenet keskushallituksen laatiman 
aikataulutuksen mukaisesti. Kullakin alueella tulee olla suunnilleen yhtä paljon rotareita. 
Keskushallitus ei saa muodostaa, muuttaa tai poistaa vyöhykkeen alueita ilman vyöhyk-
keen klubien enemmistön suostumusta. 
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12.010.7.  Keskushallituksen jäsenen valitseminen RIBI:n vyöhykkeeltä 
RIBI:n vyöhykkeen klubit nimeävät keskushallituksen jäsenen vyöhykkeeltään joko 
RIBI:n vuosikonferenssissa tai postiäänestyksellä RIBI:n yleisneuvoston määräämällä 
tavalla ja määräämänä aikana. RIBI:n sihteerin tulee ilmoittaa ehdokkaan nimi pääsihtee-
rille. 

12.020.   Keskushallituksen jäsenehdokkaan ja hänen varamiehensä valinta nimeämisko-
miteassa 

12.020.1.  Nimeämiskomiteamenettelyä koskevat yleiset määräykset 
Keskushallituksen jäsenehdokkaat ja heidän varamiehensä tulee valita nimeämiskomitea-
menettelyllä, paitsi RIBI:n alueella.  Nimeämiskomitea täytyy valita koko vyöhykkeeltä, 
huolimatta näiden sääntöjen määräyksistä ja mahdollisista epävirallisista sopimuksista, 
jotka saattavat rajoittaa aluetta, jolta ehdokas nimetään. Kuitenkin, jos vyöhyke muodostuu 
kahdesta tai useammasta osa-alueesta, komitean jäsenet on valittava sen osan tai niiden 
osien piireistä, joista keskushallituksen jäsenehdokas on nimettävä. Tällöin edellytetään, 
että vyöhykkeen kunkin osa-alueen piirien enemmistö hyväksyy piirikonferensseissa teke-
millään päätöksillä komitean valinnan kyseisiltä osa-alueilta. Jotta tämä päätös olisi pätevä, 
governorin on ensin viimeistään 1. maaliskuuta valintaa edeltävänä vuonna vahvistettava 
pääsihteerille komitean valintaa koskeva piirin päätös. Sopimus on pätemätön, jos vyöhyk-
keen piirejä muutetaan, mutta se on voimassa, ellei vyöhykkeen jonkin osa-alueen piirien 
enemmistö kumoa sitä piirikonferensseissa tekemillään päätöksillä ja elleivät governorit 
vahvista tätä kumoamispäätöstä pääsihteerille.   

12.020.2.  Nimeämiskomitean jäsenet 
Nimeämiskomiteaan tulee kuulua yksi jäsen vyöhykkeen tai sen osa-alueen kustakin 
piiristä. Näiden piirien klubit valitsevat jäsenet alla olevien määräysten mukaisesti. Jäse-
nen tulee olla tehtävän ajankohtana past governor, joka on kyseisellä vyöhykkeellä tai sen 
osa-alueella toimivan klubin jäsen. Jäsenen on myös täytynyt governorkautensa jälkeen 
osallistua vähintään kahteen rotaryinstituuttiin vyöhykkeellä, jolta keskushallituksen jäsen 
nimitetään ja yhteen konventioon kolmen (3) vuoden kuluessa ennen toimimista komite-
assa. Jäsenet valitaan yhdeksi vuodeksi. Presidentti, tuleva presidentti, past presidentti, 
keskushallituksen jäsen tai entinen keskushallituksen jäsen ei ole vaalikelpoinen komite-
aan. Rotaria, joka on palvellut kahdesti sanotun komitean jäsenenä, ei voida enää valita 
uudestaan tehtävään. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. 

12.020.3.  Vaali 
Kohdissa 12.020.8. ja 12.020.9. olevia määräyksiä lukuun ottamatta nimeämiskomitean 
jäsen ja varajäsen on valittava nimeämistä edeltävän vuoden piirikonferenssissa. 

12.020.4.   Nimeäminen 
Piirin klubit voivat nimetä klubinsa pätevän jäsenen nimeämiskomitean jäseneksi, jos tämä 
jäsen on ilmaissut halukkuutensa toimia ja osoittanut olevansa kykenevä toimimaan nimeä-
miskomitean jäsenenä. Klubin on kirjallisesti ilmoitettava governorille nimeämisestä. Ilmoi-
tuksen täytyy olla sekä klubin presidentin että sihteerin allekirjoittama. Governor esittelee 
ehdokkaat klubien valitsijamiehille piirikonferenssissa. Kullakin valitsijamiehellä on jäsen-
vaalissa yksi ääni. 

12.020.5.  Jäsenet ja varajäsenet 
Äänienemmistön saanut ehdokas valitaan nimeämiskomitean jäseneksi. Toiseksi eniten 
ääniä saaneesta ehdokkaasta tulee varajäsen, josta tulee nimeämiskomitean jäsen vain, jos 
varsinainen jäsen on estynyt astumasta toimeen. 

12.020.6.  Ehdokas valitaan nimeämiskomitean jäseneksi   
Äänestystä ei tarvita, jos piirissä on vain yksi ehdokas. Tällaisessa tapauksessa governor 
ilmoittaa tämän ehdokkaan tulleen valituksi nimeämiskomitean jäseneksi. 
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12.020.7.  Jäsen ja varajäsen ovat estyneet toimimasta nimeämiskomiteassa 
Ellei jäsen eikä varajäsen voi toimia nimeämiskomiteassa, governor voi nimetä piiristä 
jonkun toisen asianmukaisesti ansioituneen rotarin nimeämiskomitean jäseneksi. 

12.020.8.  Oikeus valita jäsen postiäänestyksellä 
Keskushallitus voi olosuhteiden vaatiessa oikeuttaa piirin valitsemaan nimeämiskomitean 
jäsenen ja varajäsenen postiäänestyksellä. Tällöin governor lähettää piirin klubien sihtee-
reille virallisen kehotuksen nimetä piirin klubien ehdokas nimeämiskomitean jäseneksi. 
Ehdotukset tulee tehdä kirjallisesti presidentin ja sihteerin allekirjoittamina. Niiden tulee 
saapua governorille hänen asettamaansa määräpäivään mennessä. Governor laatii pätevis-
tä ehdokkaista äänestyslistan, nimet aakkosjärjestyksessä, ja postittaa sen kullekin klubille 
sekä toimittaa vaalin. Tästä listasta jätetään pois ehdokkaat, joiden kirjallinen kieltäyty-
minen on saapunut governorille hänen määräämäänsä päivään mennessä. Jokainen klubi 
saa antaa yhden äänen kutakin 25 jäsentään tai tämän luvun suurinta osaa kohden. Ääni-
määrä lasketaan viimeisimmän puolivuotisraportin jäsenmäärän perusteella. Kuitenkaan 
sellaisella klubilla, jonka jäsenyys RI:ssä on keskushallituksen määräyksellä keskeytetty, 
ei ole oikeutta osallistua äänestykseen. Governor voi halutessaan nimittää komitean toi-
mittamaan postiäänestyksen edellä mainitulla tavalla.   

12.020.9.  Postiäänestys 
Piiri voi piirikonferenssissaan läsnä olevien edustajien yksinkertaisella ääntenenemmistöllä 
määrätä nimeämiskomitean jäsenen ja varajäsenen valinnan suorittamisesta postiäänestyk-
sellä. Postiäänestys on tällöin toimitettava kohdan 12.020.8. määräysten mukaisesti ja vii-
meistään kyseisen vuoden 15. toukokuuta. 

12.020.10.  Ilmoitus jäsenvaalista pääsihteerille 
Governorin tulee ilmoittaa nimeämiskomitean jäsenen ja varajäsenen nimet pääsihteerille 
heti vaalin jälkeen, viimeistään kyseisen vuoden 1. kesäkuuta.   

12.020.11.  Tilanteet, joista kohdassa 12.020. ei ole annettu menettelyohjeita 
Jos äänestyksen yhteydessä esiintyy tilanteita, joista tässä kohdassa ei ole annettu menet-
telyohjeita, keskushallitus päättää, miten on meneteltävä. 

12.020.12.  Kokouksen koollekutsuja, aika ja paikka, puheenjohtajan valinta 
Viimeistään sen vuoden kesäkuun 15. päivänä, joka edeltää sitä vuotta, jona keskushallituk-
sen jäsen ja varajäsen nimetään vyöhykkeeltä, keskushallituksen tulee määrätä nimeämis-
komitean koollekutsuja komitean jäsenten joukosta. Keskushallituksen tulee määrätä myös 
paikka, jossa kokous pidetään seuraavan syyskuun 15. ja 30. päivän välillä. Komitean jäsen-
ten tulee valita joukostaan puheenjohtaja kokouksessa. 

12.020.13.  Miten klubit nimeävät ehdokkaita komitean harkittavaksi 
Pääsihteerin tulee viimeistään heinäkuun 1. päivänä ilmoittaa vyöhykkeen tai sen osan 
klubeille komitean kokoonpano ja pyytää klubeja nimeämään ehdokkaita keskushallituk-
sen jäseneksi vyöhykkeeltä tai sen osa-alueelta nimeämiskomitean harkittavaksi. Hänen 
tulee samalla mainita komitean koollekutsujan osoite, johon ehdotukset tulee lähettää. 
Ehdotus tulee tehdä keskushallituksen määräämällä lomakkeella ja sen tulee sisältää 
tietoja ehdokkaan rotarytoiminnasta ja muusta toiminnasta. Mukaan tulee liittää myös 
tuore valokuva ehdokkaasta. Jotta ehdotus otettaisiin huomioon, sen tulee saapua edellä 
mainittuun osoitteeseen viimeistään syyskuun 1. päivänä. 

12.020.14.  Nimeämiskomitean kokous 
Komitean tulee kokoontua seuraavassa syyskuussa keskushallituksen määräämässä pai-
kassa ja määräämänä aikana. Kokous on päätösvaltainen jäsenten enemmistön ollessa 
läsnä. Vaali ratkaistaan enemmistöpäätöksellä. Komitean ehdokasta keskushallituksen 
jäseneksi ja varaehdokasta valittaessa on puoltoääniä kuitenkin tultava vähintään 60 %:lta 
komitean jäsenistä. Nimeämiskomitean puheenjohtaja äänestää ehdokkaista ja varaehdok-
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kaista, mutta hänellä ei ole oikeutta äänestää komitean muista asioista. Äänten mennessä 
tasan hän voi kuitenkin antaa ratkaisevan äänen.   

12.020.15.  Komitean suorittama valinta 
Komitean tulee suorittaa valintansa klubien ehdottamien vyöhykkeen tai alueen klubien 
jäsenten joukosta. Jos näitä ehdokkaita on vähemmän kuin kolme, komitea voi ottaa 
vaaliin myös muita ansioituneita rotareita samalta vyöhykkeeltä tai alueelta. Komitean 
tehtävänä on valita ehdokkaakseen ja varaehdokkaakseen kaikista tarjolla olevista ehdok-
kaista pätevimmät. 

12.020.16.  Ilmoitus valinnoista 
Komitean valinnoistaan tekemän ilmoituksen on oltava pääsihteerillä kymmenen päivän 
kuluessa kokouksen päätyttyä. Pääsihteerin on viimeistään 15. lokakuuta ilmoitettava 
vyöhykkeen klubeille nimeämiskomitean valinnat. 

12.020.17.  Ehdokas on estynyt astumasta toimeen  
Jos komitean kokouksessaan valitsema ehdokas on estynyt astumasta toimeen, komitea 
nimittää automaattisesti ehdokkaaksi aikaisemmin valitun varaehdokkaan. 

12.020.18.  Lisäehdokkaiden esittäminen 
Nimeämiskomitean tekemän valinnan lisäksi voivat vyöhykkeen tai sen osa-alueen klubit 
esittää alueelta tai vyöhykkeeltä lisäehdokasta, jonka nimi on aikaisemmin asianmukaisesti 
esitetty nimeämiskomitealle. Lisäehdokkaan esittämisestä on päätettävä klubin säännönmu-
kaisessa kokouksessa. Piirin klubien enemmistön täytyy hyväksyä tällainen esitys. Jos piiri 
käsittää enemmän kuin yhden vyöhykkeen, tämä koskee klubeja siinä piirin osassa, joka 
kuuluu siihen vyöhykkeeseen, josta ehdokas on valittava. Enemmistön kannatus tulee saa-
vuttaa piirikonferenssissa tai postiäänestyksellä. Governorin tulee lähettää siitä pääsihtee-
rille todistus. Esityksen mukana on seurattava kyseisen ehdokkaan antama kirjallinen todis-
tus siitä, että hän on halukas ja kykenevä ottamaan tehtävän vastaan, henkilötietoja (kes-
kushallituksen määräämällä lomakkeella) ja tuore valokuva. Esityksen tulee olla liitteineen 
pääsihteerillä kyseisen vuoden joulukuun 1. päivään mennessä. 

12.020.19.  Ehdokas julistetaan valituksi, valinta postiäänestyksellä  
Jos pääsihteeri ei joulukuun 1. päivään mennessä ole saanut yhdeltäkään vyöhykkeen klu-
bilta esitystä lisäehdokkaaksi yllä mainitun todistuksen kera, presidentin tulee viimeistään 
joulukuun 15. päivänä julistaa nimeämiskomitean ehdokas valituksi vyöhykkeen ehdok-
kaaksi keskushallituksen jäsenen toimeen. Jos pääsihteeri on joulukuun 1. päivään men-
nessä saanut nimeämisesityksiä yhdeltä tai useammalta vyöhykkeen klubilta, ehdokas vali-
taan klubien ehdokkaiden ja nimeämiskomitean ehdokkaan kesken suoritettavalla posti-
äänestyksellä kohdan 12.030. mukaisesti. 

12.030.  Postiäänestys 
Kun keskushallituksen jäsenehdokas on valittava postiäänestyksellä kohdan 12.020.  
mukaisesti, menetellään seuraavasti. 

12.030.1.  Äänestys 
Vyöhykkeen kaikkien klubien tulee osallistua postiäänestykseen, paitsi siinä tapauksessa, 
että nimeämiskomitea on valittava vyöhykkeen osa-alueen piireistä kohdan 12.020.1.  
mukaisesti. Tällä vyöhykkeellä osallistuvat äänestykseen vain sen osa-alueen piirien klubit, 
jolta RI:n keskushallituksen jäsen on nimettävä.  

12.030.2.  Äänestyksen järjestelykomitea 
Presidentti nimittää äänestyksen järjestelykomitean tarkastamaan äänestysliput ja laske-
maan äänet. 

 

 



Rotaryn käsikirja 2007 

210 

12.030.3.  Äänestyslippu 
Pääsihteeri laatii äänestyslipun. Äänestyslipun mukana on seurattava keskushallituksen 
määräämässä muodossa lyhyt selostus kustakin ehdokkaasta ehdottaneiden klubien antami-
en henkilötietojen pohjalta. Äänestyslipussa tulee mainita klubien asianmukaisesti esittämi-
en lisäehdokkaiden nimet nimeämiskomitean ehdokkaan nimen jälkeen aakkosjärjestyk-
sessä. Äänestyslipusta on selvästi käytävä ilmi, kuka ehdokkaista on nimeämiskomitean 
valitsema ehdokas. 

12.030.4.  Äänestyslippujen vastaanottamisen määräaika 
Pääsihteerin tulee postittaa vyöhykkeen tai sen osa-alueen klubeille äänestysliput ehdok-
kaiden valokuvan ja henkilötietojen kera joulukuun 31. päivään mennessä. Äänestyslipun 
yhteydessä on mainittava, että se on palautettava asianmukaisesti täytettynä pääsihteerille 
RI:n pääkonttoriin viimeistään 1. maaliskuuta. 

12.030.5.  Klubien äänet 
Jokaisella klubilla on oikeus ainakin yhteen ääneen. Jokainen klubi, jolla on enemmän kuin  
25 jäsentä, on oikeutettu yhteen lisä-ääneen jokaista 25 jäsentä tai sen suurinta osaa kohden. 
Jäsenluvun määrittelee äänestystä edeltävän puolivuotiskauden jäsenmaksujen maksupäi-
vänä todettu jäsenistön määrä. Jos klubin jäsenyys RI:ssä on keskushallituksen päätöksellä 
keskeytetty, klubi ei ole oikeutettu osallistumaan äänestykseen. 

12.030.6.  Äänestyksen järjestelykomitean kokous ja vaalituloksen ilmoittaminen 
Järjestelykomitean on kokoonnuttava presidentin kutsusta ja hänen määräämässään pai-
kassa ja määräämänään aikana viimeistään maaliskuun 5. päivänä tarkastamaan ja laske-
maan äänet. Komitean on viiden päivän kuluessa kokouksen päätyttyä vahvistettava pää-
sihteerille äänestyksen tulos. 

12.030.7.  Äänten laskeminen 
Eniten ääniä saanut ehdokas julistetaan valituksi. Varajäsenehdokasta valittaessa on otet-
tava huomioon myös hänet toiselle ja seuraaville sijoille sijoittaneiden klubien äänet. 

12.030.8.  Jäsenehdokkaan nimen ilmoittaminen 
Presidentin tulee viimeistään maaliskuun 10. päivänä ilmoittaa postiäänestyksellä kes-
kushallituksen jäseneksi valitun ehdokkaan nimi. 

12.030.9.  Äänten mennessä tasan 
Äänten mennessä tasan toimitetaan toinen postiäänestys. Pääsihteeri valvoo äänestyslippu-
jen valmistusta ja postitusta. Äänestyslippujen tulee sisältää niiden ehdokkaiden nimet, 
joista äänestettäessä äänet menivät tasan ensimmäisessä postiäänestyksessä. Äänestysliput 
ja muu materiaali tulee postittaa vyöhykkeen tai sen osa-alueen klubeille maaliskuun 15. 
päivään mennessä. Äänestyslipun yhteydessä on mainittava, että se on palautettava asian-
mukaisesti täydennettynä pääsihteerille RI:n pääkonttoriin viimeistään seuraavan toukokuun 
1. päivänä. Järjestelykomitean tulee kokoontua presidentin kutsusta ja hänen määräämäs-
sään paikassa ja määräämänään aikana viimeistään toukokuun 5. päivänä tutkimaan ja 
laskemaan äänet. Komitean on vahvistettava äänestyksen tulos pääsihteerille viiden päivän 
kuluessa. Presidentti ilmoittaa viimeistään 10. päivänä toukokuuta kaikille vyöhykkeen 
klubeille, kuka on nimetty keskushallituksen jäseneksi. 

12.030.10.  Jatkoaika 
Keskushallituksella on oikeus muuttaa tässä kohdassa mainittuja klubien toimenpiteitä 
koskevia määräaikoja, jos se katsoo poikkeuksellisten olosuhteiden tätä vaativan. 

12.040.  RIBI:n toimihenkilöiden nimeäminen 
Ehdokkaat RIBI:n presidentiksi, varapresidentiksi ja kunniarahastonhoitajaksi esitetään ja 
nimetään alueen omissa säännöissä määrätyllä tavalla. 
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Artikla 13  Governorin nimeäminen ja vaali 
13.010.  Governorehdokkaan valitseminen 
13.020.  Governorehdokkaan nimeämismenetelmä 
13.030.  Governorin valitseminen postiäänestyksellä 
13.040.  Postiäänestys 
13.050.  Governorehdokkaan nimen ilmoittaminen pääsihteerille 
13.060.  Nimeämisen raukeaminen 
13.070.  Erikoisvaalit 

13.010.  Governorehdokkaan valitseminen 
Piirin tulee valita ehdokas governoriksi enintään 36 kk, mutta viimeistään 24 kk ennen 
tehtävien vastaanottamista. Keskushallituksella on oikeus pätevästä syystä pidentää tässä 
mainittuja määräaikoja. DGN valitaan siinä RI:n konventiossa, joka edeltää sitä vuotta, 
jolloin hänet valmennetaan kansainvälisessä rotaryneuvottelussa. Näin valitut ehdokkaat 
toimivat yhden vuoden tulevina governoreina (governor-elect), ja astuvat toimeen vaalia 
seuraavan kalenterivuoden 1. heinäkuuta. 

13.020.  Governorehdokkaan nimeämismenetelmä 

13.020.1.  Governorehdokkaan valintamenettely 
Lukuun ottamatta RIBI:n piirejä, tulee piirin valita governorehdokas joko nimeämiskomi-
teamenettelyllä, kuten jäljempänä on esitetty tai postiäänestyksellä, kuten on selostettu 
kohdissa 13.030. ja 13.040. Valinta voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa piirikonferenssissa, 
kuten on selostettu alakohdassa 13.020.13. Valintatapa tulee päättää piirikonferenssissa 
hyväksytyllä ponsiehdotuksella, jota enemmistö läsnä olevista klubien virallisista edusta-
jista äänestyksessä kannattaa. 

13.020.2.  Governorin nimeämiskomitea 
Niissä piireissä, jotka käyttävät nimeämiskomiteamenettelyä governorehdokkaan valitsemi-
seksi, nimeämiskomitean velvollisuutena on parhaan mahdollisen governorehdokkaan 
löytäminen ja esittäminen valittavaksi. Komitean valtuuksista ja komitean jäsenten valitse-
mistavasta päättää piirin klubien läsnä olevien valitsijamiesten enemmistö piirikonferens-
sissa. Komitean valtuudet eivät saa olla ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa. 

13.020.3.  Jäsenten valintamenettelyä koskevat erimielisyydet 
Piirin, joka on valinnut nimeämiskomiteamenettelyn, mutta ei pääse yksimielisyyteen  
nimeämiskomitean jäsenten valintamenettelystä alakohdan 13.020.2. määräysten mukai-
sesti, tulee muodostaa nimeämiskomitea viidestä viimeisimmästä governorista, jotka ovat 
yhä piirin klubien jäseniä. Näin muodostetun komitean tulee toimia kohdan 13.020. määrä-
ysten mukaisesti. Ellei piirissä ole viittä tällaista past governoria, RI:n presidentti määrää 
komiteaan muita sopivia rotareita piiristä niin, että jäsenten lukumäärä on viisi. 

13.020.4.  Klubien oikeus esittää governorehdokkaita 
Piirissä, joka valitsee governorehdokkaansa nimeämiskomiteamenettelyllä tai piirikonfe-
renssissa, governorin tulee kehottaa klubeja lähettämään esityksiä governorehdokkaaksi. Jos 
käytetään governorin nimeämiskomiteamenettelyä, näitä ehdotuksia tulee harkita nimeä-
miskomiteassa edellyttäen, että komitea on saanut ne governorin määräämään määräpäivään 
mennessä. Governorin täytyy toimittaa tällainen kuulutus piirin klubeille viimeistään kaksi 
kuukautta ennen kyseistä määräpäivää, ja siinä on mainittava osoite, johon esitykset on 
lähetettävä. Esitys on toimitettava klubin säännönmukaisessa viikkokokouksessa hyväksy-
tyn päätöksen muodossa ja sen on oltava klubin sihteerin asiamukaisesti todistama. Klubi 
voi esittää vain yhtä klubinsa omaa jäsentä governorehdokkaaksi. 
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13.020.5.  Nimeämiskomitean velvollisuus valita paras mahdollinen ehdokas 
Governorehdokasta valitessaan nimeämiskomitea ei ole velvollinen rajoittumaan klubien 
tekemiin ehdotuksiin, vaan sen tulee nimetä ehdokkaaksi paras mahdollinen saatavissa 
oleva governorin toimeen sopiva rotari. 

13.020.6.  Ilmoitus nimeämisestä 
Tehtyään valintansa nimeämiskomitea ilmoittaa valintansa tuloksen governorille. Gover-
nor ilmoittaa sitten piirin klubeille valitun ehdokkaan nimen ja hänen klubinsa. 

13.020.7.  Nimeämiskomitea ei pääse yksimielisyyteen ehdokkaasta 
Jollei nimeämiskomitea pääse yksimielisyyteen ehdokkaasta, governorehdokas valitaan 
postiäänestyksellä siten kuin kohdassa 13.040. määrätään. Governorehdokas voidaan 
valita myös piirikonferenssissa kohdan 15.050. mukaisesti niiden ehdokkaiden joukosta, 
joita nimeämiskomitealle on esitetty. 

13.020.8.  Lisäehdokkaiden esittäminen 
Jokaisella klubilla, joka on ollut toiminnassa vähintään yhden vuoden kyseisen vuoden 
alusta, on oikeus esittää myös lisäehdokasta governorehdokkaaksi. Klubi, joka on toiminut 
alle yhden vuoden kyseisen vuoden alusta alkaen, voi esittää lisäehdokasta edellyttäen, että 
tämä ehdokas on tuon klubin jäsen. Ehdokkaan nimi on täytynyt asianmukaisesti esittää 
nimeämiskomitealle. Lisäehdokasta esitetään lähettämällä governorille klubin säännönmu-
kaisessa kokouksessa hyväksytty asiaa koskeva päätöslauselma governorin määräämään 
päivään mennessä. Tämän määräpäivän täytyy olla ainakin kaksi viikkoa sen päivän jäl-
keen, jona nimeämiskomitea on ilmoittanut governorehdokkaan valinnasta. 

13.020.9.  Muiden klubien kannatus 
Jos yllä mainitun mukaisesti on esitetty lisäehdokasta, governorin tulee ilmoittaa piirin 
klubeille RI:n määräämällä lomakkeella lisäehdokkaan nimi ja kysyä, kannattaako jokin 
klubi tätä lisäehdokasta. Jos jokin klubi haluaa ilmaista kannatuksensa, sen tulee tehdä se 
lähettämällä governorille hänen määräämäänsä päivään mennessä säännönmukaisessa  
kokouksessaan hyväksymänsä päätöslauselma, jossa se ilmoittaa kannattavansa lisäehdo-
kasta. Vain ne lisäehdokasesitykset otetaan harkittavaksi, joita tukee vähintään viisi muuta 
piirin klubia, jotka ovat toimineet vähintään yhden vuoden kyseisen vuoden alusta tai 10 
prosenttia piirin klubien kokonaismäärästä vuoden alussa. Voimassa on silloin näistä suu-
rempi luku. 

13.020.10.  Lisäehdokasta ei ole esitetty 
Ellei yhdeltäkään klubilta ole määräpäivään mennessä tullut ehdokasesitystä, governorin 
tulee julistaa nimeämiskomitean valitsema ehdokas piirin governorehdokkaaksi. Governo-
rin tulee 15 päivän kuluessa määräpäivästä ilmoittaa asiasta piirin klubeille. 

13.020.11.  Lisäehdokasta on esitetty 
Jos määräpäivään mennessä joltakin klubilta on tullut lisäehdokasesitys, joka 15 päivän 
kuluttua on edelleen voimassa, governorin tulee tiedottaa piirin klubeille ehdokkaan nimi 
ja ansiot sekä ilmoittaa, että kaikki lisäehdokkaat ovat mukana postiäänestyksessä tai että 
ehdokkaista äänestetään piirikonferenssissa.   

13.020.12.  Klubien tekemät esitykset lakkaavat olemasta voimassa 
Jos mainittujen 15 päivän kuluttua yksikään klubien tekemistä esityksistä ei ole enää 
voimassa, governorin tulee julistaa nimeämiskomitean valitsema ehdokas piirinsä gover-
norehdokkaaksi. Governorin tulee ilmoittaa asiasta piirin klubeille 15 päivän kuluessa. 

13.020.13.  Governorehdokkaasta äänestäminen piirikonferenssissa 
Governorehdokkaasta äänestettäessä piirikonferenssissa noudatetaan mahdollisimman 
tarkoin postiäänestyksestä annettuja ohjeita. Jos klubista on enemmän kuin yksi äänioi-
keutettu edustaja, tulee heidän äänestää samaa ehdokasta. Tästä poikkeaminen johtaa 
klubin äänten mitätöimiseen. 
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13.030.   Governorin valitseminen postiäänestyksellä 
Jos olosuhteet niin vaativat, piiri valitsee governorehdokkaansa postiäänestyksellä ilman 
nimeämiskomitean apua, alakohdan 13.020.1. mukaisesti, tai jos keskushallitus on antanut 
siihen luvan. 

13.030.1.  Menettelytapa 
Governorin tulee postittaa piirinsä klubien sihteereille virallinen kehotus tehdä esityksiä  
governorehdokkaiksi. Kaikkien esitysten täytyy olla kirjallisia ja klubin presidentin ja sih-
teerin allekirjoittamia. Klubi voi ehdottaa vain yhtä omista jäsenistään governorehdok-
kaaksi. Ehdokasesitysten tulee olla governorilla hänen määräämäänsä päivään mennessä. 
Määräpäivään tulee olla vähintään kuukausi kehotuksen julkaisemisesta. Jos ehdokkaita on 
vain yksi, äänestystä ei tarvita, vaan governor julistaa tämän ehdokkaan piirin governoreh-
dokkaaksi. 

13.030.2.  Ehdokkaita on useampia kuin yksi 
Jos ehdokkaita on kaksi tai useampia, governorin tulee ilmoittaa piirin klubeille ehdok-
kaiden nimet ja tärkeimmät ansiot ja henkilötiedot ja että governorehdokas valitaan posti-
äänestyksellä. 

13.040.  Postiäänestys 
Governorin tulee laatia keskushallituksen standardin mukainen äänestyslippu, josta käy 
ilmi piirin nimeämiskomitean mahdollisesti nimeämän ehdokkaan nimi ja aakkosjärjes-
tyksessä kaikkien niiden ehdokkaiden nimet, jotka governor on saanut määräpäivään 
mennessä. Jos ehdokkaita on enemmän kuin kaksi, ehdokkaiden kesken toimitetaan lippu-
äänestys. Governorin tulee postittaa klubeille äänestyslippu, jossa mainitaan, mihin päi-
vään mennessä se on palautettava hänelle täydennettynä. Määräpäivän tulee olla aikaisin-
taan 15 ja viimeistään 30 päivää siitä, kun äänestyslippu postitettiin klubeille. Jokainen 
äänestyslippu edustaa yhtä ääntä. Governorin tulee lähettää jokaiselle klubille äänestys-
lippu, joka vastaa vaaliin oikeutettua klubin äänimäärää.   

13.040.1.  Klubien äänet 
Jokaisella klubilla on oikeus ainakin yhteen ääneen. Jokainen klubi, jolla on enemmän 
kuin 25 jäsentä, on oikeutettu yhteen lisä-ääneen jokaista 25 jäsentä tai sen suurinta osaa 
kohden. Jäsenluvun määrittelee äänestystä edeltävän puolivuotiskauden jäsenmaksujen 
maksupäivänä todettu jäsenistön määrä. Jos klubin jäsenyys RI:ssä on keskushallituksen 
päätöksellä keskeytetty, klubi ei ole oikeutettu osallistumaan äänestykseen. Jos klubilla on 
enemmän kuin yksi ääni, tulee klubin äänestää kaikilla äänillä samaa ehdokasta. Sen 
ehdokkaan nimi, jolle klubi on antanut äänensä, tulee sihteerin ja presidentin vahvistaa ja 
toimittaa governorille suljetussa sitä varten toimitetussa kirjekuoressa.  

13.040.2.  Äänestyksen järjestelykomitea 
Governorin tulee päättää ja ilmoittaa, missä ja milloin äänestysliput lasketaan. Hänen tulee 
nimittää kolme jäsentä käsittävä komitea hoitamaan paikalliset järjestelyt sekä tarkastamaan 
ja laskemaan äänet. Äänestysliput on tarkastettava erillään niiden laskemisesta. Komitean 
tulee toiminnassaan varmistaa vaalisalaisuuden säilyminen. Ääntenlasku tulee suorittaa niin, 
että ehdokkaat tai heidän edustajansa voivat halutessaan seurata sitä. Klubien lähettämät 
postiäänikuoret on avattava ehdokkaiden tai heidän edustajiensa läsnä ollessa. 

13.040.3.  Ääntenenemmistö tai tasaäänet 
Eniten ääniä saanut ehdokas julistetaan valituksi piirin governorehdokkaaksi. Jos kumpikin 
kahdesta ehdokkaasta saa puolet (50 %) vaalissa annetuista äänistä ja toinen ehdokkaista on 
nimeämiskomitean nimittämä, julistetaan nimeämiskomitean valitsema ehdokas governo-
rehdokkaaksi. Jos kumpikaan ei ole nimeämiskomitean nimittämä, valitsee governor toisen  
ehdokkaista governorehdokkaaksi. 
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13.040.4.  Äänestystuloksesta ilmoittaminen 
Niin pian kuin komitea on todennut, että joku ehdokkaista on saanut eniten ääniä, äänes-
tystulos ja kunkin ehdokkaan saama äänimäärä on ilmoitettava governorille, minkä jäl-
keen governor välittömästi ilmoittaa tästä ehdokkaille. Komitean tulee säilyttää äänestys-
liput klubien valitsijamiesten nähtävinä 15 päivän ajan siitä, kun ehdokkaille on ilmoitettu 
äänestystuloksesta. Komitean puheenjohtajan tulee tämän jälkeen hävittää äänestysliput. 

13.050.  Governorehdokkaan nimen ilmoittaminen pääsihteerille 
Governorin tulee vahvistaa governorehdokkaan nimi pääsihteerille kymmenen päivän 
kuluessa siitä, kun hänet on valittu ehdokkaaksi. 

13.060.  Governorehdokkaan nimeämisesityksen hylkääminen tai ehdokkuuden raukeami-
nen 

13.060.1.  Governorehdokas ei täytä kelpoisuusehtoja 
Ellei governorehdokas täytä asetettuja kelpoisuusehtoja ja vaatimuksia, hänen nimeämi-
sensä katsotaan rauenneen, eikä pääsihteeri esitä häntä valittavaksi konventiossa governorin 
toimeen. 

13.060.2.  Nimeämisesityksen hylkääminen 
Keskushallitus voi hylätä nimeämisesityksen, jos sillä on syytä uskoa, ettei ehdokas täytä 
RI:n säännöissä mainittuja kelpoisuusehtoja siitä huolimatta, että keskushallitus on saanut 
ehdokkaan allekirjoittaman vakuutuksen. Asiasta on ilmoitettava governorille ja nimetylle 
governorehdokkaalle, jolle on annettava tilaisuus governorin ja pääsihteerin välityksellä 
toimittaa hallitukselle lisäselvityksiä mahdollisuuksistaan täyttää governorin toimeen 
liittyvät velvollisuudet. Tutkittuaan kaikki asiaan vaikuttavat seikat ja perehdyttyään myös 
nimetyn mahdollisesti toimittamiin lisäselvityksiin, hallitus voi joko kumota ehdokkaan 
nimeämisen kahden kolmasosan ( ) enemmistöllä tai jättää sen voimaan. 

13.060.3.  Nimeämisen kumoaminen 
Jos nimeäminen kumotaan, pääsihteerin tulee ilmoittaa tästä asianomaisen piirin governo-
rille. Hänen tulee ilmoittaa myös syy nimeämisen kumoamiseen. Governorin tulee tämän 
jälkeen tiedottaa asiasta ehdokkaalle. Ajan salliessa piirin tulee sitten valita uusi ehdokas 
governorin toimeen postiäänestyksellä governorin johdolla ja näiden sääntöjen mukaisella 
tavalla. Ellei piiri onnistu valitsemaan pätevää ja hyväksyttävää ehdokasta governorin 
toimeen, ehdokas tulee valita kohdassa 13.070. mainitulla tavalla. 

13.070.  Erikoisvaalit 
Jos piiri jättää nimeämättä governorehdokkaan tai tämä jostakin syystä tulee vaalikelvot-
tomaksi tai tulee muuten kyvyttömäksi tai haluttomaksi palvelemaan eikä piiri ole valin-
nut uutta ehdokasta ennen toimihenkilöiden valintaa konventiossa, governorin tulee aloit-
taa uudestaan nimeämiskomiteamenettely kohdan 13.020. mukaisesti. Vastaavasti mikäli 
governorehdokas on valittu konventiossa, mutta tulee vaalikelvottomaksi tai muuten 
kyvyttömäksi tai haluttomaksi palvelemaan vähintään kolme (3) kuukautta ennen kansain-
välistä rotaryneuvottelua, niin governorin tulee käynnistää uudet vaalit kohdan 13.020. 
mukaisesti. Kummassakin tapauksessa keskushallituksen tulee valita näin nimetty rotari 
tulevaksi governoriksi. Jos tuleva governor tämän jälkeen tulee hylätyksi, kykenemättö-
mäksi tai haluttomaksi palvelemaan, keskushallituksen tulee valita kohdan 15.070 mukai-
sesti kyvykäs rotari täyttämään vapautunut toimi. 

Artikla 14  Hallinnolliset ryhmät ja hallinnollinen erillisyksikkö 
14.010.    Keskushallituksen valta asettaa komiteoita ja muita ryhmiä 
14.020.    Valvonta 
14.030.    Hallinnollinen erillisyksikkö (RIBI) 
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14.010.  Keskushallituksen valta asettaa komiteoita ja muita ryhmiä 
Siellä, missä klubit ovat perustetussa piirissä suoraan governorin valvonnassa, keskushal-
litus voi asettaa komiteoita, neuvostoja tai muita elimiä toimimaan governorin apuna, jos 
se pitää tätä tarpeellisena ja hyödyllisenä. 

14.020.  Valvonta 
Jos keskushallitus alueella, jonka muodostaa kaksi tai useampia vierekkäisiä piirejä, ottaa 
klubien valvontaa varten käyttöön governorien valvonnan lisäksi vielä jonkin muun val-
vontamenetelmän, sen on laadittava sopivaksi katsomansa menettelytapaohjeet. Kyseisten 
klubien ja konvention tulee hyväksyä nämä menettelytapaohjeet. 

14.030.  Hallinnollinen erillisyksikkö (RIBI) 
RIBI:n alueen klubit muodostavat RI:n hallinnollisen erillisyksikön. RIBI:n tulee toimia 
RI:n sääntövaltuuskunnan tai konvention hyväksymän oman järjestysmuotonsa mukaan. 
Sen tulee myös toimia keskushallituksen puolesta, kun on kyseessä klubien hyväksyminen 
RI:n jäseneksi RIBI:n alueella, toimia RI:n piirijakokomiteana ja RI:n rahastonhoitajana 
sääntöjen määräämällä tavalla sekä hoitaa muut keskushallituksen mahdollisesti määrää-
mät tehtävät. 

14.030.1.  RIBI:n järjestysmuoto 
RIBI:n järjestysmuodon tulee olla RI:n järjestysmuodon ja sääntöjen hengen ja kirjaimen 
mukainen.  RI:n ja RIBI:n järjestysmuotojen ja sääntöjen tulee sisältää hallinnollisen 
erillisyksikön sisäiseen hallintoon liittyviä erityismääräyksiä. 

14.030.2.  RIBI:n järjestysmuodon muuttaminen   
RIBI:n järjestysmuodon määräyksiä, jotka koskevat hallinnollisen alueen sisäisen hallinnon 
toimivaltaa, tarkoitusta ja toimintaa, voi muuttaa vain RIBI:n vuosikokous RI:n sääntöval-
tuuskunnan suostumuksella. RI:n ja RIBI:n sääntöjen säilyttämiseksi yhdenmukaisina  
RIBI:n säännöstöön tehdään muissa kuin sisäiseen hallintoon liittyvissä asioissa samat 
muutokset kuin RI:n järjestysmuotoon ja sääntöihin sääntövaltuuskunnan päätöksiä noudat-
taen. 

14.030.3.  RIBI:n sääntöjen muuttaminen 
RIBI:n sääntöjä voidaan muuttaa sen järjestysmuodon ja RI:n säännöstön määräämällä 
tavalla. Nämä muutokset eivät saa olla ristiriidassa RIBI:n järjestysmuodon eivätkä RI:n 
säännöstön kanssa. 

Artikla 15  Piirit 
15.010.  Piirijako 
15.020.  Piirineuvottelu (District Assembly) 
15.030.  Tulevien presidenttien valmennusseminaari (Presidents-elect Training Seminar)  
15.040.  Piirikonferenssi (District Conference) 
15.050.  Äänestys piirikonferenssissa 
15.060.  Piirin talous 
15.070.  Governorehdokkaan kelpoisuusehdot 
15.080.  Governorin kelpoisuusehdot 
15.090.  Governorin tehtävät 
15.100.  RIBI:n governorin tehtävät 
15.110.  Erottaminen toimesta 
15.120.  Piirin postiäänestykset 

15.010.  Piirijako 
Keskushallituksella on oikeus jakaa klubit piireihin. RI:n presidentin on keskushallituksen 
päätöksen mukaisesti julkaistava luettelo piireistä ja niiden rajoista. Tämä toimenpide 
tapahtuu keskushallituksen johdolla. Keskushallitus voi poistaa tai muuttaa piirirajoja 
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piirissä, jossa on vähemmän kuin 30 klubia tai vähemmän kuin 1 000 rotaria. Mitään 
muutoksia ei saa tehdä piirirajoihin piireissä, joissa on yli 30 klubia tai enemmän kuin  
1 000 rotaria vastoin piirin klubien enemmistön tahtoa. Keskushallitus voi poistaa tai 
muuttaa piirirajoja vain keskusteltuaan ja neuvoteltuaan ko. governorien ja klubien kanssa 
annettuaan niille hyväksyttävät mahdollisuudet ottaa kantaa ehdotettuihin muutoksiin. 
Keskushallituksen tulee ottaa huomioon maantieteelliset rajat, piirien kasvumahdollisuu-
det sekä kulttuuriset, taloudelliset, kielelliset ja muut asiaan vaikuttavat seikat. 

15.010.1.  Samalla alueella toimivat klubit 
Klubeja, jotka toimivat samassa kaupungissa, kunnassa tai vastaavalla alueella, ei tule 
liittää eri piireihin ilman klubien enemmistön suostumusta. Samalla alueella toimivilla 
klubeilla on oikeus tulla liitetyiksi samaan piiriin, jos klubien enemmistö pyytää tätä 
keskushallitukselta. Kun keskushallitus on saanut tällaisen pyynnön, sen tulee kahden 
vuoden kuluessa määrätä kaikki ko. alueen klubit kuulumaan samaan piiriin. 

15.020.  Piirineuvottelu (District Assembly) 
Piirineuvottelu, joka voi olla monipiiritilaisuus, on pidettävä vuosittain, mieluimmin 
huhti- tai toukokuussa. Sen tarkoituksena on kehittää rotaryklubien johtajia, joilla on 
tarpeelliset taidot, tiedot ja motivaatio seuraaviin toimintoihin: ylläpitää ja/tai laajentaa 
klubien jäsenpohjaa, toteuttaa onnistuneita projekteja, jotka kohdistuvat paikkakunnan tai 
muiden maiden paikkakuntien tarpeisiin ja tukea Rotarysäätiötä osallistumalla sen ohjel-
miin ja tukemalla sitä taloudellisesti. Tuleva governor on vastuussa piirineuvottelusta.  
Piirineuvottelu suunnitellaan ja johdetaan tulevan governorin johdolla ja valvonnassa. 
Poikkeustapauksissa keskushallitus voi sallia piirineuvottelun pitämisen muuna kuin yllä 
mainittuna aikana. Piirineuvottelu on tarkoitettu erityisesti piirin klubien tuleville presi-
denteille ja niille klubien jäsenille, jotka tuleva presidentti on valinnut toimimaan avain-
tehtävissä tulevana vuonna.  

15.030.  Tulevien presidenttien valmennusseminaari (Presidents-elect Training Seminar) 
PETS, joka voi olla monipiiri-PETS, on tarkoitettu piirin klubien tulevien presidenttien 
opastamiseksi ja valmentamiseksi keskushallituksen päättämällä tavalla. Seminaari on 
pidettävä vuosittain, mieluimmin maaliskuussa. Tuleva governor on vastuussa PETS:stä. 
PETS suunnitellaan ja johdetaan tulevan governorin johdolla. 

15.040.  Piirikonferenssi (District Conference) 

15.040.1.   Aika ja paikka 
Piirikonferenssi on pidettävä vuosittain governorin ja piirin klubien presidenttien enemmis-
tön kesken sovittuna aikana ja paikassa. Valittu ajankohta ei kuitenkaan saa olla sama kuin 
se, joka on valittu piirineuvottelua, kansainvälistä rotaryneuvottelua tai kansainvälistä kon-
ventiota varten. Keskushallitus voi oikeuttaa kaksi tai useampia piirejä pitämään piirikonfe-
renssinsa yhdessä.  

15.040.2.  Paikan valinta 
Piirikonferenssia voidaan ryhtyä valmistelemaan, kun piiri on nimennyt governorehdok-
kaan ja pääsihteeri on saanut virallisen ilmoituksen siitä. Konferenssin paikka voidaan 
määrätä governorehdokkaan ja klubien silloisten presidenttien enemmistön päätöksellä. 
Piiri voi keskushallituksen luvalla myös valita ja hyväksyä piirikonferenssin paikan tule-
van governorin palveluvuodeksi piirin tulevan governorin ja saman rotaryvuoden tulevien 
klubipresidenttien enemmistön päätöksellä. Jollei klubi ole vielä valinnut tulevaa presi-
denttiä, klubin presidentillä on oikeus äänestää piirikonferenssin paikasta hänen sijastaan. 

15.040.3.  Piirikonferenssin toiminta 
Piirikonferenssi voi omaa piiriään koskevissa tärkeissä kysymyksissä hyväksyä suosituk-
sia, jotka ovat sopusoinnussa RI:n järjestysmuodon ja näiden sääntöjen kanssa sekä hen-
geltään rotaryn periaatteiden mukaisia. Piirikonferenssin on otettava käsiteltäväksi kaikki 
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sellaiset asiat, jotka keskushallitus on määrännyt sen käsiteltäväksi. Piirikonferenssi voi 
hyväksyä näihin liittyviä ponsiehdotuksia. 

15.040.4.  Piirikonferenssin sihteeri 
Neuvoteltuaan isäntänä toimivan klubin presidentin kanssa governor nimittää jonkun 
rotarin toimimaan piirikonferenssin sihteerinä. Sihteerin tehtävänä on avustaa governoria 
konferenssin suunnittelussa ja konferenssin pöytäkirjan laadinnassa.     

15.040.5.  Raportti piirikonferenssista 
Governorin tai piirikonferenssin puheenjohtajan ja sihteerin on laadittava ja allekirjoitet-
tava piirikonferenssista raportti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sen päättymisestä. 
Raportista on lähetettävä kolme (3) kopiota pääsihteerille sekä yksi (1) kopio piirin klubien 
sihteereille. 

15.050.  Äänestys konferenssissa 

15.050.1.  Valitsijamiehet  
Jokaisen piiriin kuuluvan klubin on valittava, valtuuttaa ja lähettää oman piirinsä konfe-
renssiin vähintään yksi valitsijamies. Yli 25 jäsenen klubilla on oikeus yhteen lisävalitsi-
jamieheen jokaista seuraavaa 25 jäsentään tai tämän luvun suurinta osaa kohti. Toisin 
sanoen, klubi, jonka jäsenmäärä on enintään 37, on oikeutettu yhteen (1) valitsijamieheen, 
jos klubissa on 38 62 jäsentä, se on oikeutettu kahteen (2) ja jos klubissa on 63 87 jäsen-
tä, se on oikeutettu kolmeen (3) valitsijamieheen, jne. Jäsenistön määrä lasketaan viimei-
simmässä puolivuotisraportissa ennen äänestyspäivää ilmoitetun jäsenluvun mukaan. 
Klubilla, jonka jäsenyyden RI:n hallitus on keskeyttänyt, ei ole kuitenkaan oikeutta lähet-
tää valitsijamiehiä. Valitsijamiehen on oltava klubin jäsen. Hänen on oltava läsnä ja val-
miina äänestämään piirikonferenssissa. 

15.050.2.  Äänestäminen konferenssissa 
Piirissä toimivan klubin jokaisella luottamusta nauttivalla jäsenellä, joka on läsnä piirikon-
ferenssissa, on yksi ääni konferenssin päätettäväksi alistetuissa muissa asioissa kuin niissä, 
jotka koskevat governorehdokkaan valintaa, keskusjohdon jäsenen nimeämiskomitean 
jäsenen ja varajäsenen vaalia, governorin nimeämiskomitean kokoonpanoa ja valtuuksia, 
piirin klubien edustajan ja varaedustajan valintaa sääntövaltuuskuntaan sekä piirimaksun 
suuruudesta päättämistä. Piirin jokaisella valitsijamiehellä on kuitenkin oikeus vaatia pidet-
täväksi äänestys mistä tahansa piirikonferenssille esitetystä asiasta. Tällöin on äänioikeus 
vain valitsijamiehillä. Jos klubilla on enemmän kuin yksi ääni, tulee klubin äänestää tulevan 
governorin vaalissa kaikilla äänillä samaa ehdokasta. 

15.050.3.  Valitsijamiesten sijaiset (Proxies) 
Klubi, joka sijaitsee jossakin muussa maassa kuin siinä, missä sen piirikonferenssi pidetään, 
voi governorin suostumuksella nimittää poissaolevan valitsijamiehensä sijaiseksi oman 
klubinsa tai minkä tahansa muun samaan piiriin kuuluvan klubin jäsenen. Valtakirjan täytyy 
olla presidentin ja sihteerin allekirjoittama. Sijainen on oikeutettu äänestämään edustamansa 
tai edustamiensa poissaolevien valitsijamiesten sijaisena hänellä mahdollisesti olevien 
muiden äänioikeuksien lisäksi. 

15.060.  Piirin talous 

15.060.1.  Piirirahasto 
Piiri voi piirikonferenssin päätöksellä perustaa piirirahaston piirin projektien rahoittami-
seksi sekä rotaryn edistämiseksi piirin alueella. 

15.060.2.  Piirin per capita -maksun hyväksyminen 
Piirin jokaisen klubin tulee osallistua piirirahaston rahoittamiseen maksamalla per capita -
maksut. Maksun suuruuden määrää joko 
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(a) piirineuvottelu, jolloin päätökseen tarvitaan kolme neljäsosaa (¾) läsnä olevien tule-
vien klubipresidenttien äänistä. Milloin tuleva presidentti on rotaryklubin järjestys-
muodon 10 artiklan kohdan 5(c) mukaisesti tulevan governorin antamalla luvalla  
vapautettu osallistumasta piirineuvotteluun, tulevan presidentin edustajalla on oikeus 
äänestää hänen puolestaan, tai piirin tekemän päätöksen mukaan  

(b) piirikonferenssi läsnä olevien ja äänestäneiden valitsijamiesten enemmistöäänin tai 

(c) piirin valinnan mukaan tulevien presidenttien valmennusseminaari, jos läsnä olevista 
tulevista presidenteistä kolme neljäsosaa (¾) hyväksyy edellyttäen, että jos tuleva 
presidentti on saanut tulevalta governorilta luvan olla poissa, rotaryklubin järjestys-
muodon 10 artiklan kohdan 5(c) mukaisesti, tulevan presidentin edustajalla on oikeus 
äänestää hänen puolestaan.  

15.060.3.  Piirin per capita -maksut  
Piirin per capita -maksujen suorittaminen on pakollista kaikille piirin klubeille. Jos klubi 
ei ole yli kuuteen kuukauteen maksanut erääntyneitä piirimaksujaan, governorin tulee 
kirjallisesti ilmoittaa siitä keskushallitukselle. Keskushallituksen tulee sulkea klubi pois 
järjestön palvelujen piiristä siksi, kunnes se on suorittanut maksunsa. 

15.060.4.  Vuotuinen tilikertomus ja raportti piirin taloudesta 
Governorin tulee toimittaa piirin jokaiselle klubille piirin taloutta koskeva, itsenäisen 
tilintarkastajan tarkastama vuotuinen tilikertomus talousraportteineen kolmen kuukauden 
kuluessa toimikautensa päättymisestä. Tilikertomuksen voi tarkastaa piirikokouksen 
päätöksen mukaisesti hyväksytty tilintarkastaja tai piirin tilintarkastuskomitea. Jos on 
valittu tilintarkastuskomitea, sen tulee  

(a) koostua vähintään kolmesta (3) jäsenestä 

(b) kaikkien jäsenten tulee olla aktiivirotareja 

(c) yhden jäsenen tulee olla entinen governor tai henkilö, jolla on tilintarkastuskoke-
musta 

(d) henkilö ei voi toimia tilintarkastuskomiteassa sinä vuonna, jolloin hän hoitaa jotain 
seuraavista tehtävistä: governor, rahastonhoitaja, piirin pankkitilien allekirjoitusoi-
keuden haltijat ja talouskomitean jäsenet 

(e) piirin tulee valita jäsenet menettelytavalla, jonka piiri on laatinut. 

Vuotuisen tilikertomuksen ja piirin talousraportin tulee sisältää erittely seuraavista, mutta 
ei ole rajoitettu niihin: 

(a) piirin kaikki tulolähteet (RI, Rotarysäätiö, piirimaksut ja klubien maksut) 

(b) piirin varainhankinnan tuotot 

(c) Rotarysäätiön apurahat ja piirirahaston avustukset 

(d) piirikomiteoiden varojen käytön 

(e) kaikki governorin ja hänen piirin puolesta suorittamat maksusuoritukset 

(f) kaikki piirin varojen käytöt 

(g) governorin RI:ltä saamat varat 

Vuotuinen tilikertomus talousraportteineen on esitettävä seuraavassa piirin kokouksessa, 
johon klubeilla on oikeus lähettää edustajansa, keskusteltavaksi ja hyväksyttäväksi edel-
lyttäen, että 30 päivää aikaisemmin on ilmoitettu siitä, että tilikertomus ja piirin talousra-
portti tullaan siellä esittämään. Jos tällaista kokousta ei järjestetä, tilikertomus ja raportti 
tulee esittää seuraavassa piirikonferenssissa käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. 

 



Rotary Internationalin säännöt 

219 

15.070.  Governorehdokkaan kelpoisuusehdot 
Ellei keskushallitus ole erityisesti toisin päättänyt, kukaan rotari ei voi tulla valituksi 
governorehdokkaaksi, ellei hän valintaa suoritettaessa täytä seuraavia kelpoisuusehtoja.   

15.070.1.  Arvossapidetty rotari 
Hänen täytyy olla piirissään toimivan klubin arvossapidetty jäsen. 

15.070.2.  Täysin pätevä jäsenyyteen  
Hänen täytyy olla täysin pätevä jäsenyyteen sääntöjen tarkankin tulkinnan mukaan ja 
hänen tulee edustaa luokitetta, johon tai jonka hallintaan ei liity mitään kyseenalaista. 

15.070.3.  Tulee olla past presidentti 
Hänen on täytynyt toimia klubin presidenttinä täyden toimikauden tai jonkun klubin 
charterpresidenttinä täyden ajan charterpäivämäärästä 30. päivään kesäkuuta edellyttäen, 
että tämä kausi on vähintään kuusi kuukautta. 

15.070.4.  Kykenee hoitamaan governorin tehtävät 
Hänen täytyy olla halukas ja kykenevä fyysisesti ja muutoin suorittamaan ja täyttämään 
kohdassa 15.090. mainitut governorin toimeen kuuluvat tehtävät ja velvollisuudet. 

15.070.5.  Ehdokkaan antama vakuutus 
Ehdokkaan tulee lähettää pääsihteerin kautta RI:lle allekirjoittamansa vakuutus, että hän on 
perillä niistä näissä säännöissä mainituista tehtävistä, velvoitteista ja kelpoisuusehdoista, 
jotka liittyvät hänen tulevaan governorin toimeensa. Vakuutukseen tulee sisältyä myös 
ehdokkaan antama lausunto siitä, että hän katsoo täyttävänsä mainitut ehdot ja että hän on 
halukas ja kykenevä ottamaan vastaan governorin tehtävät ja huolehtimaan niistä tunnolli-
sesti. 

15.080.  Governorin kelpoisuusehdot 
Ellei keskushallitus ole myöntänyt governorille erivapautta, hänen on täytynyt ennen 
toimea hoitamaan ryhtymistään osallistua kansainväliseen rotaryneuvotteluun koko sen 
kestoajan, olla yhteensä vähintään seitsemän vuotta yhden tai useamman klubin jäsen ja 
hänen tulee omata toimeen ryhtyessään ja sen kestäessä kaikki kohdassa 15.070. mainitut 
kelpoisuusehdot. 

15.090.  Governorin tehtävät 
Governor on piirissään RI:n toimihenkilö ja toimii keskushallituksen johdon ja valvonnan 
alaisena. Hänen velvollisuutenaan on RI:n tavoitteen edistäminen piirin klubien toimintaa 
valvoessaan. Governorin tulee toimia yhteistoiminnassa piirin ja klubien johtohenkilöiden 
kanssa ja rohkaista osallistumista keskushallituksen hyväksymään piirijohtosuunnitel-
maan. Governorin tulee inspiroida ja motivoida piirin klubeja. Governorin tulee huolehtia 
jatkuvuudesta piirissä työskentelemällä entisten, nykyisten ja tulevien piirin johtohenki-
löiden kanssa edistäessään tehokkaita klubeja. Hän on vastuussa seuraavista tehtävistä 
piirissään: 

(a) uusien klubien perustaminen 

(b) klubien toiminnan vahvistaminen ja tukeminen 

(c) tukemaan jäsenistön kasvua yhteistyössä piirin johtohenkilöiden ja klubipresident-
tien kanssa realististen jäsen tavoitteiden asettamiseksi piirin jokaiselle klubille 

(d) Rotarysäätiön tukeminen osallistumalla sen ohjelmiin ja taloudellisesti 

(e) hyvien suhteiden edistäminen piirin klubien kesken sekä klubien ja RI:n välillä 

(f) piirikonferenssin suunnittelu ja johtaminen sekä tulevan governorin avustaminen 
tulevien presidenttien valmennusseminaarin ja piirineuvottelun valmisteluissa 

(g) valmistautuminen henkilökohtaiseen klubivierailuun yhden tai useamman klubin  
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yhteiskokoukseen, joka pidetään vuoden aikana sellaisena ajankohtana ja sellaisessa 
paikassa, joka antaa governorille mahdollisuuden olla läsnä toteuttamaan seuraavia 
tavoitteita: 

1. huomion kiinnittäminen tärkeisiin rotarykysymyksiin 

2. huomion kiinnittäminen heikosti toimiviin klubeihin 

3. rotarien innostaminen osallistumaan palvelutoimintoihin ja 

4. henkilökohtaisen tunnustuksen osoittaminen piirin ansioituneille rotareille 

(h) kuukausikirjeen laatiminen ja toimittaminen piirin klubien presidenteille ja sihtee-
reille 

(i) RI:n presidentin ja keskushallituksen pyytämien raporttien täsmällinen toimittami-
nen RI:lle 

(j) täyden informaation antaminen seuraajalleen ennen kansainvälistä rotaryneuvotte-
lua piirin klubien tilasta ja asioiden vaatimien toimenpiteiden suositteleminen klu-
bien tukemiseksi 

(k) varmistautuminen siitä, että piirin nimitykset ja vaalit on suoritettu RI:n järjestys-
muodon, näiden sääntöjen ja RI:n laatimien ohjeiden mukaisesti 

(l) perehtyä säännöllisin väliajoin piirissä toimivien rotaryorganisaatioiden toimintaan 
(Ystävyysvaihto, maidenväliset komiteat, globaalit verkostoryhmittymät, jne.) 

(m) piirin arkiston luovuttaminen seuraajalleen 

(n) kaikkien muiden hänelle RI:n toimihenkilönä kuuluvien tehtävien hoitaminen. 

15.100.  RIBI:n governorin tehtävät 
RIBI:n alueella governorin tehtävät suoritetaan tällä alueella vakiintuneen käytännön ja 
yleisneuvoston ohjeiden ja RIBI:n järjestysmuodon ja sääntöjen mukaan. Governorin 
tulee myös toimittaa presidentin ja pääsihteerin pyytämät raportit täsmällisesti ja suorittaa 
kaikki muut RI:n toimihenkilölle kuuluvat tehtävät piirissään. 

15.110.  Erottaminen toimesta 
RI:n presidentti voi erottaa governorin toimestaan, jos hänellä on riittävä syy uskoa, että 
governor laiminlyö tehtävänsä ja velvollisuutensa. Tällaisessa tapauksessa presidentin 
tulee antaa huomautus kyseiselle governorille ja antaa hänelle tilaisuus 30 päivän kuluessa 
osoittaa syyt, miksi hänet olisi pysytettävä toimessaan. Jos governor ei ole annetun ajan 
kuluessa esittänyt presidentin käsityksen mukaan riittäviä syitä, presidentti voi erottaa 
governorin toimestaan. Näin erotettua governoria ei ole pidettävä past governorina. 

15.120.  Piirin postiäänestykset 
Kaikki päätökset tai vaalit, jotka näissä säännöissä määrätään tehtäviksi tai pidettäviksi 
piirikonferenssissa tai -neuvottelussa, voidaan tehdä tai pitää myös postiäänestyksellä. 
Tällöin tulee noudattaa mahdollisimman tarkkaan kohdassa 13.040. annettuja määräyksiä. 

Artikla 16  Komiteat 
16.010.  Lukumäärä ja toimikausi 
16.020.  Jäsenet 
16.030.  Kokoukset 
16.040.  Erityiskomiteat 
16.050.  Toimikausi 
16.060.  Komitean sihteeri 
16.070.  Päätösvaltaisuus 
16.080.  Asioiden hoito tiedottamalla  
16.090.  Päätösvalta   
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16.100.  Strategisen suunnittelun komitea 
16.110.  Tilintarkastuskomitea    
16.120.  Toiminnan valvontakomitea (Operations Review Committee) 

16.010.  Lukumäärä ja toimikausi 
Keskushallituksen tulee asettaa pysyvät komiteat, joiden toimialana ovat kommunikaatio, 
järjestysmuoto ja säännöt, konventiot, piirijako, äänestyksen järjestely, taloudelliset asiat ja 
Rotaract, sekä muita komiteoita silloin kun se katsoo niiden edistävän RI:n etuja. Pysyvien 
komiteoiden toimikaudet ja jäsenmäärät ovat seuraavat: (1) kommunikaatiokomitea  
kuusi jäsentä, joista kaksi valitaan joka vuosi kolmen vuoden toimikaudeksi, (2) järjestys-
muoto- ja sääntökomitea  kolme jäsentä, joista yksi nimetään joka vuosi kolmen vuoden 
toimikaudeksi, paitsi sääntövaltuuskunnan kokoontumisvuonna, jolloin siihen tulee kuulua 
neljä jäsentä, viimeisimmän past jäsenen palvellessa komiteassa neljännen vuoden. (3) 
konventiokomitea  kuusi jäsentä, joista yksi on vuosikonvention järjestelykomitean  
puheenjohtaja, (4) piirijakokomitea  kolme jäsentä, joista keskushallitus nimeää keskuu-
destaan yhden vuosittain kolmen vuoden toimikaudeksi, (5) äänestyksen järjestelykomitea 

 kuusi jäsentä, joista kaksi valitaan joka vuosi kolmen vuoden toimikaudeksi, (6) talous-
komitea  kahdeksan jäsentä, joista kuusi toimii komiteassa kolme vuotta  joka vuosi 
valitaan kaksi uutta jäsentä ja RI:n rahastonhoitaja ja yksi hallituksen nimittämä keskushal-
lituksen jäsen, joista kumpikin palvelee yhden vuoden ei-äänioikeutettuna jäsenenä. (7) 
Rotaract-komitea  kuusi jäsentä, joista jokainen toimii komiteassa kolme vuotta  joka 
vuosi valitaan kaksi uutta jäsentä sekä vähintään kolme Rotaract-jäsentä. Pysyviä komite-
oita lukuun ottamatta keskushallitus päättää komiteoiden jäsenten lukumäärästä ja toimi-
kausista sekä päättää komiteoiden tehtävistä ja toimivallasta alla olevan kohdan 16.050. 
mukaisesti. Keskushallitus päättää komiteoiden tehtävistä ja toimivallasta ja huolehtii, 
pysyviä komiteoita lukuun ottamatta, komiteoiden työn jatkuvuudesta vuodesta toiseen. 

16.020.  Jäsenyys 
Ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, presidentti nimittää jäsenet komiteoihin ja 
niiden mahdollisiin alakomiteoihin neuvoteltuaan keskushallituksen kanssa. Presidentti 
nimittää myös komiteoiden ja alakomiteoiden puheenjohtajat. Presidentti on kaikkien RI:n 
komiteoiden ex officio -jäsen. 

16.030.  Kokoukset 
Paitsi milloin näissä säännöissä on toisin määrätty, komiteat ja alakomiteat kokoontuvat 
presidentin määräämänä aikana ja määräämässä paikassa, ja ne kutsutaan kokoon presi-
dentin määräämällä tavalla. Komiteat ovat päätösvaltaisia, kun enemmistö niiden jäsenistä 
on paikalla. Päätösvaltaisessa komiteassa on komiteassa läsnä olevien jäsenten enemmis-
tön päätös komitean tai alakomitean päätös.  

16.040.  Erityiskomiteat 
Kohdissa 16.010.  16.030. annetut määräykset eivät koske nimeämiskomiteoita eivätkä 
kohtien 16.100.  16.120. mukaisesti muodostettuja komiteoita. 

16.050.  Toimikausi 
Kukaan ei saa toimia samassa RI:n komiteassa kolmea perättäistä vuotta kauempaa, ellei 
näissä säännöissä ole toisin määrätty. Kolme vuotta jossakin komiteassa toiminut ei ole 
vaalikelpoinen välittömästi valittavaksi uudelleen samaan komiteaan. Tämän kohdan 
määräykset eivät koske minkään komitean ex officio -jäseniä eivätkä väliaikaiskomitean 
jäseniä. Tämän kohdan määräyksistä poiketen presidentti voi nimetä konventiokomitean 
puheenjohtajaksi rotarin, joka on aikaisemmin ollut kaksi vuotta konventiokomitean 
jäsenenä vaan ei puheenjohtajana. 
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16.060.  Komitean sihteeri 
Pääsihteeri toimii kaikkien komiteoiden sihteerinä, elleivät nämä säännöt tai keskushalli-
tuksen komiteaa asettaessaan tekemä päätös toisin määrää. Pääsihteeri voi määrätä jonkun 
toisen henkilön toimimaan sihteerinä puolestaan. 

16.070.  Päätösvaltaisuus 
Komitea on päätösvaltainen sen jäsenten enemmistön ollessa läsnä kokouksessa, elleivät 
nämä säännöt tai keskushallituksen komiteaa asettaessaan tekemä päätös toisin määrää. 

16.080.  Asioiden hoito tiedottamalla 
Komitea voi hoitaa asioita hyödyntäen kaikkia käytettävissä olevia tiedotusvälineitä kes-
kushallituksen tästä mahdollisesti antamien ohjeiden mukaan, ellei näissä säännöissä ole 
toisin määrätty. 

16.090.  Päätösvalta 
Kaikkien komiteoiden toimenpiteet ja aktiviteetit ovat keskushallinnon kontrollissa ja val-
vonnassa alakohdan 5.040.2. mukaisesti. Kaikkien komiteoiden päätökset on alistettava 
keskushallinnon hyväksyttäväksi, paitsi tulevan presidentin nimeämiskomitean päätös, kun 
se on valinnut presidenttiehdokkaan. Keskushallituksella on kuitenkin tuomiovalta kaikissa 
toiminnoissa ja päätöksissä, jotka ovat kohdan 10.060 määräysten vastaisia. 

16.100.  Strategisen suunnittelun komitea 
Keskushallituksen tulee nimittää strategisen suunnittelun komitea, jossa on kuusi (6) jäsen-
tä. Jokainen toimii kuuden (6) vuoden ajanjakson siten, että kaksi (2) jäsentä valitaan joka 
toinen vuosi. Kukaan komitean jäsen ei voi olla entinen presidentti tai nykyisen keskushalli-
tuksen tai Rotarysäätiön hallituksen jäsen. Jäsenet tulee valita siten, että saavutetaan jäsen-
ten kesken laadullinen tasapaino kokemuksessa pitkän aikavälin suunnittelussa, RI:n ohjel-
missa ja aktiviteeteissa ja taloushallinnossa. Komitean tulee kokoontua kerran vuodessa 
aikana ja paikassa, jonka presidentti, keskushallitus tai komitean puheenjohtaja päättää. Jos 
on tarpeen, presidentti tai keskushallitus voi kutsua lisäkokouksia koolle aikana ja paikassa, 
jonka presidentti tai keskushallitus päättää. Strategisen suunnittelun komitean tulee kehittää, 
suositella ja päivittää strategista suunnitelmaa keskushallituksen harkittavaksi. Sen tulee 
tarkastella rotareita ja klubeja vähintään joka kolmas (3.) vuosi arvioidessaan ja laatiessaan 
keskushallitukselle suosituksia, jotka koskevat strategista suunnitelmaa, arvioida ja neuvoa 
tulevaa presidenttiä lähestyvän vuoden ohjelmasta, jotta voidaan päätellä onko sellainen 
ohjelma yhteensopiva strategisen suunnitelman kanssa. Lisäksi sen tulee suorittaa keskus-
hallituksen antamia muita tehtäviä. Komitean tulee ottaa huomioon tutkimukset, jotka on 
jokaisessa maanosassa suoritettu muutoksista potentiaalisten rotareiden määrässä, mukaan 
luettuna maat, jotka mahdollisesi saattavat avautua laajennukselle. Tarkoituksena on ennus-
taa sellaisten muutosten vaikutus jäsenyyteen kullakin vyöhykkeellä. 

16.100.1.  Komitean yhteyshenkilö 
Presidentin tulee harkita yhteyshenkilön nimeämistä keskushallinnosta tällaiseen komite-
aan. Toimikausi kestäisi kaksi (2) vuotta. 

16.110.  Tilintarkastuskomitea    
Keskushallituksen tulee nimittää tilintarkastuskomitea, joka koostuu kuudesta (6) jäsenestä, 
joista jokainen on riippumaton ja talousoppinut. Keskushallitus nimittää vuosittain kolme 
(3) hallituksen jäsentä. Kolme (3) hallitukseen kuulumatonta jäsentä palvelevat kuuden (6) 
vuoden toimikauden siten, että yksi (1) jäsen nimitetään joka toinen vuosi komitean pysyt-
tämiseksi kuusijäsenisenä. Tilintarkastuskomitean tulee tarkastaa ja raportoida keskushalli-
tukselle RI:n talousraporteista, ulkopuolisesta tilintarkastuksesta, sisäisen tarkastuksen 
järjestelmästä ja sisäisestä tarkastuksesta ja siihen liittyvistä muista asioista. Komitean tulee 
kokoontua enintään kolme (3) kertaa vuodessa sellaisina aikoina ja paikoissa, jotka presi-
dentti, keskushallitus tai komitean puheenjohtaja on päättänyt. Jos presidentti tai komitean 
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puheenjohtaja pitää tarpeellisena, komitea kokoontuu vuoden kuluessa lisäkertoja heidän 
määrääminään aikoina ja paikoissa. Toiminnan valvontakomitean puheenjohtajan tai hänen 
nimittämänsä henkilön tulee toimia komitean yhteyshenkilönä. Komitea toimii ainoastaan 
keskushallituksen neuvoa-antavana elimenä sen antamien ohjeiden mukaan. Komitean 
toimintamenetelmät eivät saa olla ristiriidassa tämän kohdan määräysten kanssa. 

Kohtaa 16.110. koskeva väliaikainen järjestely 
Keskushallituksen tulee nimittää 1. heinäkuuta 2007 alkaen kolme (3) jäsentä, jotka eivät 
kuulu hallitukseen. Yksi heistä palvelee kahden (2) vuoden toimikauden 30.6.2009 asti, 
yksi neljän (4) vuoden toimikauden 30.6 2011 asti ja kolmas heistä palvelee kuuden (6) 
vuoden toimikauden 30.6.2013 asti. 

16.120.  Toiminnan valvontakomitea (Operations Review Committee) 
Keskushallituksen tulee nimittää valvontakomitea, joka koostuu kuudesta (6) jäsenestä. 
Kukin jäsen toimii komiteassa yhden korkeintaan kuusi (6) vuotta kestävän toimikauden. 
Joka toinen vuosi valitaan komiteaan kaksi (2) uutta jäsentä siten, että komiteassa on jatku-
vasti kuusi (6) jäsentä. Kukaan komitean jäsenistä ei saa olla RI:n entinen presidentti tai 
keskushallituksen tai Rotarysäätiön hallituksen jäsen. Jäsenet on valittava niin, että komite-
assa on kokemusta sekä johtamisesta että johtajuudesta ja taloushallinnosta. Komitean tulee 
kokoontua vähintään kolme kertaa vuodessa sellaisina aikoina ja paikoissa, jotka presi-
dentti, keskushallitus tai komitean puheenjohtaja on päättänyt. Jos presidentti tai komitean 
puheenjohtaja pitää tarpeellisena, komitea kokoontuu vuoden kuluessa lisäkertoja heidän 
määrääminään aikoina ja paikoissa. Valvontakomitea voi tarkkailla kaikkia talousasioita, 
kuten RI:n talousraportteja, ulkopuolista tilintarkastusta, sisäistä tilien seurantajärjestelmää, 
sisäistä tarkastusta ja tarkastaa kaikkien toimintojen tehokkuutta ja suorituskykyä, toiminta-
tapoja ja hallinnollista käytäntöä sekä tarpeen vaatiessa muitakin toimintoja ja talousasioita. 
Komitea toimii ainoastaan keskushallituksen neuvoa-antavana elimenä sen antamien ohjei-
den mukaan. Komitean toimintamenetelmät eivät saa olla ristiriidassa tämän kohdan määrä-
ysten kanssa. Komitea raportoi suoraan koko keskushallitukselle.    

Artikla 17  Talousasiat 
17.010.  Tilivuosi 
17.020.  Klubien raportit 
17.030.  Maksut 
17.040.  Maksupäivä 
17.050.  Talousarvio 
17.060.  Viiden vuoden talousennuste 
17.070.  Tilintarkastus 
17.080.  Tilikertomus 

17.010.  Tilivuosi 
RI:n tilivuosi alkaa heinäkuun 1. päivänä ja päättyy kesäkuun 30. päivänä.   

17.020.  Klubin raportit 
Klubien tulee joka vuosi heinäkuun 1. päivänä ja tammikuun 1. päivänä keskushallitukselle 
ilmoittaa sanotun päivän jäsenmääränsä. Ilmoituksen tulee olla klubin presidentin ja sihtee-
rin allekirjoittama ja se on toimitettava pääsihteerille. 

17.030.  Maksut   

17.030.1.  Per capita -maksut 
Klubin tulee maksaa RI:lle jokaisesta jäsenestään per capita -maksu puolivuosittain seu-
raavasti: Vuonna 2007 08 puolivuotismaksu on 23,50 USD, v. 2008 09 24,00 USD, v. 
2009 10 24,50 USD ja v. 2010 11 sekä siitä eteenpäin 25,00 USD. Jokaisen klubin tulee 
maksaa RI:lle puolivuosittain vähintään 235 USD v. 2007 08,  240 USD v. 2008 09, 245 
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USD v. 2009 10  ja v. 2010 11 sekä siitä eteenpäin 250 USD. Maksut säilyvät muuttu-
mattomina, kunnes sääntövaltuuskunta toisin päättää. 

17.030.2.  Lisämaksut 
Klubin tulee vuosittain maksaa RI:lle jokaisesta jäsenestään yhden (1) USD:n tai keskushal-
lituksen määräämän maksun suuruinen ylimääräinen maksu, jonka tulee olla riittävä seuraa-
vaksi pidettävän sääntövaltuuskunnan ennakoitujen kustannusten maksamiseksi. Klubin, 
jolla on vähemmän kuin 10 jäsentä, tulee maksaa lisämaksu, jonka suuruus on sama kuin jos 
klubilla olisi 10 jäsentä. Mahdollisen ylimääräisen sääntövaltuuskunnan kokouksen vuoksi 
kerätään ylimääräinen maksu sen kustannusten maksamiseksi niin pian kuin se kokouksen 
jälkeen on käytännössä mahdollista. Tällaiset lisämaksut on pidettävä erillisessä rahastossa, 
joka on tarkoitettu korvaamaan sääntövaltuuskunnan kokouksiin osallistuvien valtuuskun-
nan jäsenten kustannukset tavalla, josta keskushallitus päättää. Keskushallitus toimittaa 
klubeille selonteon sääntövaltuuskunnan tuloista ja menoista.  

17.030.3.  Maksujen palauttaminen 
Keskushallitus voi palauttaa klubille oikeudenmukaiseksi katsomansa osan maksuista. 

17.030.4.  RIBI:n maksut  
RIBI:n klubien tulee maksaa per capita -maksunsa RI:lle alakohdan 17.030.1. mukaisesti 
oman aluehallintonsa kautta, joka toimii RI:n puolesta. RI:lle puolivuosittain maksettujen 
yhteenlaskettujen per capita -maksujen summan ei tule olla vähempää kuin puolet niistä 
RI:n kuluista, jotka sille koituvat vuosittain RIBI:n alueen klubeista. Loppuosa näiden 
klubien suorittamista per capita -maksuista jää RIBI:lle. 

17.030.5.  RI:lle tuleva osa 
RI:lle puolivuosittain maksettavien per capita -maksujen suuruuden kohdassa 17.030.4. 
määrätyllä tavalla määrää keskushallitus vuosittain, ja se tulee suhteuttaa klubien seuraa-
vana vuonna maksettavaksi määrättyihin per capita -maksuihin. Keskushallitus päättää 
maksujen suuruudesta RI:n kulujen suuruuden perusteella päätöstä välittömästi edeltävänä 
vuotena Ison-Britannian ja Irlannin klubien osalta, ja niihin sisältyy näiden klubien suh-
teellinen osuus RI:n yleisistä hallinnollisista kuluista rotaryn ohjelman edistämiseksi 
kautta maailman. Näin laskettuun maksuun tulee lisätä 1,00 USD kunakin puolivuotiskau-
tena avustuksena RI:n vararahastoon. Tämä lisämaksu tulee tarkistaa ainakin joka kuudes 
vuosi, jotta saataisiin selville, onko maksua korotettava vai alennettava vai onko se säily-
tettävä samana, kun otetaan huomioon edellisen ja kuluvan vuoden tilanne sekä todennä-
köiset olosuhteet tulevaisuudessa. 

17.030.6.  Maksualennusten myöntäminen 
Jos jonkin maan valuutta on niin voimakkaasti aliarvostettu, että tuon maan klubit joutui-
sivat maksamaan kohtuuttoman suuria summia oman maansa valuutalla RI:lle suoritetta-
vien maksujen kattamiseksi, keskushallitus voi myöntää alennusta näihin maksuihin. 

17.040.  Maksupäivä 

17.040.1.  Per capita -maksujen maksupäivä 
Kohdan 17.030.1. mukaiset per capita -maksut tulee maksaa joka vuosi heinäkuun 1. ja 
tammikuun 1. päivänä. Kohdan 17.030.2. mukaiset maksut tulee maksaa heinäkuun 1. 
päivänä. 

17.040.2.  Pro rata -jäsenmaksut 
Klubin on maksettava jokaisesta jäsenestään, joka on valittu klubin jäseneksi, suhteutetun 
per capita -maksun seuraavan puolivuotiskauden alkuun saakka, jolloin per capita -maksut 
tulee maksaa. Suoritettavan maksun suuruus on kultakin jäsenyyskuukaudelta yksi kahdes-
toistaosa (1/12) per capita -maksusta. Pro rata -jäsenmaksua klubin ei kuitenkaan tarvitse 
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maksaa siirto- tai entisestä jäsenestä, kuten on selostettu kohdassa 4.030. Maksut on suori-
tettava heinäkuun 1. ja tammikuun 1. päivänä. Vain sääntövaltuuskunta voi muuttaa mak-
sujen suuruuden. 

17.040.3.  Valuutta 
Maksut on suoritettava USD:na. Jos tämä on klubille mahdotonta tai epäkäytännöllistä, 
keskushallitus voi suostua muun valuutan käyttöön tai maksun lykkäykseen, jos poikke-
ukselliset olosuhteet tätä vaativat. 

17.040.4.  Uudet klubit 
Klubin ei tarvitse suorittaa jäsenmaksujaan RI:lle ennen sen jäseneksi hyväksymistä 
seuraavan puolivuotiskauden alkua. 

17.050.  Talousarvio 

17.050.1.  Talousarvion hyväksyminen   
Keskushallituksen tulee joka vuosi hyväksyä seuraavan tilivuoden talousarvio. Arvioidut 
kokonaismenot eivät saa ylittää arvioituja kokonaistuloja. 

17.050.2.  Muutosten tekeminen talousarvioon 
Keskushallitus voi koska tahansa tehdä muutoksia talousarvioon. Arvioidut kokonaisme-
not eivät kuitenkaan saa ylittää  
arvioituja kokonaistuloja. 

17.050.3.  Talousarvion mukaiset maksut 
RI:n pääsihteerin tulee hyväksyä vain sellaisten maksujen suorittaminen, jotka sisältyvät 
keskushallituksen hyväksymään talousarvioon.  

17.050.4.  Maksut, jotka ylittävät arvioituja tuloja, ja ennakoimattomat olosuhteet 
Keskushallitus voi kaikkien jäsentensä kolme neljäsosa (¾) enemmistöllä päättää arvioituja 
tuloja suurempien maksujen suorittamisesta, mutta vain hätätapauksissa ja poikkeukselli-
sissa oloissa. Keskushallitus ei kuitenkaan saa hyväksyä sellaisia maksuja, jotka johtavat 
RI:n nettovarat ylittävään velkaan. Presidentin tulee antaa ylimääräisistä kuluista ja niihin 
johtaneista olosuhteista yksityiskohtainen selostus RI:n toimihenkilöille 60 päivän kuluessa 
sekä myös seuraavalle konventiolle. 

17.050.5.  RI:n vuotuisen talousarvion julkistaminen 
RI:n vuotuinen talousarvio, joka on hyväksytty kohdan 17.050.1. mukaan, julkaistaan 
keskushallituksen määräämässä muodossa, ja se on saatettava kaikkien rotaryklubien 
tietoon viimeistään 30. syyskuuta joka rotaryvuosi. 

17.050.6.  Maksut, jotka ylittävät odotettuja tuottoja, ja yleinen ylijäämärahasto  
Huolimatta kohdan 17.050.4. määräyksistä ja siinä tapauksessa, että yleinen ylijäämära-
hasto ylittää tason, joka on suurempi kuin 85 % viimeisen kolmen vuoden korkeimmasta 
vuotuiskulusta, lukuun ottamatta vuosikonvention ja sääntövaltuuskunnan omakustan-
nusosuutta, keskushallitus voi kolme neljäsosan (¾) ääntenenemmistöllä valtuuttaa varo-
jen käytön yli odotettujen tuottojen. Tämä edellyttää kuitenkin, että tällaiset menot eivät 
aiheuta ylijäämärahaston vähenevän alle 100 %:n tästä 85 %:n tasosta. Presidentin tulee 
antaa ylimääräisistä kuluista ja niihin johtaneista olosuhteista yksityiskohtainen selostus 
RI:n toimihenkilöille 60 päivän kuluessa sekä myös seuraavalle konventiolle 

17.060.   Viiden vuoden talousennuste  

17.060.1.  Vuotuinen viiden vuoden talousennuste 
Keskushallituksen tulee joka vuosi laatia viiden vuoden talousennuste, jossa esitetään 
RI:n kokonaistulojen ja -menojen sekä varojen, velkojen ja rahastojen odotettu kehitys.   
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17.060.2.  Viiden vuoden talousennusteen esittäminen sääntövaltuuskunnalle 
Keskushallituksen tulee esittää viiden vuoden talousennuste taustatietona sääntövaltuus-
kunnalle annetuille taloutta koskeville esityksille.     

17.060.3.  Ennusteen ensimmäinen vuosi sama kuin sääntövaltuuskunnan kokoontumis-
vuosi 
Sääntövaltuuskunnalle esitettävässä ennusteessa viisivuotiskauden ensimmäisen vuoden 
tulee olla sama kuin sääntövaltuuskunnan kokoontumisvuosi. 

17.060.4.  Viiden vuoden taloussuunnitelman esittäminen rotaryinstituuteissa (Rotary 
Institutes)  
Keskushallituksen jäsenen tai jonkun muun keskushallituksen edustajan tulee esittää 
viiden vuoden ennuste jokaisessa rotaryinstituutissa keskustelua varten. 

17.070.   Tilintarkastus 
Keskushallituksen on huolehdittava siitä, että hyväksytyt tilintarkastajat, tutkinnon suorit-
taneet tai valantehneet tai tunnetusti luottamusta nauttivat tilintarkastajat siinä maassa, 
osavaltiossa tai maakunnassa, jossa tilintarkastus tapahtuu, suorittavat vuosittain tai use-
ammin RI:n kirjanpidon tarkastuksen. Pääsihteerin on jätettävä tilikirjat ja tilitositteet 
virallisesti tarkastettavaksi milloin keskushallitus sitä vaatii. 

17.080.  Tilikertomus 
Pääsihteerin tulee tilivuoden päättymisen jälkeisen joulukuun loppuun mennessä julkaista 
RI:n tarkastettu tilikertomus. Tämän raportin tulee selvittää yksilöidysti kaikki maksetut 
korvaukset, jotka on maksettu presidentille, tulevalle presidentille tai presidenttiehdokkaalle 
tai heidän puolestaan. Tämän lisäksi raportin tulee selvästi näyttää kaikki maksusuoritukset, 
jotka on maksettu presidentin toimistolle tai sen puolesta. Tilikertomukseen tulee sisältyä 
selostus seuraaviin kohteisiin liittyvistä menoeristä: keskushallitus, RI:n vuosikonventio, 
suuret hallinnolliset jaostot ja sihteeristön toiminta ja siihen tulee sisältyä kaikkien näiden 
erien vertailu kohdan 17.050.1. mukaan hyväksyttyyn talousarvioon sekä mahdolliset koh-
dan 17.050.2. mukaiset muutokset. Jos menoerä jossakin kohdassa poikkeaa enemmän kuin 
10 prosenttia arvioidusta menoerästä, tilikertomuksesta tulee selvitä kaikki asiaan liittyvät 
yksityiskohdat ja olosuhteet. Tilikertomus tulee toimittaa kaikille toimessa oleville ja enti-
sille RI:n toimihenkilöille sekä pyynnöstä myös klubeille. Pääsihteerin tulee postittaa sään-
tövaltuuskunnan kokousta välittömästi edeltävää vuotta koskeva tilikertomus sääntöval-
tuuskunnan jäsenille viimeistään 30 päivää ennen sääntövaltuuskunnan kokouksen avausta. 

Artikla 18  Nimi ja tunnus 
18.010.  RI:n immateriaalioikeuksien suojeleminen 
18.020.  RI:n immateriaalioikeuksien käytön rajoitukset 

18.010.  RI:n immateriaalioikeuksien suojeleminen 
Keskushallituksen on suojattava ja säilytettävä RI:n merkki ja tunnukset yksinomaan rotari-
en käyttöä varten ja heidän hyväkseen. 

18.020.  RI:n immateriaalioikeuksien käytön rajoitukset 
Klubi ja klubin jäsenet eivät saa käyttää RI:n tai rotaryklubin nimeä, merkkiä tai tunnusta 
tavara- tai laatumerkkinä eikä mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen. RI ei hyväksy rota-
ryn nimen, merkin tai muiden tunnusten käyttöä muun nimen tai merkin yhteydessä.  

Artikla 19  Muut kokoukset 
19.010.  Kansainvälinen rotaryneuvottelu (International Assembly) 
19.020.  Rotaryinstituutit (Rotary Institutes) 
19.030.  RI:n aluekonferenssit (Regional Conferences of RI) 
19.040.  Entisten presidenttien neuvosto (Council of Past Presidents) 
19.050.  Käsittelyjärjestys kokouksissa 
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19.010.  Kansainvälinen rotaryneuvottelu (International Assembly) 

19.010.1.  Tarkoitus 
Kansainvälinen rotaryneuvottelu on pidettävä kerran vuodessa. Sen tarkoituksena on antaa 
rotaryvalmennusta, neuvoja hallinnollisten tehtävien hoidossa, motivaatiota ja inspiraatiota 
tuleville governoreille ja tarjota kaikille läsnä oleville tilaisuus yhdessä keskustella ja suun-
nitella, miten rotaryn ohjelmia ja toimintaa toteutetaan seuraavan vuoden aikana. 

19.010.2.  Aika ja paikka 
Keskushallitus päättää kansainvälisen rotaryneuvottelun ajasta ja paikasta. Tuleva presi-
dentti on vastuussa sen ohjelmasta ja toimii niiden komiteoiden puheenjohtajana, jotka 
nimetään valvomaan kansainvälisen rotaryneuvottelun järjestelyjä. Neuvottelu on pidettävä 
ennen helmikuun 15. päivää. Valitessaan kansainvälisen rotaryneuvottelun kokoontumis-
paikkaa keskushallituksen on tehtävä kaikkensa varmistaakseen, ettei ketään rotaria suljeta 
pois pelkästään kansallisuutensa perusteella. 

19.010.3.  Osallistujat 
Kansainvälisen rotaryneuvottelun osanottajat ovat seuraavat: presidentti, keskushallituk-
sen jäsenet, ehdolla oleva presidentti, tulevat keskushallituksen jäsenet, pääsihteeri, tule-
vat governorit, RIBI:n tulevat toimihenkilöt, RI:n komiteoiden puheenjohtajat ja muut 
keskushallituksen mahdollisesti määräämät henkilöt.  

19.010.4.  Erityiset tai paikalliset rotaryneuvottelut 
Kiireellisessä tapauksessa tai erikoisolosuhteiden vallitessa keskushallitus voi järjestää 
kaksi tai enemmän erityis- tai paikallisneuvottelua.  

19.020.  Rotaryinstituutit (Rotary Institutes) 
Presidentti voi valtuuttaa vuotuisten informaatioseminaarien kokoon kutsumiset, joita 
kutsutaan rotaryinstituuteiksi. Ne on tarkoitettu entisille, nykyisille ja tuleville RI:n toimi-
henkilöille, muille rotareille ja kokoonkutsujan vieraille. Rotaryinstituutti voidaan järjes-
tää RI:tä varten, vyöhykkeellä tai osalla vyöhykettä tai useammalle vyöhykkeelle yhdessä. 

19.030.  RI:n aluekonferenssit (Regional Conferences of RI) 
Keskushallitus voi kutsua koolle rotarien aluekonferensseja. Keskushallitus määrää ja  
ilmoittaa klubit, joiden jäsenet voivat ottaa osaa aluekonferenssiin. Se päättää myös konfe-
renssin aihepiirin nimen, sen organisaation, menettelytavat ja muut yksityiskohdat. 

19.020.1.  Paikka 
RI:n konferenssia tai seminaaria ei saa pitää ennen kuin keskushallitus on ensin saanut 
kirjallisen varmistuksen isäntämaan hallitukselta tai muulta sopivalta viranomaiselta siitä, 
että kaikilla rotareilla, jotka sitä haluavat, on kansallisuuteen, rotuun ja uskontoon katso-
matta mahdollisuus osallistua tilaisuuteen. 

19.020.2.  Tarkoitus 
Aluekonferenssien tarkoituksena on saattaa yhteen jonkin määrätyn alueen rotaryklubien 
jäseniä keskinäisen tuttavuuden ja yhteisymmärryksen lisäämiseksi sekä varata tilaisuus 
ajatusten vaihtoon ja keskusteluun rotaryn tavoitteen piiriin kuuluvista asioista. 

19.020.3.  Ponsiesityksiä keskushallitukselle 
Aluekonferenssit voivat hyväksyä rotaryn tarkoitusten mukaisia ponsia suosituksina 
keskushallitukselle. 

19.040.  Entisten presidenttien neuvosto (Council of Past Presidents) 

19.040.1.  Kokoonpano  
Entisten presidenttien neuvosto on vakinainen neuvosto, jonka muodostavat sellaiset 
entiset presidentit, jotka yhä ovat rotareita. Presidentti on neuvoston ex officio -jäsen, ja 
hänellä on sen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta. 
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19.040.2.   Toimihenkilöt   
Viimeistä edellinen past presidentti toimii neuvoston puheenjohtajana. Varapuheenjohta-
jana toimii neuvoston jäsenistä viimeisin past presidentti. Pääsihteeri toimii neuvoston 
sihteerinä, mutta ei ole sen jäsen. 

19.040.3.  Tehtävät 
Neuvoston jäsenten tulee kirjeitse käsitellä presidentin tai keskushallituksen sen käsiteltä-
väksi antamia asioita ja antaa niistä keskushallitukselle lausuntonsa tai suosituksensa. 
Keskushallinnon pyynnöstä neuvoston tulee toimia välittäjänä asioissa, jotka koskevat 
klubeja, piirejä ja toimihenkilöitä. 

19.040.4.  Kokoukset 
Presidentti tai keskushallitus voi kutsua neuvoston koolle katsoessaan jonkin kysymyksen 
vaativan neuvoston käsittelyä ja lausuntoa. Presidentin tai keskushallituksen koollekutsu-
maa neuvoston kokousta varten on laadittava esityslista, joka sisältää presidentin ja kes-
kushallituksen neuvoston käsiteltäväksi esittämät asiat. Neuvoston kokouksen jälkeen 
tulee neuvoston puheenjohtajan tehdä raportti hallitukselle. Sitä ei saa saattaa julkisuuteen 
osaksikaan ilman keskushallituksen suostumusta. 

19.040.4.1. Konvention tai kansainvälisen rotaryneuvottelun yhteydessä pidettävä neuvos-
ton kokous 
Entisten presidenttien neuvoston kokous tulee pitää vuosikonventiossa ja/tai kansainväli-
sessä rotaryneuvottelussa.  

19.050.  Käsittelyjärjestys kokouksissa 
Kunkin rotarykokouksen, neuvottelun, konferenssin tai konvention puheenjohtaja päättää 
menettelytapakysymyksistä, joita ei ole selvitetty järjestysmuodossa tai säännöissä tai 
erityisissä RI:n hyväksymissä menettelytapaohjeissa. Puheenjohtajan tulee päättää menet-
telystä ottaen huomioon oikeudenmukaisuuden perusvaatimukset ja antaen mahdollisuu-
den valittaa päätöksestä. 

Artikla 20 Virallinen lehti (Official Magazine) 
20.010.  Lehden julkaiseminen 
20.020.  Tilaushinnat 
20.030.  Lehtien tilaukset 

20.010.  Lehden julkaiseminen 
Keskushallitus vastaa RI:n virallisen lehden julkaisemisesta. Virallinen lehti julkaistaan niin 
monena laitoksena kuin keskushallitus päättää. Päälaitos on englanninkielinen painos, joka 
tunnetaan nimellä The Rotarian. Virallisen lehden tarkoituksena on auttaa keskushallitusta 
Rotary Internationalin tarkoitusperien edistämisessä ja rotaryn tavoitteen saavuttamisessa. 

20.020.  Tilaushinta 

20.020.1.  Hinta 
Keskushallitus määrää virallisen lehden kaikkien laitosten tilaushinnat.  

20.020.2.  Jäsenlehti on pakollinen 
USA:n ja Kanadan klubien jokaisen jäsenen on tilattava virallinen lehti ja pysyttävä tilaa-
jana niin kauan kuin hänen jäsenyytensä kestää. Klubin on kerättävä tilausmaksut jäsenil-
tään ja toimitettava ne edelleen RI:lle.  

20.020.3.  Lehden vuositulot 
Lehden vuosituloja ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sen julkaisemi-
seen ja kehittämiseen. Ylijäämä on vuoden loputtua siirrettävä kokonaisuudessaan RI:n 
yleiseen ylijäämärahastoon, ellei keskushallitus toisin määrää. 
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20.030.  Lehtitilaukset  

20.030.1.  Jäsenlehti on pakollinen 
Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella olevien klubien jokaisen jäsenen on tilattava RI:n 
virallinen lehti tai jokin rotarylehti, jonka keskushallitus on hyväksynyt ja määrännyt tämän 
alueen klubeille tilattavaksi. Heidän on oltava lehden tilaajia koko jäsenyytensä ajan. 

20.030.2.  Vapautus tilausvelvollisuudesta 
Keskushallitus voi vapauttaa klubin tämän kohdan määräyksistä, jos sen jäsenet eivät 
kielivaikeuksien vuoksi pysty lukemaan virallista lehteä tai klubille hyväksyttyä muuta 
rotarylehteä. 

Artikla 21  Rotaryn www-sivut (Rotary Worldwide Web) 
Keskushallitus on velvoitettu avaamaan ja ylläpitämään RI:n www-sivuja. Tätä www-
sivua kutsutaan nimellä Rotary Worldwide Web ja se on avattu keskushallituksen hyväk-
symillä useilla kielillä. Perussivut on avattava englanninkielellä ja niitä kutsutaan nimellä 
Rotary Worldwide Web. Näiden sivujen tarkoitus on auttaa keskushallitusta edistämään 
rotaryn tarkoitusta ja tavoitetta. RI:tä, piirejä ja klubeja kehotetaan ylläpitämään tarkoi-
tuksenmukaisilla kielillä www-sivuja, joilla on mahdollisuuksien mukaan linkki Rotary 
Worldwide Web -sivuille. 

Artikla 22  Rotarysäätiö (The Rotary Foundation) 
22.010.  Säätiön tarkoitus 
22.020.  Säätiön hallitus 
22.030.  Hallituksen jäsenten toimikausi 
22.040.  Kompensaatio hallituksen jäsenille  
22.050.  Säätiön omaisuuden käyttö  
22.060.  Hallituksen raportti  

22.010.  Säätiön tarkoitus 
Rotarysäätiön hallituksen tulee rekisteröimiskirjassa ja säännöissä annettujen määräysten 
mukaan ohjata säätiön toimintaa, jonka tulee olla yksinomaan humanitaarisia avustus- ja 
koulutustarkoituksia varten. Rotarysäätiön rekisteröimiskirjaa ja sääntöjä voi muuttaa vain 
säätiön hallitus keskushallituksen suostumuksella.   

22.020.  Säätiön hallitus 
Säätiön hallituksessa on viisitoista (15) jäsentä, jotka RI:n presidentti nimittää keskushal-
lituksen hyväksyttyä nimityksen. Neljän (4) jäsenen tulee olla entisiä RI:n presidenttejä. 
Kaikkien jäsenten on täytettävä säätiön säännöissä määrätyt kelpoisuusehdot. 

22.030.  Hallituksen jäsenten toimikausi 
Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä (4) vuotta. Säätiön hallituksen jäsenet voidaan 
valita uudelleen. 

22.040.  Kompensaatio hallituksen jäsenille 
Kaikki Rotarysäätiön hallituksen jäsenet toimivat ilman palkkioita. 

22.050.  Säätiön omaisuuden käyttö 
Säätiön hallitus saa käyttää säätiön omaisuutta vain keskushallituksen luvalla, paitsi milloin 
ovat kyseessä (1) välttämättömät säätiön hallinnolliset menot ja (2) säätiölle tehtyjen lahjoi-
tusvarojen ja lahjoituspääoman käyttö, josta on annettu ohjeet lahjoitukseen tai testamenttiin 
liittyvissä ehdoissa. Näissä tapauksissa hallituksen jäsenten suostumus riittää. 

22.060.  Hallituksen raportti 
Säätiön hallituksen on annettava raportti RI:lle säätiön ohjelmista ja taloudesta vähintään 
kerran vuodessa. Säätiön vuosiraportin tulee yksilöllisesti näyttää selvästi kaikki maksetut 
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korvaukset, jotka on tehty hallituksen puheenjohtajalle ja tulevalle puheenjohtajalle tai 
heidän puolestaan. 

Artikla 23  Kompensaatiot 
RI:n keskushallitus voi laatia ja soveltaa sääntöjä RI:n keskushallituksen jäsenille, toimi-
henkilöille, työntekijöille ja asiamiehille suoritettavista korvauksista.  

Artikla 24  Välimiesmenettely ja sovittelu (Arbitration and Mediation) 
24.010.  Riitautus 
24.020.  Välimiesmenettelyn tai sovittelun ajankohta 
24.030.  Sovittelu 
24.040.  Välimiesmenettely 
24.050.  Välimiesten tai sovittelijan päätös 
24.060.  Sovittelun tai välimiesmenettelyn kustannukset 

24.010.  Riitautus 
Jos muusta asiasta kuin keskushallituksen päätöksestä syntyy kiista jonkun nykyisen (-sten) 
tai entisen (-sten) rotaryklubin jäsenen (-ten), rotarypiirin, RI:n tai RI:n toimihenkilön kes-
ken asiasta, jota ei voida ratkaista sovinnollisesti, tulee kenen tahansa osapuolen RI:n pää-
sihteerille tekemästä pyynnöstä, erimielisyys sopia sovittelulla tai jos kiistan yksi tai use-
ampi osapuoli ei siihen suostu, niin välimiesmenettelyllä. Tällaisen sovittelu- tai välimies-
menettelypyynnön tulee tapahtua 60 päivän kuluessa kiista-asian tapahtumasta.  

24.020.   Sovittelun tai välimiesmenettelyn käsittelypäivä 
Sovittelu- tai välimiesmenettelyä käytettäessä keskushallitus määrää, neuvoteltuaan osa-
puolten kanssa, päivän jonka tulee olla 90 päivän kuluessa sovittelu- tai välimiesmenette-
lypyynnöstä. 

24.030.   Sovittelu 
Keskushallituksen tulee päättää sovittelumenettelystä. Kumpikin osapuoli voi pyytää 
pääsihteeriä tai hänen tähän tarkoitukseen nimeämäänsä, ehdottamaan sovittelijan, joka on 
muun kuin kiistapuolien rotaryklubin jäsen ja jolla on riittävät sovittelutaidot ja -kokemus. 

24.030.1.   Sovittelun tulos 
Osapuolten sovittelun tulokset tai päätökset on kirjattava ja kopioitava kummallekin osa-
puolelle, sovittelijalle (-oille) sekä kopio keskushallitukselle, osoitettuna pääsihteerille. 
Osapuolten hyväksymän tuloksen päätöslauselma tulee laatia kummankin osapuolen tie-
doksi. Kumpikin osapuoli voi vaatia pääsihteerin kautta jatkosovittelua, jos jompikumpi 
osapuoli on vetäytynyt merkittävästi sovitusta päätöksestä. 

24.030.2.   Tulokseton sovittelu 
Jos pyydetty sovittelu ei tuota tulosta, kumpi tahansa kiistan osapuoli voi pyytää väli-
miesmenettelyä, joka on selostettu tämän artiklan kohdassa 20.040. 

24.040.   Välimiesmenettely 
Siinä tapauksessa, että välimiesmenettelyä on pyydetty, kummankin osapuolen tulee 
nimittää välimies ja nämä välimiehet valitsevat sovintotuomarin. Vain muun kuin osa-
puolten rotaryklubin jäsen voidaan valita sovintotuomariksi tai välimieheksi. 

24.050.   Välimiesten tai sovintotuomarin päätös 
Jos välimiesmenettelyä on pyydetty, on välimiesten päätös tai jos he ovat erimielisiä, niin 
sovintotuomarin päätös on lopullinen ja molempia osapuolia sitova eikä siitä voi vedota. 

24.060.   Sovittelun tai välimiesmenettelyn kustannukset 
Riidan sovittelun kustannukset, olipa kyseessä sovittelu tai välimiesmenettely, tulee jakaa 
tasan osapuolten kesken, paitsi jos sovittelija tai sovintotuomari on toisin päättänyt. 
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Artikla 25  Muutokset (Amendments) 
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vain sääntövaltuuskunnassa läsnä olevan 
äänestäjäkunnan enemmistön päätöksellä. Poikkeuksena ovat kohdassa 7.060. mainitut 
sääntövaltuuskunnan ylimääräisiä kokouksia koskevat määräykset. 
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*)Rotaryklubin järjestysmuoto 
 

 

Artikla 1 Määritelmät 
Ellei sisältö muuta vaadi niin tässä järjestysmuodossa käytetyillä sanoilla on seuraava 
merkitys: 

1. Hallitus: Tämän klubin hallitus 
2. Säännöt: Tämän klubin säännöt 
3. Hallituksen jäsen: Tämän klubin hallituksen jäsen 
4. Jäsen: Klubin jäsen, joka ei ole kunniajäsen 
5. RI: Rotary International 
6. Vuosi: Heinäkuun 1 päivänä alkava 12 kk:n ajanjakso 

Artikla 2  Nimi 
Tämän yhdistyksen nimi on 
________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ n rotaryklubi. 

(Rotary Internationalin jäsen) 

Artikla 3  Sijaintipaikka 
Tämän klubin sijaintipaikkakunta 
on:_____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Artikla 4  Tavoite 
Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaiken arvossapidetyn yritteliäisyy-
den perustana:  

Ensimmäinen. Edistää tuttavuussuhteiden syntymistä ja siten luomalla tilaisuuksia pal-
velemiseen;  

Toinen. Vaalia liike- ja ammattimoraalia ja arvostaa kaikkea hyödyllistä työtä sekä 
opastamalla jokaista rotaria näkemään oma ammattinsa tilaisuutena palvella yhteiskuntaa 

Kolmas. Innostaa jokaista rotaria toteuttamaan palvelemisen ihannetta yksityiselämäs-
sään, ammatissaan ja yhteiskunnan jäsenenä 

Neljäs. Edistää kansojen välistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa palvelemisen 
ihanteen yhdistämien työn ja toiminnan ihmisten välisen ystävyyden avulla. 

Artikla 5  Neljä palveluväylää 
Rotaryn neljä palveluväylää edustavat filosofisia ja käytännöllisiä puitteita tämän rotary-
klubin toiminnalle. 

1. Klubipalvelu, ensimmäinen palveluväylä, sisältää toiminnan, jota jäsenen tulisi 
noudattaa klubissa auttaakseen sitä toimimaan menestyksellisesti. 

2. Ammattipalvelun, toisen palveluväylän tarkoitus on korostaa ammatillisesti korkeata-
soisia eettisiä toimintatapoja liike-elämässä ja ammateissa, ottaa huomioon kaikkien 
hyväksyttyjen ammattien arvokkuus ja edistää palvelun ihannetta kaikissa ammatilli-
sissa pyrkimyksissä. Jäsenten rooliin kuuluu heidän itsensä ja yritystensä johtaminen 
rotaryn periaatteiden mukaisesti. 

 
3.  

*) RI:n säännöt edellyttävät jokaisen RI:n jäsenyyteen hyväksytyn rotaryklubin hyväksyvän tämän 
vahvistetun järjestysmuodon 
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3. Yhteiskuntapalvelu, kolmas palveluväylä, sisältää rotarien erilaisia pyrkimyksiä, 
joskus yhdessä toisten kanssa, joiden tavoitteena on parantaa klubin sijaintipaikka-
kunnalla asuvien ihmisten elämän laatua. 

 

4. Kansainvälinen palvelu, neljäs palveluväylä, käsittää sellaisia aktiviteetteja, joihin 
jäsenet ryhtyvät edistääkseen kansainvälistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rau-
haa edistämällä tuttavuussuhteita muiden maiden ihmisten kanssa, tutustumalla nii-
den kulttuureihin, tapoihin, saavutuksiin, toiveisiin ja ongelmiin. Tämä saavutetaan 
lukemisen ja kirjeenvaihdon avulla ja yhteistyöllä kaikissa klubiaktiviteeteissa ja 
projekteissa, jotka on suunniteltu auttamaan muiden maiden ihmisiä. 

Artikla 6  Kokoukset 
Kohta 1  Säännölliset kokoukset 

(a) Päivä ja aika. Klubi kokoontuu säännöllisesti kerran viikossa sääntöjen määräämä-
nä päivänä ja aikana. 

(b) Kokouksen muuttaminen. Pakottavassa tilanteessa tai pätevästä syystä klubin hallitus 
voi kuitenkin muuttaa säännöllisen viikkokokouksen pidettäväksi jonakin tavanmu-
kaisen viikkokokouksen jälkeisenä päivänä ennen seuraavaa tavanmukaista viikkoko-
kousta, eri kellonaikana tavanomaisena viikkokokouspäivänä tai toisessa paikassa. 

(c) Peruuttaminen. Hallitus voi myös kokonaan peruuttaa säännöllisen kokouksen viralli-
sen juhlapäivän, mukaan luettuna yleisesti hyväksytty vapaapäivä, klubin jäsenen 
kuoleman, epidemian tai paikkakuntaa uhkaavan vaaran vuoksi, tai mikäli aseellinen 
konflikti yhteisössä uhkaa klubin jäsenten henkeä. Hallitus voi harkintansa mukaan 
peruuttaa korkeintaan neljä säännöllistä viikkokokousta kunakin rotaryvuotena muista 
kuin edellä mainituista syistä. Klubi voi kuitenkin jättää pitämättä korkeintaan kolme 
perättäistä kokousta. 

Kohta 2  Vuosikokous. Vaalikokous klubin uusien toimihenkilöiden valitsemiseksi 
pidetään viimeistään joulukuun 31. päivänä siten kuin klubin säännöissä on määrätty. 

Artikla 7  Jäsenyys 
Kohta 1  Yleiset edellytykset. Klubin tulee koostua täysi-ikäisistä henkilöistä, joilla on 

hyvät luonteenominaisuudet ja hyvä ammatti- ja/tai yhteisömaine. 
Kohta 2  Jäsenlajit. Jäseniä on kahta lajia: aktiivijäsenet ja kunniajäsenet.  
Kohta 3  Aktiivijäsen (Active membership). Henkilö, joka täyttää RI:n järjestysmuodon 

5. artiklan kohdassa 2 määrätyt kelpoisuusehdot, voidaan valita klubin aktiivijäseneksi. 
Kohta 4  Siirtyvä tai entinen rotari. Jäsen voi ehdottaa klubin aktiivijäseneksi siirtyvää 

tai entistä rotaria, jos ehdotettu jäsen on päättämässä tai päättänyt jäsenyytensä entisessä 
klubissa johtuen siitä, että ei enää harjoita aikaisemman luokitteensa mukaista toimintaa 
edellisen klubin sijaintialueella tai sen ympäristössä. Siirtyvää tai entistä jäsentä voi  
ehdottaa aktiivijäseneksi myös hänen aikaisempi klubinsa. Siirtyvän tai klubin entisen 
jäsenen luokite ei saa olla esteenä aktiivijäseneksi valinnalle, vaikka tämä valinta johtaisi  
tilapäisesti klubin luokiterajojen ylittämiseen. 

Kohta 5  Kaksinkertainen jäsenyys. Kenelläkään ei ole oikeutta olla samanaikaisesti 
aktiivijäsen useammassa kuin yhdessä klubissa. Kukaan ei voi olla samanaikaisesti jäsen 
ja kunniajäsen samassa klubissa. Kukaan ei voi samanaikaisesti olla aktiivijäsen klubissa 
ja jäsen Rotaract-klubissa. 

Kohta 6  Kunniajäsenyys (Honorary Membership) 
(a) Kelpoisuusehdot. Henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt rotaryn ihanteita 

ja sellaiset henkilöt, joiden todetaan rotaryn ystävinä jatkuvasti tukeneen rotaryn 
toimintaa ja tavoitetta, voidaan valita tämän klubin kunniajäseneksi. Klubin hallitus 
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määrittelee kunniajäsenyyden keston. Kunniajäsenyys useammassa kuin yhdessä 
klubissa on sallittu. 

(b) Oikeudet ja edut. Kunniajäsenten ei tarvitse maksaa liittymis- ja jäsenmaksuja. Heillä 
ei ole äänioikeutta klubissa eikä heitä voida valita klubin toimihenkilöiksi. He eivät 
edusta mitään luokitetta, mutta heillä on oikeus osallistua kaikkiin klubin kokouksiin 
ja heillä on kaikki muut klubin jäsenyyden edut. Kunniajäsenillä ei ole mitään oikeuk-
sia eikä etuja muissa rotaryklubeissa, paitsi oikeus vierailla muissa klubeissa olematta 
kenenkään rotarin vieraana. 

Kohta 7  Julkisen viran tai toimen haltija. Määräajaksi julkiseen virkaan tai toimeen 
nimettyä henkilöä ei voida valita klubin aktiivijäseneksi tätä virkaa tai tointa vastaavaan 
luokitteeseen. Tämä ei koske kouluissa, yliopistoissa tai muissa oppilaitoksissa eikä oike-
uslaitoksessa työskenteleviä viran tai toimen haltijoita. Julkiseen tehtävään tietyksi ajaksi 
valittu tai määrätty klubin aktiivijäsen saa tuona aikana säilyttää jäsenyytensä ja siihen 
liittyvän luokitteensa. 

Kohta 8  Rotary Internationalin toimihenkilöt. Jäsen, joka on RI:n työntekijä, voi toimi-
kautensa aikana olla jäsenenä omassa klubissaan. 

Artikla 8  Luokitteet 
Kohta 1  Yleisohjeet. 

(a) Pääasiallinen toimiala. Klubin aktiivijäsenet tulee sijoittaa luokitteisiin heidän liike- 
tai ammattialansa tai yhteiskunnallisen palvelun lajin mukaisesti. Jokaisen aktiivijäse-
nen luokitteen tulee vastata jäsenen edustaman yrityksen tai laitoksen pääasiallista 
toimialaa tai hänen omaa varsinaista tointaan tai työtään tai kuvausta jäsenen yhteis-
kunnallisen palvelun luonteesta. 

(b) Luokitteen korjaus tai muutos. Klubin hallitus voi muuttaa tai korjata jäsenen luokit-
teen, mikäli siihen on aihetta. Asianomaiselle jäsenelle on kuitenkin ilmoitettava aio-
tusta muutoksesta tai korjauksesta ja hänelle on tarjottava mahdollisuus sanoa mielipi-
teensä asiassa. 

Kohta 2  Rajoitukset. Klubi ei voi valita aktiivijäsentä luokitteeseen, jossa on jo viisi (5) 
tai useampi tämän luokitteen edustajaa. Jos klubissa on yli 50 jäsentä, se voi valita aktii-
vijäsenen tähän luokitteeseen edellyttäen, että luokitteeseen kuuluvat jäsenet eivät ylitä 10 
% klubin aktiivijäsenten määrästä. Eläkkeellä olevia jäseniä ei lasketa luokitteen koko-
naismäärään. Siirtyvän tai klubin entisen jäsenen tai entisen Rotarysäätiön stipendiaatin, 
kuten sen RI:n keskushallitus määrittelee, luokite ei saa olla esteenä aktiivijäseneksi 
valinnalle, vaikka tämä valinta johtaisi tilapäisesti klubin luokiterajojen ylittämiseen. Jos 
jäsenen luokite muuttuu, klubi voi jatkaa hänen jäsenyyttään näistä rajoituksista huoli-
matta. 

Artikla 9  Läsnäolo 
Kohta 1  Yleisohjeet. Klubin jokaisen jäsenen tulisi osallistua klubin säännöllisiin viik-

kokokouksiin. Jäsen lasketaan läsnä olleeksi, jos hän on läsnä vähintään 60 % klubin 
säännöllisestä kokousajasta tai on läsnä, mutta kutsutaan pois odottamatta ja toimittaa sen 
jälkeen hallituksen hyväksymän selvityksen, mikä osoittaa toiminnan oikeutuksen tai 
korvaa poissaolon jollakin seuraavista tavoista: 
(a) 14 päivän sääntö. Jos jäsen viikkokokousta edeltävän tai sen jälkeisen neljäntoista 

(14) päivän aikana 

(1) on läsnä vähintään 60 % toisen rotaryklubin tai väliaikaisen rotaryklubin sään-
nöllisestä kokousajasta, tai 

(2) osallistuu Rotaract- tai Interact-klubin, tai rotaryn yhteisötoimikunnan tai rota-
ryn harrastusryhmän, tai väliaikaisen Rotaract- tai Interact-klubin, tai rotaryn 
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yhteisötoimikunnan tai rotaryn harrastusryhmän säännölliseen viikkokokouk-
seen 

(3) on RI:n konventiossa, sääntövaltuuskunnan kokouksessa, kansainvälisessä rota-
ryneuvottelussa, RI:n entisten ja nykyisten toimihenkilöiden kokouksessa, entis-
ten, nykyisten tai tulevien RI:n toimihenkilöiden kokouksessa, tai missä tahansa 
RI:n keskushallitusta edustavan presidentin hyväksymässä kokouksessa, moni-
aluekonferenssissa, RI:n komiteakokouksessa, piirikonferenssissa, piirineuvotte-
lussa, RI:n keskushallituksen ohjeiden mukaisesti pidetyssä piirin tilaisuudessa, 
governorin ohjeiden mukaisesti pidetyssä piirikomiteakokouksessa tai asianmu-
kaisesti kuulutetussa rotaryklubien intercity-kokouksessa, tai  

(4) saapuu toisen klubin kokoontumispaikkaan sen säännöllisenä kokoontumisai-
kana osallistuakseen kokoukseen ja tämä klubi on peruuttanut kokouksen tai 
muuttanut sen viikon kokousaikaa tai -paikkaa, tai 

(5) on läsnä ja osallistuu hallituksen hyväksymään klubin palveluprojektiin tai klubin 
sponsoroimaan yhteiskunnalliseen tapahtumaan tai kokoukseen, tai  

(6) osallistuu hallituksen kokoukseen tai hallituksen hyväksynnällä palvelukomitean 
kokoukseen, jonka jäseneksi hänet on nimetty, tai 

(7) osallistuu jonkun klubin kotisivun kautta interaktiiviseen aktiviteettiin, mikä 
kestää vähintään 30 min. 

Kun jäsen on oman asuinmaansa ulkopuolella enemmän kuin neljätoista (14) päivää,  
aikarajoitusta ei tule noudattaa, jotta jäsen voi vierailla toisen maan klubien kokouksissa 
koko matkansa aikana. Jokainen tällainen läsnäolo korvaa poissaolon klubin kokouksesta 
jäsenen ulkomailla oleskelun aikana. 
(b) Klubin kokouksen aikana. Jos jäsen tällaisen kokouksen aikana on 

(1) suhteellisen suoraan menossa johonkin tämän artiklan (a) (3) kohdassa maini-
tuista kokouksista tai on tulossa tällaisesta kokouksesta, tai   

(2) rotarytehtävissä RI:n toimihenkilönä tai komitean jäsenenä tai Rotarysäätiön 
hallituksen jäsenenä, tai 

(3) rotarytehtävissä governorin erityisedustajana uutta klubia perustettaessa, tai 

(4) rotarytehtävissä Rotary Internationalin työntekijänä, tai 

(5) osallistuu suoraan ja aktiivisesti piirin tai Rotary Internationalin tai Rotarysäätiön 
tukemaan palvelutehtävään syrjäisellä seudulla, jossa poissaolon korvaaminen on 
täysin mahdotonta, tai 

(6) on hallituksen hyväksymällä rotaryasialla ja tämä estää häntä osallistumasta klu-
bin kokoukseen. 

Kohta 2  Pitkäaikainen poissaolo työtehtävässä toisella paikkakunnalla. Jos jäsen joutuu 
toimimaan toisella paikkakunnalla toimeensa kuuluvassa työtehtävässä pitkähkön ajan-
jakson, hän voi tällöin korvata poissaolonsa oman klubin kokouksista tämän ajanjakson 
aikana toisella paikkakunnalla sijaitsevassa klubissa edellyttäen, että tästä on yhteinen 
sopimus näiden klubien välillä. 

Kohta 3  Hyväksyttävä poissaolo. Jäsenen poissaolo hyväksytään, jos 
(a) poissaolo on tapahtunut hallituksen hyväksymien ehtojen ja olosuhteiden mukaises-

ti. Hallitus voi hyväksyä jäsenen poissaolon syistä, joita se pitää hyvinä ja riittävinä. 

(b) jäsenen iän ja jäsenvuosien, yhdessä tai useammassa klubissa, yhteenlaskettu summa 
on vähintään 85 vuotta ja hän on ilmoittanut klubin sihteerille kirjallisesti, että hän  
haluaa vapautuksen läsnäolovelvollisuudesta ja hallitus on suostunut tähän. 
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Kohta 4  RI:n toimihenkilön poissaolo. Jos klubin jäsen on RI:n nykyinen toimihenkilö, 
hänen poissaolonsa on sallittu. 

Kohta 5  Läsnäolotilastot. Yllä olevaan alakohtaan 3(b) tai kohtaan (4) kuuluvia läsnä-
olovelvollisuudesta vapautettuja jäseniä ei lueta klubin jäsenmäärään kun klubin läsnä-
oloja lasketaan.  

Artikla 10  Hallitus ja toimihenkilöt 
Kohta 1  Johtoelin. Klubin asioita hoitaa hallitus, joka valitaan klubin sääntöjen mää-

räämällä tavalla. 
Kohta 2  Valtuudet. Hallitus valvoo kaikkien klubin toimihenkilöiden ja komiteoiden 

toimintaa ja voi, jos on aihetta, julistaa minkä tahansa toimen vapaaksi. 
Kohta 3  Päätösten lopullisuus. Hallituksen päätös on kaikissa klubia koskevissa asioissa 

lopullinen, mutta siitä voidaan vedota klubiin. Kuitenkin jäsenyyden lopettamista koske-
vasta päätöksestä, artiklan 12, kohta 6, voidaan joko vedota klubiin tai pyytää sovittelua 
tai välimiesmenettelyä. Jos vetoomus on tehty, hallituksen päätöksen mahdollisen muut-
tamisen tulee tapahtua hallituksen määräämässä klubin säännöllisessä kokouksessa, jossa 
on läsnä päätösvaltainen määrä klubin jäseniä. Päätöksen muuttamista tulee puoltaa  
vähintään kaksi kolmasosaa ( ) läsnä olevien määrästä. Sihteerin tulee viimeistään viisi 
(5) päivää aikaisemmin ilmoittaa kaikille klubin jäsenille asian tulevan tässä kokouksessa 
käsiteltäväksi. Klubin päätös tehtyyn vetoomuksen on lopullinen. 

Kohta 4  Toimihenkilöt. Klubin toimihenkilöitä ovat presidentti, tuleva presidentti, yksi 
tai useampi varapresidentti, jotka kaikki ovat hallituksen jäseniä, sekä sihteeri, rahas-
tonhoitaja ja klubimestari, jotka ovat hallituksen jäseniä, jos klubin säännöt sitä edellyt-
tävät. 

Kohta 5  Toimihenkilöiden valinta. 
(a) Toimihenkilöiden toimikausi lukuun ottamatta presidenttiä. Klubin toimihenkilöt vali-

taan tehtäväänsä siten kuin klubin säännöissä on määrätty. Lukuun ottamatta presi-
denttiä, toimihenkilöt astuvat tehtäviinsä vaalia seuraavan heinäkuun 1. päivänä ja  
pysyvät toimessaan toimikautensa ajan tai siksi, kunnes heille valitut seuraajat on  
nimitetty tehtäviinsä. 

(b) Presidentin toimikausi. Presidentti valitaan klubin sääntöjen mukaisesti enintään kaksi 
(2) vuotta ja vähintään kahdeksantoista (18 kk) ennen sitä päivää, jona hän astuu pre-
sidentin toimeensa. Hän toimii varapresidenttinä (president-nominee) valinnan jäl-
keen. Varapresidentti ottaa nimityksen tuleva presidentti (president-elect).heinäkuun 
1. päivänä vuotta ennen kuin hän ottaa vastaan presidentin tehtävän. Presidentti ottaa 
vastaan tehtävänsä 1. heinäkuuta ja palvelee yhden (1) vuoden ajan tai siksi kunnes 
hänen seuraajansa on valittu ja hyväksytty.  

(c) Kelpoisuusehdot. Kunkin toimihenkilön ja hallituksen jäsenen tulee olla klubin luot-
tamusta nauttiva jäsen. Tulevan presidentin täytyy osallistua tulevien presidenttien 
valmennusseminaariin (PETS) ja piirineuvotteluun, ellei tuleva governor (governor-
elect) ole antanut hänelle lupaa olla poissa. Jos tuleva governor on antanut valitulle 
presidentille luvan olla poissa, tämän tulee lähettää seminaariin edustajakseen joku 
klubin jäsenistä, jonka velvollisuutena on raportoida hänelle neuvottelusta. Jos tuleva 
presidentti ei osallistu PETS-seminaariin eikä piirineuvotteluun eikä ole saanut tule-
valta governorilta lupaa olla poissa tai, jos tällainen lupa on myönnetty, hän ei ole  
lähettänyt valtuutettua edustajaa klubistaan näihin kokouksiin, tuleva presidentti ei voi 
toimia klubin presidenttinä. Tällaisessa tapauksessa nykyisen presidentin tulee jatkaa 
klubin presidenttinä kunnes seuraaja, joka on osallistunut tulevien presidenttien val-
mennusseminaariin ja piirineuvotteluun tai osallistunut tulevan governorin järjestä-
mään riittävään valmennukseen, on asianmukaisesti valittu. 
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Artikla 11  Liittymis- ja vuosimaksut 
Klubin jokaisen jäsenen on liittymis- ja vuosimaksuna suoritettava klubille sen säännöissä 
vahvistetut maksut. Siirtyvältä tai entiseltä jäseneltä, joka on hyväksytty klubin jäseneksi 
artiklan 7, kohdan 4 mukaisesti, ei kuitenkaan peritä uutta liittymismaksua. Rotaractorin, 
jonka jäsenyys Rotaractissa päättyi kahden (2) edeltävän vuoden kuluessa ja joka on 
hyväksytty tämän klubin jäseneksi, ei tarvitse maksaa liittymismaksua. 

Artikla 12  Jäsenyyden kestoaika 
Kohta 1  Aika. Jäsenyys jatkuu klubin olemassaolon ajan, ellei se pääty jostakin seu-

raavassa esitetystä syystä. 

Kohta 2  Jäsenyyden automaattinen päättyminen. 
(a) Jäsenyysvaatimukset. Jäsenyys päättyy automaattisesti, kun jäsen lakkaa täyttämästä 

jäsenyysvaatimukset. Klubin hallitus voi kuitenkin sallia 

1) klubin sijaintipaikalta poismuuttavan aktiivijäsenen säilyttää jäsenyytensä enin-
tään yhden (1) vuoden ajan hänen muuttamisestaan lukien, jotta hän voisi vie-
railla uuden asuinpaikkansa rotaryklubissa ja tulla siellä tunnetuksi, mikäli hän 
edelleen täyttää kaikki rotaryklubin jäsenyysvaatimukset. 

2) klubin sijaintipaikalta poismuuttavan aktiivijäsenen säilyttää jäsenyytensä klu-
bissa, jos hän edelleen täyttää kaikki rotaryklubin jäsenyysvaatimukset. 

(b) Uudelleen jäseneksi liittyminen. Kun jäsenen jäsenyys on päättynyt kohdan (a) mukai-
sesti, hänellä on oikeus hakea jäsenyyttä samassa tai toisessa luokitteessa. Tämä edel-
lyttää, että hänen asiansa klubin suhteen olivat kunnossa kun hän erosi. Toista liitty-
mismaksua ei peritä. 

(c) Kunniajäsenyyden päättyminen. Kunniajäsenyys päättyy automaattisesti hallituksen 
määrittämän kestoajan päättyessä. Hallitus voi kuitenkin harkintansa mukaan jatkaa 
lisäkaudella tällaista kunniajäsenyyttä. Hallitus voi peruuttaa kunniajäsenyyden 
koska tahansa. 

Kohta 3  Maksujen laiminlyönnistä johtuva jäsenyyden päättyminen. 
(a) Menettelytapa. Jos jäsen ei viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 

määräajan päättymisestä ole suorittanut klubille tulevia maksuja, sihteerin on lähe-
tettävä hänelle kirjallinen huomautus hänen viimeksi tunnettuun osoitteeseensa. Jos 
maksua ei ole suoritettu kymmenen (10) päivän kuluessa tämän huomautuksen päi-
väyksestä, jäsenyys voi päättyä hallituksen harkinnan mukaan. 

(b) Uudelleen liittyminen. Hallitus voi ottaa näin eronneen jäsenen hänen anomuksestaan 
uudelleen klubin jäseneksi, kun hän on suorittanut velkansa klubille. Ketään ei voida 
kuitenkaan ottaa uudelleen jäseneksi, jos hänen luokitteensa on ristiriidassa 8. artik-
lan, kohdan 2 kanssa. 

Kohta 4  Läsnäolon laiminlyönnistä johtuva jäsenyyden päättyminen. 
(a) Läsnäoloprosentit. Klubin jäsenen 

1) läsnäoloprosentin, poissaolon korvaukset mukaan lukien, tulee olla rotaryvuoden 
kummankin puolivuotiskauden aikana vähintään 50. 

2) läsnäoloprosentin oman klubin säännöllisissä viikkokokouksissa tulee olla rota-
ryvuoden kummankin puolivuotiskauden aikana vähintään 30 (apulaisgovernorit 
ovat vapautettuja tästä vaatimuksesta RI:n keskushallituksen määrittelyn mukai-
sesti). Jos jäsen ei täytä yllä mainittuja vaatimuksia, hänen jäsenyytensä päättyy, 
ellei hallitus pätevästä syystä toisin päätä. 

(b) Toistuvat poissaolot. Jäsenelle, joka ilman hallituksen pätevistä syistä, artikla 9, koh-
tien 3 ja 4 mukaisesti, myöntämää vapautusta on poissa neljästä perättäisestä oman tai 
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toisen klubin säännöllisestä viikkokokouksesta, on hallituksen toimesta informoitava, 
että hänen poissaolojaan voidaan harkita pyyntönä erota klubista. Tämän jälkeen klu-
bin hallitus voi tehdä erottamispäätöksen yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. 

Kohta 5  Jäsenyyden päättyminen muista syistä. 
(a) Perusteltu syy. Jäsen, joka ei enää täytä klubin jäsenyyden vaatimuksia, voidaan 

hallituksen päätöksellä varta vasten tämän asian johdosta koolle kutsutussa kokouk-
sessa erottaa klubista, jos vähintään kaksi kolmasosaa ( ) hallituksen jäsenistä ää-
nestää päätöksen puolesta. Tämän kokouksen ohjaavat periaatteet ovat artikla 7, 
kohta 1 ja Neljän kysymyksen koe. 

(b) Ilmoittaminen. Ennen erottamispäätöstä nojautuen alakohtaan (a) hallituksen on  
annettava asianomaiselle jäsenelle asiasta kirjallinen ilmoitus viimeistään kymmenen 
(10) päivää ennen sen käsittelyä, sekä mahdollisuus kirjallisen vastineen antamiseen 
hallitukselle siihen mennessä. Jäsenelle on myös osoitettava mahdollisuus hallituksen 
edessä esittää asiansa. Tällainen ilmoitus on toimitettava henkilökohtaisesti tai lähe-
tettävä kirjattuna kirjeenä jäsenen viimeksi tunnettuun osoitteeseen. 

(c) Luokitteen täyttäminen. Jos hallitus on tämän kohdan mukaisesti erottanut klubin 
aktiivijäsenen, klubi ei saa valita uutta jäsentä samaan luokitteeseen, ennen kuin 
mahdollisen valituksen käsittelyaika on kulunut umpeen ja klubin tai välimiesoi-
keuden päätös on julistettu. Tämä ehto ei kuitenkaan ole voimassa, jos uutta jäsentä 
valittaessa aktiivijäsenten lukumäärä kyseisessä luokitteessa säilyisi sovittujen rajoi-
tusten sisällä vaikka hallituksen päätös jäsenyyden päättämisestä kumottaisi. 

Kohta 6  Vetoomus, sovittelu tai välimiesmenettely erottamisen johdosta. 
(a) Ilmoittaminen. Kun hallitus on tehnyt erottamispäätöksen, sihteerin tulee seitsemän 

päivän (7) kuluessa tämän päätöksen tekemisestä ilmoittaa siitä kirjallisesti asian-
omaiselle jäsenelle. Tällä on oikeus neljäntoista (14) päivän kuluessa tämän ilmoi-
tuksen päiväyksestä ilmoittaa kirjallisesti sihteerille, haluaako hän vedota erottamis-
päätöksestä klubiin, pyytää sovittelua vai alistaa asian välimiesoikeuden ratkaista-
vaksi tämän järjestysmuodon artiklan 16 mukaisesti. 

(b) Vetoomuksen käsittelypäivä. Jos jäsen haluaa vedota klubiin, hallituksen on määrät-
tävä päivä, jolloin vetoomus otetaan käsiteltäväksi. Vetoomus on käsiteltävä klubin 
säännöllisessä viikkokokouksessa, joka pidetään kahdenkymmenenyhden (21) päivän 
kuluessa siitä, kun kirjallinen vetoomus on vastaanotettu. Jokaiselle klubin jäsenelle 
on viimeistään viisi (5) päivää ennen tällaista kokousta ilmoitettava kirjallisesti, että 
asia tulee siinä kokouksessa käsiteltäväksi. Erottamispäätöstä käsiteltäessä vain klubin 
omat jäsenet saavat olla läsnä kokouksessa. 

(c) Sovittelu tai välimiesmenettely. Sovittelu- tai välimiesmenettely selostetaan artiklassa 
16. 

(d) Vetoomus. Jos asiassa on vedottu klubiin, klubin päätös on lopullinen ja sitova eikä 
sitä voi alistaa välimiehille. 

(e) Välimiesten tai sovintotuomarin päätös. Jos välimiesmenettelyä on pyydetty, on väli-
miesten päätös lopullinen ja sitova. Jos he ovat eri mieltä, sovintotuomarin päätös on 
lopullinen eikä siitä voi vedota. 

(f) Epäonnistunut sovittelu Jos pyydetty sovittelu on epäonnistunut, jäsen voi vedota 
klubiin tai pyytää välimiesmenettelyä alakohdan (a) mukaisesti 

Kohta 7  Hallituksen toimenpide on sitova. Hallituksen päätös on lopullinen, jos klubil-
le ei ole esitetty vetoomusta eikä välimiesmenettelyä ole pyydetty. 
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Kohta 8  Eroaminen. Klubin jäsenen on ilmoitettava kirjallisesti eroamisestaan presi-
dentille tai sihteerille. Hallituksen on myönnettävä ero, jos jäsen on suorittanut kaikki 
maksunsa klubille. 

Kohta 9  Oikeuden menettäminen klubin omaisuuteen. Henkilö, jonka jäsenyys klubissa 
on tavalla tai toisella päättynyt, menettää kaikki oikeudet klubin rahavaroihin ja muuhun 
omaisuuteen. 

Kohta 10  Väliaikainen jäsenyyden keskeytys.  
Jos klubin hallituksen mielestä, klubin järjestysmuodon mistään säädöksestä huolimatta, 
on 
(a) esitetty uskottavia syytöksiä siitä, että jäsen on kieltäytynyt tai laiminlyönyt noudat-

taa klubin järjestysmuotoa tai on syyllistynyt jäsenelle sopimattomaan tai klubin 
etujen vastaiseen käytökseen; ja 

(b) nämä syytökset, jos ne todistetaan, muodostavat hyvän syyn jäsenyyden päättämi-
selle; ja 

(c) on suotavaa, ettei mihinkään toimenpiteeseen ryhdytä jäsenyyden suhteen asian käsit-
telyn ollessa kesken tai hallituksen harkinnan alla oleva tapaus on kunnolla sattunut 
ennen kuin hallitus ryhtyy minkäänlaisiin toimenpiteisiin; ja 

(d) klubin edun mukaisesti ja ilman jäsenyydestä käytävää äänestystä, jäsenen jäsenyys 
tulee väliaikaisesti keskeyttää. Jäsen ei tänä aikana voi osallistua klubin kokouksiin 
ja muihin aktiviteetteihin eikä hän voi hoitaa klubissa mitään tointa tai tehtävää. 
Tämän säädöksen seurauksena jäsen on vapautettu läsnäolovelvollisuudesta;  

klubin hallitus voi kahdella kolmasosalla ( ) hallituksen äänistä, väliaikaisesti erottaa 
jäsenen yllä sanotulla tavalla sellaiseksi ajaksi ja sellaisilla ehdoilla, jotka hallitus päät-
tää, kuitenkaan pitemmäksi ajaksi kuin kaikissa olosuhteissa on kohtuullisesti tarpeen. 

Artikla 13  Yhteiskunnalliset, kansalliset ja kansainväliset asiat 
Kohta 1  Keskusteluaiheet. Yhteiskunnan yleinen hyvinvointi ja menestys ovat klubin 

jokaisen jäsenen sydäntä lähellä. Kaikkien tähän tähtäävien yleisten kysymysten valo- ja 
varjopuolia voidaan klubissa käsitellä avoimesti ja sovinnollisesti ja auttaa näin klubin  
jäseniä muodostamaan oma mielipiteensä niistä. Klubi ei kuitenkaan saa ilmaista mielipi-
dettään mistään ajankohtaisesta yhteiskunnallisesta kiistakysymyksestä. 

Kohta 2  Ei puoltolauseita. Klubi ei saa esittää tai suositella ehdokasta julkiseen virkaan, 
eikä klubin kokouksissa saa käsitellä kenenkään sellaisen ehdokkaan ansioita tai puut-
teita. 

Kohta 3  Epäpoliittinen.  
(a) Ponsilauselmat tai mielipiteenilmaisut. Klubi ei saa tehdä eikä julkaista päätöstä tai 

kannanottoa eikä ryhtyä yhteisesti toimenpiteeseen asiassa, joka koskee poliittis-
luontoista yleismaailmallista tai kansainvälistä toimintaa. 

(b) Vetoomukset. Klubi ei saa kohdistaa vetoomuksia, lähettää joukkokirjeitä tai kan-
nanilmaisuja eikä esittää ehdotuksia muille klubeille, kansoille tai hallituksille poliit-
tisluontoisten kansainvälisten ongelmien ratkaisuksi. 

Kohta 4  Rotaryn synnyn muistaminen. Viikkoa, johon osuu rotaryn perustamispäivä (23. 
helmikuuta), vietetään joka vuosi Maailman yhteisymmärryksen ja rauhan viikkona 
(World Understanding and Peace Week). Tämän viikon aikana on sopivaa sekä muistella 
tähänastisia saavutuksia, että kiinnittää huomiota rauhaa, yhteisymmärrystä ja hyvää tah-
toa edistäviin ohjelmiin omalla paikkakunnalla ja koko maailmassa. 

Artikla 14  Rotarylehdet 
Kohta 1  Pakollinen tilaus. Jäsenen tultua hyväksytyksi klubin jäseneksi hänestä on 

samalla tullut Rotary Internationalin virallisen aikakauslehden tai RI:n keskushallituk-
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sen klubille määräämän alueellisen rotaryjulkaisun tilaaja. Hänen tilauksensa uusiutuu 
puolivuosittain niin kauan kuin hän on klubin jäsen ja jatkuu sen puolivuotiskauden 
loppuun asti, jonka kuluessa hänen jäsenyytensä päättyy. 

Kohta 2  Tilausmaksun kerääminen. Klubi kerää tilausmaksun kaikilta jäseniltään 
etukäteen puolivuosittain ja suorittaa sen RI:lle tai RI:n hallituksen määräämälle alueel-
liselle rotarylehdelle. 

Artikla 15  Rotaryn tavoitteen hyväksyminen ja klubin järjestysmuodon ja sääntö-
jen noudattaminen 
Maksamalla liittymis- ja vuosimaksunsa klubin jäsen hyväksyy rotaryn tavoitteessa esite-
tyt periaatteet ja sitoutuu noudattamaan klubin järjestysmuotoa ja sääntöjä. Vain näillä 
edellytyksillä hän on oikeutettu nauttimaan rotaryjäsenyyden etuja. Jäsentä ei voida vapa-
uttaa noudattamasta klubin järjestysmuotoa ja sääntöjä siitä syystä, ettei hänellä ole ollut 
mahdollisuutta tutustua niihin. 

Artikla 16  Välimiesmenettely ja sovittelu  
Kohta 1  Erimielisyydet. Mikäli klubin nykyisen tai entisen/entisten jäsenen/jäsenten ja 

klubin, klubin toimihenkilön tai hallituksen välille syntyy muu kuin klubin hallituksen 
päätöstä koskeva erimielisyys, jota ei pystytä ratkaisemaan tähän tarkoitukseen jo ole-
massa olevalla menettelytavalla, ratkaistaan erimielisyys sovittelussa tai välimiesmenette-
lyssä jonkun osapuolen sihteerille esittämästä pyynnöstä. 

Kohta 2  Sovittelun tai välimiesmenettelyn käsittelypäivä. Sovitteluun tai välimiesme-
nettelyyn ryhdyttäessä on hallituksen osapuolia kuultuaan määrättävä sovittelun tai  
välimiesmenettelyn käsittelypäivä, jonka tulee olla kahdenkymmenenyhden (21) päivän 
kuluessa siitä, kun sovittelun tai välimiesmenettelyn aloittamista koskeva vaatimus on 
vastaanotettu. 

Kohta 3  Sovittelu. Sovittelumenettelyn tulee olla kansallisen tai valtiollisen oikeusviran-
omaisen tunnustama menettely tai sellaisen pätevän ammattielimen suosittelema menet-
tely, jonka asiantuntemukseen kuuluu vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät, taikka 
Rotary Internationalin hallituksen tai Rotarysäätiön hallituksen antamien kirjallisten suo-
situsten mukainen menettely. Sovittelijaksi/sovittelijoiksi voidaan nimetä vain jonkin  
rotaryklubin jäsen. Klubi voi pyytää governoria tai tämän edustajaa nimeämään sovitteli-
jaksi jonkin rotaryklubin jäsenen, jolla on asianmukainen taito ja kokemusta sovittelusta. 
(a) Sovittelun lopputulokset. Osapuolten sovittelun lopputuloksena sopimat neuvottelu-

ratkaisut tai päätökset kirjataan ja kukin osapuoli sekä sovittelija/sovittelijat saavat 
niistä omat kappaleensa. Lisäksi yksi kappale annetaan klubin hallitukselle sen sihtee-
rin säilytettäväksi. Klubin tiedoksi laaditaan yhteenveto osapuolten hyväksymästä 
lopputuloksesta. Kumpi tahansa osapuoli voi pyytää jatkosovittelua presidentiltä tai 
sihteeriltä, jos jompikumpi osapuolista on olennaisella tavalla jättänyt noudattamatta 
sovittelun tulosta. 

(b) Sovittelun epäonnistuminen. Mikäli pyydetty sovittelu epäonnistuu, kuka tahansa 
osapuolista voi pyytää tämän artiklan kohdassa 1 tarkoitetun välimiesmenettelyn 
aloittamista. 

Kohta 4  Välimiesmenettely.  Mikäli välimiesmenettelyn aloittamista pyydetään, kukin 
osapuoli nimeää välimiehen ja nämä valitsevat sovintotuomarin. Sovintotuomariksi tai 
välimieheksi voidaan nimetä vain jonkin rotaryklubin jäsen. 

Kohta 5  Välimiesten tai sovintotuomarin päätös. Mikäli välimiesmenettelyn aloitta-
mista pyydetään, välimiesten tai jos he ovat erimielisiä, sovintotuomarin antama väli-
tystuomio on lopullinen ja kaikkia osapuolia sitova, eikä siihen voi hakea muutosta. 
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Artikla 17  Klubin säännöt 
Klubin on klubin hallintoa varten hyväksyttävä itselleen säännöt, jotka eivät saa olla 
ristiriidassa RI:n järjestysmuodon ja sääntöjen (eivätkä menettelytapasääntöjen kanssa 
hallinnollisilla alueilla, joille ne on vahvistettu) eivätkä tämän järjestysmuodon kanssa. 
Sääntöjä voidaan niissä määrätyllä tavalla tarpeen vaatiessa muuttaa. 

Artikla 18  Tulkinta 
Tämän järjestysmuodon kaikissa osissa termit t-
tävät myös oikeuden käyttää sähköpostia ja Internet-teknologiaa kustannusten alentami-
seksi ja vastausten helpottamiseksi. 

Artikla 19  Muutokset 
Kohta 1  Muutostapa. Tätä järjestysmuotoa voi muuttaa vain sääntövaltuuskunta sillä 

tavalla kuin RI:n säännöissä on määrätty sen sääntöjen muuttamisesta. Poikkeuksena 
ovat tämän artiklan kohdan 2 määräykset. 

Kohta 2  Artikla 2:n ja artikla 3:n muuttaminen. Tämän järjestysmuodon artiklat 2 (nimi) 
ja 3 (sijaintipaikka) voidaan muuttaa klubin säännöllisessä viikkokokouksessa, jossa on  
läsnä päätösvaltainen määrä jäseniä, jos muutosesitystä kannattaa vähintään kahden kol-
masosan ( ) enemmistö läsnä olevien äänestykseen osallistuvien jäsenten määrästä. Täl-
löin edellytetään, että muutosesityksestä on postitettava ilmoitus jokaiselle jäsenelle  
vähintään kymmenen (10) päivää ennen asianomaista kokousta. Sääntöjen muutos on 
alistettava RI:n keskushallituksen hyväksyttäväksi, ja se astuu voimaan vasta hyväksymi-
sen jälkeen. Governor voi esittää ehdotetusta muutoksesta oman mielipiteensä RI:n kes-
kushallitukselle. 
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*Rotaryklubin mallisäännöt 
___________________________________n 

rotaryklubin säännöt 

Artikla 1  Määritelmät 
1. Hallitus:  Tämän klubin hallitus 
2. Hallituksen jäsen: Tämän klubin hallituksen jäsen 
3. Jäsen:  Klubin jäsen, joka ei ole kunniajäsen 
4. RI:  Rotary International 
5. Vuosi:  Heinäkuun 1 päivänä alkava 12 kk:n ajanjakso 

Artikla 2  Hallitus 
Klubin asioita hoitaa hallitus, joka koostuu tämän klubin jäsenistä nimittäin presidentistä, 
tulevasta presidentistä, varapresidentistä (tai presidenttiehdokkaasta  president-nominee 

 jos seuraajaa ei ole valittu), sihteeristä, rahastonhoitajasta ja klubimestarista. Näiden 
sääntöjen artiklan 3 kohdan 1 mukaisesti hallitus voi, niin halutessaan, lisätä _______ 
henkilöllä hallituksen jäsenmäärää sekä myös edellisen vuoden presidentillä. 

Artikla 3  Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden valinta 
Kohta 1  Klubin säännöllisessä kokouksessa, joka pidetään kuukautta ennen vaalikoko-

usta, on puheenjohtajan kehotettava klubin jäseniä nimeämään ehdokkaita presidentiksi, 
varapresidentiksi, sihteeriksi, rahastonhoitajaksi ja _____ hallituksen jäseniksi. Ehdotuk-
sia voivat tehdä joko vaalikomitea tai läsnä olevat klubin jäsenet tai molemmat riippuen 
klubin päätöksestä. Jos on päätetty asettaa nimeämiskomitea, klubi määrää tavan, jolla se 
asetetaan. Kuhunkin tehtävään nimetyistä ehdokkaista on aakkosjärjestyksessä olevan 
ehdokaslistan mukaisesti suoritettava vaalikokouksessa suljettu äänestys. Ne presidentin, 
varapresidentin, sihteerin ja rahastonhoitajan tehtäviin nimetyt ehdokkaat, jotka saavat 
eniten ääniä, on julistettava valituiksi. Sitä seuraavat ___ ehdokasta hallituksen jäseniksi, 
jotka saavat seuraavaksi eniten ääniä julistetaan valituiksi hallituksen jäseniksi. Näin vali-
tuksi tullut presidenttiehdokas toimii hallituksen jäsenenä tulevana presidenttinä sinä 
vuonna, joka alkaa hänen valintaansa seuraavan heinäkuun 1. päivänä, ja ottaa vastaan 
presidentin tehtävänsä sen vuoden heinäkuun 1. päivänä, joka seuraa välittömästi hänen 
toimikauttaan hallituksessa tulevana presidenttinä. Presidenttiehdokas (president-
nominee) saa tulevan presidentin tittelin hänen seuraajansa tultua valituksi. 

Kohta 2  Näin valitut toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet muodostavat yhdessä edelli-
sen vuoden presidentin kanssa hallituksen. Viikon kuluessa valituksi tulemisestaan on 
heidän kokoonnuttava ja valittava joku klubin jäsen toimimaan klubimestarina. 

Kohta 3  Avoimeksi tulleen hallituksen jäsenen tai toimihenkilön paikan täyttämisestä 
päättävät jäljellä olevat hallituksen jäsenet. 

Kohta 4  Jos tulevan hallituksen jäsenen tai valitun toimihenkilön paikka tulee avoi-
meksi ennen kuin hänen toimikautensa on alkanut, päättävät tulevan hallituksen muut 
jäsenet näin avoimeksi tulleen paikan täyttämisestä. 

 

* Huom! Näitä mallisääntöjä, jotka on annettu suositukseksi, voi klubi muuttaa olosuhteiden mukaan, 
kuitenkin niin, että ne eivät saa olla ristiriidassa rotaryklubin järjestysmuodon tai RI:n järjestysmuo-
don, RI:n sääntöjen ja menettely-tapasääntöjen kanssa. Epävarmassa tapauksessa on ehdotetut 
muutokset esitettävä RI:n pääsihteerille, joka alistaa ne keskushallituksen harkittavaksi.  
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Artikla 4  Toimihenkilöiden tehtävät 
Kohta 1  Presidentti. Presidentin tulee toimia puheenjohtajana klubin ja hallituksen 

kokouksissa sekä hoitaa muut tehtävät, jotka tavallisesti kuuluvat yhdistyksen puheenjoh-
tajalle. 

Kohta 2  Tuleva presidentti. Tulevan presidentin velvollisuutena on toimia klubin 
hallituksen jäsenenä ja hoitaa ne tehtävät, jotka klubin presidentti tai hallitus hänelle 
antaa. 

Kohta 3  Varapresidentti. Varapresidentti toimii presidentin poissa ollessa puheenjoh-
tajana klubin ja hallituksen kokouksessa ja hoitaa muut tehtävät, jotka tavallisesti kuu-
luvat tähän toimeen. 

Kohta 4  Sihteeri. Sihteerin tulee huolehtia klubin jäsenluettelosta ja pitää klubin läsnä-
olotilastoa; tiedottaa klubin, hallituksen ja komiteoiden kokouksista, laatia ja säilyttää 
näiden kokousten pöytäkirjat; laatia ja lähettää RI:lle vaadittavat tiedotukset, joihin kuu-
luvat mm. puolivuosittain tammi- ja heinäkuun 1. päivänä tehtävät ilmoitukset klubin  
jäsenmäärästä, sisältäen kaikkien jäsenten per capita maksut sekä niiden uusien jäsenten 
pro rata -maksut, jotka ovat tulleet valituiksi klubin jäseniksi sitten viimeisimmän puoli-
vuotiskauden alkaen joko heinä- tai tammikuussa; ilmoittaa jäsenmuutoksista; raportoida 
SR:n jäsentietojärjestelmään seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä edellisen kuu-
kauden läsnäolot klubin kokouksissa; hoitaa RI:n virallisen lehden tilausten kerääminen 
ja toimittaminen edelleen RI:lle; hoitaa ne tehtävät, jotka tavallisesti kuuluvat sihteerin 
toimeen. 

Kohta 5  Rahastonhoitaja. Rahastonhoitajan tulee hoitaa klubin varoja ja antaa niistä 
tilitys klubin vuosikokouksessa tai milloin tahansa hallitus niin haluaa, sekä hoitaa muut 
toimeensa liittyvät tehtävät. Luopuessaan toimestaan hänen on luovutettava seuraajalleen 
tai presidentille kaikki hallussaan olevat klubin rahavarat, tilikirjat ja klubin muu omai-
suus. 

Kohta 6  Klubimestari. Klubimestarin tulee hoitaa ne tehtävät, jotka tavanomaisesti 
liittyvät hänen toimeensa, sekä ne, jotka presidentti tai hallitus hänelle mahdollisesti  
antaa. 

Artikla 5  Kokoukset 
Kohta 1  Vaalikokous (vuosikokous). Klubin vaalikokous pidetään vuosittain ___kuussa, 

jolloin valitaan toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi.  
 

(Huom! Rotaryklubin järjestysmuodon artiklan 6 kohta 2 määrää: Vaalikokous uusien toimihenkilöi-
den valitsemiseksi pidetään viimeistään joulukuun 31. päivänä siten kuin klubin säännöissä on määrät-
ty.") 

Kohta 2  Klubin säännölliset viikkokokoukset pidetään ____________________ (päivä) 
klo _________ (kellonaika). 
Jos säännöllisiin viikkokokouksiin tehdään muutoksia tai ne peruutetaan, tästä on asian-
mukaisesti ilmoitettava kaikille klubin jäsenille. Kaikista jäsenistä, lukuun ottamatta kun-
niajäseniä (tai sellaista jäsentä, joka on vapautunut läsnäolovelvollisuudesta rotaryklubin 
järjestysmuodon perusteella), on rotaryklubin säännöllisissä kokouksissa tehtävä läsnä-
olo- tai poissaolomerkintä. Läsnä olleeksi lasketaan, kun klubin jäsen on ollut läsnä  
vähintään kuusikymmentä (60) prosenttia kokousajasta, joko tässä tai muussa rotaryklu-
bissa tai on muutoin todettu menetelleen rotaryklubin järjestysmuodon artiklan 9 kohdissa 
1 ja 2 määrätyllä tavalla. 

Kohta 3  Klubin vaali-/vuosikokous ja säännöllinen kokous ovat päätösvaltaiset, jos 
niissä on läsnä yksi kolmasosa ( ) klubin jäsenmäärästä. 

Kohta 4  Hallituksen säännölliset kokoukset pidetään kunkin kuukauden ____ päivänä. 
Presidentti voi kutsua hallituksen ylimääräiseen kokoukseen, milloin hän katsoo siihen 
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olevan aihetta tai milloin kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä pyytää ja siitä on asianmu-
kainen kutsu lähetetty. 

Kohta 5  Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos siinä on läsnä hallituksen jäsenten 
enemmistö. 

Artikla 6  Liittymis- ja vuosimaksut 
Kohta 1  Liittymismaksu on _______ EUR. Maksu on suoritettava ennen kuin ehdokas 

saa klubin jäsenen oikeudet, poikkeuksena rotaryklubin järjestysmuodon artiklassa 11 
mainitut olosuhteet. 

Kohta 2  Jäsenmaksu on _______ EUR vuodelta. Maksu peritään kahtena yhtä suurena 
osana heinäkuun ja tammikuun 1. päivänä huomioiden, että osa puolivuotismaksuista  
tulee varata jokaisen jäsenen virallisen RI-lehden tilausta varten. 

Artikla 7  Äänestysmenettely 
Äänestykset klubin kokouksissa ovat avoimia (viva voce), paitsi hallituksen jäsenten ja 
toimihenkilöiden vaali, joka suoritetaan suljetuin lipuin. Hallitus voi päättää, että määrä-
tystä ponnesta äänestettäessä käytetään mieluummin lippuäänestystä kuin avointa menet-
telyä. 

Artikla 8  Neljä palveluväylää 
Neljän palveluväylän periaate muodostaa tämän rotaryklubin työskentelyn filosofisen ja 
käytännöllisen rungon. Palveluväyliä ovat klubipalvelu, ammattipalvelu, yhteiskuntapal-
velu ja kansainvälinen palvelu. Klubi toimii aktiivisesti kaikilla neljällä palveluväylällä. 

Artikla 9  Komiteat 
Klubikomiteoiden tehtävä on toteuttaa klubin asettamat vuotuiset ja pitkän aikavälin tavoit-
teet, jotka perustuvat neljään palveluväylään. Tulevan presidentin, presidentin ja edellisen 
vuoden presidentin tulee yhteistyössä varmistaa johdon jatkuvuus ja tehtävien luovutuksen 
ja vastaanoton. Mikäli mahdollista, komiteoiden jäsenet tulisi nimittää kolmeksi (3) vuo-
deksi, jotta taataan niiden johdonmukainen toiminta. Tuleva presidentti on vastuussa vapau-
tuvien komiteapaikkojen täydentämisestä, komiteoiden puheenjohtajien nimittämisestä ja 
suunnittelukokousten johtamisesta ennen toimikautensa alkua. On suositeltavaa, että  
puheenjohtajalla on aikaisempaa kokemusta komitean jäsenenä. Pysyvät komiteat tulisi 
nimittää seuraavasti: 

Jäsenyys 
Tämän komitean tulee laatia ja toteuttaa jäsenistön rekrytoinnin ja pysyttämisen laa-
jasisältöinen suunnitelma. 

Klubin suhdetoiminta 
Tämän komitean tulee laatia ja toteuttaa suunnitelmia tiedon välittämiseksi yleisölle 
rotarysta ja edistää klubin palveluprojekteja ja aktiviteetteja. 

Klubin hallinto 
Tämä komitea johtaa klubin tehokasta toimintaa edistäviä aktiviteettejä. 

 Palveluprojektit 
Tämän komitean tulee laatia ja toteuttaa koulutuksellisia, humanitaarisia ja ammatil-
lisia projekteja, jotka kohdistuvat tarpeisiin omalla paikkakunnalla ja muissa maissa.       

 Rotarysäätiö 
      Tämän komitean tulee laatia ja toteuttaa suunnitelmia, jotka tukevat Rotarysäätiötä 

taloudellisin lahjoituksin ja osallistumalla säätiön ohjelmiin. 

Ad hoc  eli väliaikaiskomiteoita voidaan nimittää tarpeen mukaan. 
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(a) Presidentti on toimensa puolesta kaikkien komiteoiden jäsen ja hänellä on samat oike-
udet kuin niiden jäsenillä. 

(b) Kunkin komitean tulee hoitaa ne tehtävät, jotka klubin säännöt sille asettavat tai jotka 
presidentti tai hallitus sille antaa. Ellei komitea ole saanut hallitukselta erityisvaltuuk-
sia, sen ei tule ryhtyä päätöstensä täytäntöön panemiseen, ennen kuin komitean toimit-
tama selonteko on tullut hallituksessa hyväksytyksi. 

(c) Jokainen puheenjohtaja on vastuussa komitean säännöllisistä kokouksista ja aktivi-
teeteista. Hänen tulee valvoa ja koordinoida komitean työskentelyä ja raportoida 
klubin hallitukselle kaikista komitean aktiviteeteista. 

 

 (Huom! Yllä oleva komitearakenne on yhdenmukainen piirin ja klubin johtosuunnitelman kanssa. 
Klubeilla on harkintavalta muodostaa muita komiteoita, joita tarvitaan klubin palvelu- ja toveruus-
tarpeiden tehokasta hoitoa varten. Esimerkkiluettelo mahdollisista komiteoista löytyy Klubin komi-
teakäsikirjasta. Klubilla on oikeus luoda poikkeava komitearakenne tarpeen mukaan.) 

Artikla 10  Komiteoiden tehtävät 
Presidentti vahvistaa ja tarkistaa komiteoiden tehtävät toimikauttaan varten. Selostaessaan 
kunkin komitean tehtävät presidentin tulee viitata asianomaiseen RI:n aineistoon. Palvelu-
projektikomitea harkitsee vuosisuunnitelmaa varten ammattipalvelun, yhteiskuntapalvelun 
ja kansainvälisen palvelun alueita.  

Jokaisella komitealla tulee olla erityinen tehtävä, selvästi määritellyt tavoitteet ja toi-
mintasuunnitelmat, jotka on sovittu ennen kunkin vuoden alkua toteutettavaksi tulevana 
vuonna. Tulevan presidentin ensisijainen tehtävä on huolehtia tarvittavasta johtamisesta 
laadittaessa suosituksia klubikomiteoiksi, tehtäviksi, tavoitteiksi ja suunnitelmiksi, jotka 
esitetään klubin hallitukselle ennen rotaryvuoden alkua, kuten edellä on mainittu. 

Artikla 11  Läsnäolosta vapauttaminen 
Hallitus voi kirjallisesta anomuksesta, jossa on esitetty päteviä ja riittäviä syitä, määrä-
ajaksi vapauttaa klubin jäsenen velvollisuudesta osallistua klubin kokouksiin. 

 

(Huom. Tällainen läsnäolosta vapautettu jäsen välttyy klubista erottamiselta, mutta klubi ei saa 
laskea lomautettua jäsentä läsnä olevaksi. Mikäli lomautettu ei osallistu muunkaan rotaryklubin 
kokoukseen, on hänet merkittävä poissa olleeksi. Poikkeuksena on rotaryklubin järjestysmuodon 
ehtoihin pohjautuvaa sallittua poissaoloa. joka ei lasketa mukaan läsnäolotilastoihin.) 

Artikla 12  Raha-asiat 
Kohta 1  Hallituksen tulee ennen kunkin tilivuoden alkua laatia tulo- ja menoarvio 

alkavaa vuotta varten. Sen jälkeen kun hallitus on hyväksynyt arvion, on eri tarkoituk-
siin käytettävät menoerät pysytettävä arvion puitteissa, mikäli hallitus ei toisin määrää. 
Talousarvio tulee jakaa kahteen erilliseen osaan: klubin toiminnan kulut sekä menot 
hyväntekeväisyyteen tai palveluun. 

Kohta 2  Rahastonhoitajan tulee tallettaa kaikki klubin varat hallituksen määräämään 
pankkiin. Klubin varat tulee jakaa kahteen erilliseen osaan: klubin toiminta ja palvelu-
hankkeet. 

Kohta 3  Rahastonhoitajan tai valtuutetun toimihenkilön tulee maksaa kaikki laskut 
vasta sitten, kun kaksi muuta toimihenkilöä tai hallituksen jäsentä on ne hyväksynyt.   

Kohta 4  Pätevän tilintarkastajan tulee kerran vuodessa perusteellisesti tarkastaa tilit. 
Kohta 5  Klubin rahavaroja hoitavien toimihenkilöiden tulee antaa hallituksen mahdol-

lisesti vaatima takuu heille uskotuista varoista. Takuusta aiheutuvat kustannukset suo-
rittaa klubi. 

Kohta 6  Klubin tilivuosi on heinäkuun 1. päivästä kesäkuun 30. päivään. Jäsenmaksujen 
perimisen vuoksi se jaetaan kahteen puolivuotiskauteen, heinäkuun 1. päivästä joulukuun 
31. päivään ja tammikuun 1. päivästä kesäkuun 30. päivään. Per capita -maksut on suori-



Rotaryklubin mallisäännöt 

249 

tettava kunkin vuoden heinäkuun 1. ja tammikuun 1. päivänä. Maksujen perustana on 
klubin jäsenmäärä näinä päivinä. Samalla maksetaan RI:lle aikakauslehtien tilausmaksut. 

Artikla 13  Uusien jäsenten vaali 
Kohta 1  Klubin jäsenen ehdottaman uuden jäsenen nimi on klubin sihteerin välityksellä 

ilmoitettava kirjallisesti klubin hallitukselle. Siirtojäsentä tai toisen klubin entistä jäsentä 
voi ehdottaa klubin jäseneksi hänen entinen klubinsa. Ehdotus on jäsenvaalimenettelyn 
ajan pidettävä luottamuksellisena, ellei jäljempänä ole toisin säädetty. 

Kohta 2  Hallituksen tulee varmistaa, että ehdotus täyttää kaikki rotaryklubin järjes-
tysmuodossa mainitut jäsenyys- ja luokitevaatimukset. 

Kohta 3  Hallitus joko hyväksyy tai hylkää ehdotuksen 30 päivän kuluessa sen tekemi-
sestä ja tiedottaa sen jälkeen sihteerin välityksellä ratkaisustaan jäsenehdotuksen tekijälle. 

Kohta 4  Jos hallituksen ratkaisu on myönteinen, jäsenehdokkaalle selostetaan rotaryn 
tavoitteet sekä jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, minkä jälkeen jäsenehdo-
kasta kehotetaan allekirjoittamaan jäsenanomuslomake ja antamaan suostumus nimensä 
ja hänelle esitetyn luokitteen julkistamiseen klubissa. 

Kohta 5  Jollei kukaan klubin jäsenistä (muu kuin kunniajäsen) ole jättänyt hallitukselle 
perusteltua vastustuskirjelmää seitsemän (7) päivän kuluessa jäsenehdokkaasta ilmoitta-
misesta, hänen katsotaan tulleen, näiden sääntöjen säätämän liittymismaksun maksettuaan 
(ellei hän ole kunniajäsen) valituksi klubin jäseneksi. 

Jos hallitukselle on saapunut vastustuskirjelmä, hallituksen tulee seuraavassa koko-
uksessaan äänestää asiasta. Jos jäsenehdokas hyväksytään vastustuksesta huolimatta, 
hänen katsotaan tulleen, näiden sääntöjen säätämän liittymismaksun maksettuaan (ellei 
hän ole kunniajäsen) valituksi klubin jäseneksi. 

Kohta 6  Valinnan jälkeen presidentin tulee huolehtia siitä, että uusi jäsen perehdytetään 
rotaryyn ja klubin toimintaan. Klubin sihteerin tulee laatia uudelle jäsenelle jäsenkortti ja 
ilmoittaa hänet Member Access in kautta RI:n jäsenrekisteriin. Suomessa ilmoitus teh-
dään myös SR:n jäsentietojärjestelmään annettujen ohjeiden mukaisesti. Presidentin tulee 
osoittaa yksi jäsen auttamaan uuden jäsenen kotiutumista klubiin sekä antaa uudelle jäse-
nelle tehtävä klubin projektissa tai muussa toiminnassa. 

Kohta 7  Klubi voi, noudattaen rotaryklubin järjestysmuodossa annettuja määräyksiä, 
hallituksen ehdotuksesta valita klubiin kunniajäseniä. 

Artikla 14  Päätökset ja sitoumukset 
Klubi ei saa käsitellä päätöstä tai ehdotusta, joka muodostuisi velvoitukseksi klubille, 
ennen kuin hallitus on käsitellyt asian. Jos tällaisista kysymyksistä tehdään esityksiä 
klubin kokouksissa, ne on keskustelutta siirrettävä hallituksen valmisteltaviksi. 

Artikla 15  Klubin kokouksen kulku 
Kokouksen avaaminen 
Vieraiden esittely 
Kirjeenvaihto, tiedotukset ja rotaryinformaatio 
Komiteoiden tiedotukset 
Keskeneräiset asiat 
Uudet asiat 
Esitelmä tai muu ohjelmanumero 
Kokouksen päättäminen. 

Artikla 16  Sääntöjen muutokset 
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia klubin varsinaisessa kokouksessa, jossa on läsnä 
päätösvaltainen määrä klubin jäseniä, jos kaksi kolmasosaa ( ) läsnä olevista hyväksyy 
muutokset, edellyttäen, että tällaisesta ehdotetusta muutoksesta on postitettu tiedotus jokai-
selle jäsenelle vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Näihin sääntöihin ei voida 
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tehdä mitään muutosta tai lisäystä, joka on ristiriidassa rotaryklubin järjestysmuodon tai 
RI:n järjestysmuodon tai sääntöjen kanssa. 
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Rotary Internationalin Rotarysäätiön säännöt 

Artikla I  Säätiön tarkoitus 

Kohta 1.1  Tarkoitus. Säätiön tarkoitus on määritelty sen rekisteröimiskirjassa (The 
Articles of Incorporation).  

Artikla II  Jäsenyys 

Kohta 2.1  Jäsenet. Säätiössä tulee olla yksi jäsenkategoria ja sitä kutsutaan nimellä 
jäsen on Rotary International (RI), illinoisilainen 

voittoa tavoittelematon järjestö, tai mikä tahansa sen seuraaja fuusion, konsolidaation tai 
nimen muutoksen kautta. Jos RI:n paikka jostakin syystä vapautuu, säätiön hallituksen 
jäsenet valitsevat uuden  jäsenen.  

Kohta 2.2  Vaalit ja nimitykset. RI nimittää joka vuosi säätiön hallituksen jäsenet (trus-
tees) niiden tilalle, joiden toimikausi on päättynyt tai joiden paikka muusta syystä on jää-
nyt vapaaksi. Tämä menettely muodostaa jäsenten vuosikokouksen.  

Kohta 2.3  Toimintatapa. RI, paitsi milloin tässä on toisin määrätty, ratkaisee säätiötä 
koskevat asiat kansainvälisen keskushallituksensa enemmistöpäätöksillä, jotka toimite-
taan eriteltyinä ja kirjallisina RI:n toimihenkilön allekirjoittamina säätiön hallituksen  
puheenjohtajalle tai pääsihteerille. 

Kohta 2.4  Asioita, jotka vaativat RI:n hyväksymisen: 
(a) Säätiön omaisuuden käyttö, paitsi milloin on kyseessä: 

(i) säätiölle tehtyjen lahjoitusvarojen tai lahjoituspääoman hallinnointi, ja 
(ii) säätiölle tehtyjen lahjoitusvarojen tai lahjoituspääoman käyttö, josta on 

annettu ohjeet lahjoitukseen tai testamenttiin liittyvissä ehdoissa, jolloin 
molemmissa tapauksissa tarvitaan vain säätiön hallituksen antama suos-
tumus,  

(b) rekisteröimiskirjan ja sääntöjen sisällön ja sanamuodon muutokset, 
(c) säätiön fuusioituminen, konsolidaatio, purkaminen, tai kaikkien varsinaisten varojen 

ja omaisuuden myynti, vuokraus, vaihto, kiinnitys tai panttaus, 
(d) kaikki säätiön ehdotetut ohjelmat, projektit ja toimintamuodot, ennen niiden julkis-

tamista ja rahoittamista, rekisteröimiskirjassa mainittuja tarkoitusperiä varten. 

Kohta 2.5  RI:n tehtävät. RI:llä on seuraavat tehtävät: 
(a) Kannustaa Rotary Internationalin toimihenkilöitä ja kaikkia rotareita tukemaan säätiön 

ohjelmia, projekteja ja toimintamuotoja henkilökohtaisen osallistumisen ja rahalahjoi-
tuksien kautta, ja edistää säätiön ohjelmia, projekteja ja toimintaa klubi-, piiri- ja kan-
sainvälisen tason kokousten, johtajankykyjen kehittämisen, koulutusohjelmien ja jul-
kaisujen avulla; 

(b) ehdottaa säätiön hallitukselle uusia ohjelmia, projekteja tai toimintamuotoja. 

Artikla III  Säätiön hallitus (Board of Trustees) 

Kohta 3.1  Toimivalta. Tämän säätiön hallituksen jäseniä kutsutaan nimellä trustees."  
Hallituksen jäsenet hoitavat säätiön kaikkia asioita, paitsi niitä asioita, joihin vaaditaan 
myös RI:n hyväksyminen, kuten artiklan II kohdassa 2.4 on määrätty. Hoitaessaan säätiön 
asioita hallituksella on oikeus käyttää kaikkea sitä toimivaltaa, joka säätiölle on myön-
netty tai voidaan myöntää vuodelta 1986 olevan Illinois General Not-for-Profit Corpo-
ration Act -lain tai muun vastaavan myöhemmin hyväksytyn Illinoisin osavaltion lain 
mukaan. Tätä toimivaltaa tulee kuitenkin käyttää vain säätiön tarkoitusten edistämiseen, 
kuten niistä on säädetty yhtiön rekisteröimiskirjassa määrätyllä tavalla, ja siten kuin vuo-
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delta 1986 olevassa asiakirjassa United States Internal Revenue Code, kohta 501(c)(3) tai 
sen myöhemmissä versioissa määrätään. Säätiön hallituksen jäsenillä on seuraavat erityis-
tehtävät: 
(a) hallita, sijoittaa, hoitaa ja valvoa kaikkia säätiön varoja ja kaikkea sen omaisuutta. 

Tämän velvollisuuden täyttämiseksi hallituksen jäsenillä on valta, sen toimivallan  
lisäksi, jonka laki tai nämä säännöt heille muuten myöntävät, tehdä seuraavaa: 

(i) myydä, vuokrata, siirtää tai vaihtaa säätiön omaisuus kokonaisuudessaan 
tai osittain sellaisiin hintoihin, sellaisilla ehdoilla ja sellaisella tavalla, 
minkä he katsovat parhaaksi, 

(ii) laatia ja luovuttaa heidän mielestään välttämättömiä ja tarpeellisia, lain 
mukaan luvallisia asiakirjoja, valtakirjoja ja sopimuksia, 

(iii) sijoittaa ja jälleensijoittaa rahaa sellaisiin lainoihin, arvopapereihin ja 
kiinteistöihin, jotka heidän mielestään ovat sopivia säätiön omaisuuden 
sijoituksina, 

(iv) päättää, onko heidän haltuunsa uskottua rahaa tai omaisuutta pidettävä 
kohdistamattomina lahjoituksina säätiön yleisten tarkoitusperien saavut-
tamiseksi vai tiettyjä tarkoituksia varten kohdistettuina suorina tai lahja-
rahastoon tehtyinä lahjoituksina, ja veloittaa kulut tai tappiot kohdiste-
tuista tai kohdistamattomista varoista tai jakaa ne suhteellisesti näiden 
kesken oikeudenmukaiseksi ja kohtuulliseksi katsomallaan tavalla,  

(v) valita ja ottaa palvelukseen sopivia asiamiehiä ja asianajajia, sijoitus-
toiminnan asiantuntijat mukaan lukien, joille voidaan siirtää sellainen 
toimivalta säätiön varojen hoidossa ja sijoituksessa, kuin säätiön halli-
tuksen jäsenet katsovat hyväksi ja osavaltion lait sallivat, ja maksaa heil-
le kohtuullinen korvaus sekä korvata heille koituneet kohtuulliset kulut, 

(vi) hyväksyä tulo- ja menoarviot ja rahoitussuunnitelmat säätiön ohjelmia, 
projekteja ja muuta toimintaa varten, ja  

(vii) maksaa säätiön varoista kaikki välttämättömät hallinnolliset kulut, sää-
tiön hallituksen jäsenten kulut mukaan lukien, ellei RI:n keskushallitus 
niistä muuten huolehdi, 

(b) säätiön puolesta arvioida ja hyväksyä tavalla tai toisella annettu omaisuuden valvojan 
tehtävä tai kieltäytyä tästä; ja noudattaa omaisuuden valvojana kaikkea sitä toimival-
taa, joka sillä on osavaltion tai maan lakien mukaan, kaikki se toimivalta mukaan  
lukien, joka Rotarysäätiön hallituksen jäsenellä on Illinois Trusts and Trustees Act -
lain ja Illinoisin muiden tässä yhteydessä sovellettavien lakien mukaan; ja hylätä tai 
hyväksyä tai lykätä omaisuuteen, rahastoihin tai muihin sijoituksiin, edun- tai lainmu-
kaisiin, liittyvät luovutukset toimiessaan säätiön puolesta omaisuuden valvojana tai 
muussa ominaisuudessa, 

(c) osallistua sijoitusyhteistyöhön, kuten eri säätiöiden ja muiden yhteisiin sijoitusra-
hastoihin, tai luoda tähän edellytykset, ja seurata ja valvoa tätä toimintaa,  

(d) valvoa säätiön kaikkia ohjelmia ja projekteja ja kaikkea toimintaa, paitsi milloin 
säätiön hallitus ja RI päättävät yhdessä, että jostakin tietystä säätiön ohjelmasta, pro-
jektista tai toimintamuodosta vastaa RI säätiön hallituksen puolesta tai molemmat 
yhdessä, 

(e) seurata ja arvioida jatkuvasti kaikkia säätiön rahoittamia ohjelmia, projekteja ja toi-
mintamuotoja sekä laatia RI:lle vuotuinen raportti kaikista säätiön myöntämistä sti-
pendeistä ja apurahoista, 

(f) tehdä säätiötä ja sen toimintaa tunnetuksi sekä kehittää menetelmiä, jotka sopivat tun-
nustuksen antamiseen henkilöille, rotaryklubeille ja muille, jotka tukevat säätiötä, 

(g) olla ensisijaisesti vastuussa säätiön uusien ohjelmien, projektien ja toimintamuotojen 
kehittämisestä ja käynnistämisestä, 
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(h) toimia yhteistyössä muiden vastaavien humanitaaristen säätiöiden, trustien tai järjes-
töjen kanssa eri puolilla maailmaa, 

(i) hyväksyä säätiötä koskevat RI:n keskushallituksen tekemät ponsiesitykset ja säätiö-
tä koskevat muutosesitykset RI:n säännöstöön, ennen kuin ne esitetään RI:n sääntö-
valtuuskunnan käsiteltäväksi. Jos muut osapuolet tekevät tällaisia muutos- tai ponsi-
esityksiä, säätiön hallitus ja RI:n keskushallitus käsittelevät yhdessä nämä esitykset, 
ennen kuin ne annetaan RI:n sääntövaltuuskunnan käsiteltäväksi, 

(j) hyväksyä tai muuttaa tarpeellisiksi katsomiaan säätiön hallintoa koskevia lisäsääntöjä. 
Tällaiset muutokset eivät saa olla ristiriidassa RI:n säännöstön tai säätiön rekiste-
röimiskirjan artiklojen tai näiden sääntöjen kanssa. 

Kohta 3.2  Lukumäärä, nimitys ja toimikausi. Säätiön hallituksen jäseniä tulee olla viisi-
toista (15).  Hallituksen jäsenet nimittää RI:n presidentti, RI:n keskushallituksen hyväk-
syttyä heidät. Neljän (4) hallituksen jäsenistä tulee olla RI:n entisiä presidenttejä. Halli-
tuksen jäsenten toimikausi on neljä (4) vuotta. Säätiön jäsenet voidaan valita uudelleen 
heidän toimikautensa päätyttyä, jos he tällöin täyttävät säätiön hallituksen jäsenelle asete-
tut kelpoisuusehdot, kuten ne on määritelty tässä kohdassa ja tämän artiklan kohdassa 3.3. 
Hallituksen jäsenen tulee olla toimessaan sen toimikauden ajan, joksi hänet on valittu, tai 
kunnes hänelle on valittu pätevä seuraaja, paitsi milloin hallituksen jäsen kuolee, eroaa 
toimestaan, erotetaan tai ei enää täytä kelpoisuusehtoja. 

Kohta 3.3  Kelpoisuusehdot. Hallituksen jäsenen tulee olla rotaryklubin jäsen  ei kui-
tenkaan kunniajäsen. Hänen tulee olla rotari, jolla on laaja kokemus rotarysta ja joka on 
kauan toiminut johtavassa asemassa varsinkin talousalalla tai sellaisella alalla, jonka toi-
mintaa säätiö tukee. Säätiön hallituksen jäsenet tulee valita eri puolilta maailmaa.     

Kohta 3.4  Eroaminen. Hallituksen jäsen voi erota toimestaan ilmoittamalla siitä suul-
lisesti hallituksen kokouksessa tai kirjoittamalla pääsihteerille, ja hänen eronsa astuu 
voimaan hänen ilmoittamanaan ajankohtana ja ilman muodollista hyväksyntää. 

Kohta 3.5  Erottaminen. Hallituksen jäsen, joka ei enää täytä tämän artiklan kohdassa 3.3 
mainittuja kelpoisuusehtoja, menettää toimensa välittömästi kun näin tapahtuu, eikä erot-
tamiseen tarvita mitään erityistä RI:n keskushallituksen tai säätiön hallituksen jäljellä 
olevien jäsenten toimenpidettä. Näin toimensa menettäneen hallituksen jäsenen tilalle  
valitaan toinen jäsen tämän artiklan kohdan 3.6 mukaisesti. Jos hallituksen jäsen tulee 
kykenemättömäksi hoitamaan säätiön hallituksen ja RI:n keskushallituksen määräämiä 
tehtäviä, hän menettää toimensa ja hänen tilalleen valitaan toinen jäsen tämän artiklan 
kohdan 3.6 mukaisesti. Säätiön hallituksen jäsen voidaan pätevästä syystä erottaa toimes-
taan RI:n keskushallituksen jäsenten kolme neljäsosan (¾) ääntenenemmistöllä ja sen jäl-
keen kun asiasta on ilmoitettu kaikille hallituksen jäsenille, kyseinen jäsen (jolle on  
annettu tilaisuus tulla kuulluksi asiassa) mukaan lukien. Tällainen toimenpide astuu voi-
maan seuraavan RI:n konvention hyväksyttyä enemmistöäänin RI:n keskushallituksen 
päätöksen. 

Kohta 3.6  Avoimeksi jäänyt hallituksen jäsenen toimi. Siinä tapauksessa että joku 
hallituksen jäsen kuolee, eroaa toimestaan, erotetaan tai on muuten estynyt hoitamasta 
tointaan, RI nimittää varamiehen hoitamaan tointa hänen toimikautensa loppuun tämän 
artiklan kohdassa 3.2 määrätyllä tavalla. Näillä varamiehillä on samat valtuudet, sama 
toimintavapaus ja samat tehtävät kaikissa suhteissa kuin alkuperäisillä jäsenillä oli. 

Kohta 3.7  Puheenjohtaja. Hallituksen jäsenten tulee joka vuosi valita keskuudestaan 
tuleva puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi. Tulevasta puheenjohtajasta tulee seuravana 
vuonna puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja kuolee, eroaa toimestaan, tulee kykenemättö-
mäksi hoitamaan tehtäväänsä tai erotetaan toimestaan, tuleva puheenjohtaja palvelee 
toimikauden loppuun. 
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Kohta 3.8  Korvaus. Hallituksen jäsenet palvelevat ilman korvausta. 

Artikla IV  Hallituksen kokoukset 

Kohta 4.1  Vuosikokous. Säätiön hallituksen vuosikokous pidetään joka vuosi hallituksen 
määräämässä paikassa ja määräämänä aikana joko Illinoisin osavaltiossa tai sen ulkopuo-
lella. Jos on tarpeen tai toivottavaa, säätiön hallitus ja RI:n keskushallitus pitävät yhteisen 
kokouksen sopimassaan paikassa ja sopimanaan aikana. 

Kohta 4.2  Muut kokoukset. Silloin tällöin voidaan pitää muita kokouksia, jotka halli-
tuksen puheenjohtaja tai hallituksen jäsenten enemmistö kutsuu kirjeitse koolle. 

Kohta 4.3  Ilmoittaminen kokouksista. Ellei muuta ole kirjallisesti päätetty, kaikille 
hallituksen jäsenille on lähetettävä kirjallinen ilmoitus hallituksen säännönmukaisten  
kokousten ajasta (päivämäärä ja kellonaika) ja paikasta heidän koti- tai työosoitteisiinsa 
viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta, tai niistä on ilmoitettava heille 
henkilökohtaisella viestillä tai sähkeitse tai puhelimitse viimeistään kaksikymmentä (20) 
päivää ennen kokousta. Ylimääräisistä kokouksista tulee ilmoittaa postitse viimeistään 
kymmenen (10) päivää ennen kokousta tai henkilökohtaisesti jätetyllä viestillä, sähkeitse 
tai puhelimitse viimeistään kuusi (6) päivää ennen kokousta. Jos hallituksen jäsen on  
läsnä kokouksessa, se kumoaa ilmoittamisvelvollisuuden, paitsi milloin hän osallistuu 
pelkästään vastustaakseen päätöksentekoa siksi, ettei kokousta ollut sääntöjen mukaan 
kutsuttu koolle tai pidetty sääntöjen mukaisesti.  

Kohta 4.4  Päätösvaltaisuus ja toimintatapa. Kokous on päätösvaltainen, jos siihen osal-
listuu kelpoisuusehdot täyttävien ja toimessa olevien hallituksen jäsenten enemmistö. 
Kaikista päätösvaltaiselle kokoukselle esitetyistä asioista päätetään läsnä olevien hallituk-
sen jäsenten enemmistöäänin, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Ellei kokous ole 
päätösvaltainen, läsnä olevien hallituksen jäsenten enemmistö voi ilman erillistä ilmoi-
tusta lykätä kokousta siksi kunnes kokous on päätösvaltainen. Kokouksen lykkäyksestä ei 
tarvitse ilmoittaa. 

Kohta 4.5  Epävirallinen toiminta. Mikä tahansa päätös, joka voidaan tehdä kokouk-
sessa, voidaan tehdä myös ilman kokousta. Tällöin kaikkien asiasta äänestämään oikeu-
tettujen hallituksen jäsenten tulee allekirjoittaa suostumuksensa tähän ja suostumuksesta 
tulee käydä ilmi asiasta tehty päätös. Pääsihteerillä on valta toimittaa postiäänestys, kun 
asia kuuluu voimassa olevien toimintaperiaatteiden piiriin. Kun asia ei ole toimintaperi-
aatteiden piiriin kuuluva hallituksen puheenjohtajalla on valta päättää, ratkaistaanko asia 
postiäänestyksellä vai lykätäänkö sen käsittely seuraavaan hallituksen kokoukseen.            

Kohta 4.6  Puhelinkokoukset. Hallituksen jäsenet voivat osallistua päätöksentekoon 
missä tahansa hallituksen kokouksessa konferenssipuhelimen tai muun viestintämene-
telmän kautta, jonka välityksellä kaikki kokoukseen osallistuvat voivat olla yhteydessä 
toisiinsa. Tällainen osallistuminen kokoukseen vastaa läsnäoloa kokouksessa. 

Kohta 4.7  Kokouksen puheenjohtaja. Säätiön hallituksen puheenjohtaja toimii puheen-
johtajana kaikissa hallituksen kokouksissa. Puheenjohtajan, tulevan puheenjohtajan tai 
varapuheenjohtajan poissa ollessa hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan puheen-
johtajan kyseistä kokousta varten. 

Artikla V  Säätiön toimihenkilöt 

Kohta 5.1  Toimihenkilöt. Säätiön toimihenkilöt ovat hallituksen puheenjohtaja ( the 
chairman"), tuleva puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja pääsihteeri.  

Kohta 5.2  Vaalit, toimikausi ja korvaus. Hallituksen jäsenet valitsevat vuosittain tulevan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tulevan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
toimikausi alkaa valintaa seuraavan heinäkuun 1. päivänä. Tulevaksi puheenjohtajaksi 
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valittu hallituksen jäsenen toimikausi on yksi vuosi, jonka jälkeen hän toimii yhden vuo-
den pituisen toimikauden puheenjohtajana. Pääsihteerin valitsee RI:n keskushallitus, 
ja hän on samalla myös RI:n pääsihteeri. Kunkin toimihenkilön tulee palvella koko toi-
mikautensa ajan tai siksi kunnes hänelle on valittu pätevä seuraaja, paitsi milloin on  
kyseessä kuolemantapaus, eroaminen toimesta, kykenemättömyys hoitaa tointa, kelpoi-
suuden lakkaaminen tai erottaminen toimesta. Puheenjohtaja, tuleva puheenjohtaja ja  
varapuheenjohtaja palvelevat ilman korvausta. Pääsihteerille maksettavasta korvauksesta 
päättää RI. 

Kohta 5.3  Eroaminen. Toimihenkilö voi erota toimestaan ilmoittamalla asiasta kirjeitse 
hallituksen puheenjohtajalle. Ero astuu voimaan kyseisen toimihenkilön ilmoittamana 
ajankohtana ja ilman muodollista hyväksymistä. 

Kohta 5.4  Erottaminen. Hallituksen jäsenet voivat erottaa puheenjohtajan, tulevan  
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan heidän tehtävistään missä tahansa kokouksessaan 
syystä tai ilman syytä. Pääsihteerin voi erottaa toimestaan RI:n keskushallitus. 

Kohta 5.5  Vapaaksi jääneet toimet. Puheenjohtajan toimen vapautuessa häntä seuraa 
tuleva puheenjohtaja. Samat henkilöt, joilla on valta valita tai nimittää muut toimihenki-
löt, voivat valita tai nimittää varamiehen mihin tahansa vapaaksi jääneeseen toimeen jäl-
jelle olevaksi toimikaudeksi. 

Kohta 5.6  Puheenjohtaja. Puheenjohtaja on säätiön korkein toimihenkilö. Siinä omi-
naisuudessa hänen tulee:  
(a) olla ensisijainen säätiön puolesta puhuva henkilö; 
(b) johtaa puhetta jokaisessa säätiön hallituksen kokouksessa; 
(c) neuvoa pääsihteeriä; 
(d) toimittaa muita virkaan kuuluvia tehtäviä. 
Hän voi delegoida toimivaltaansa säätiön hallituksen muille jäsenille tai muille säätiön 
toimihenkilöille. Puheenjohtajan tulee nimittää kaikkien vakinaisten ja tilapäisten komi-
teoiden jäsenet ja hänen tulee itse olla jäsenenä kaikissa komiteoissa mutta äänestää vain 
äänten mennessä tasan. Hän voi odottamattomissa tapauksissa toimia hallituksen puo-
lesta, milloin hallitus tai sen työvaliokunta eivät ole koolla tai niitä ei voi helposti kutsua 
koolle. Tällainen toimenpide ei saa olla ristiriidassa RI:n säännöstön ja säätiön rekiste-
röimiskirjan artiklojen ja näiden sääntöjen kanssa. Jokainen tällainen toimenpide tulee 
ilmoittaa hallituksen jäsenille kymmenen (10) päivän sisällä sellaisesta toimenpiteestä. 

Kohta 5.7  Tuleva puheenjohtaja. Tuleva puheenjohtaja:  
(a) suunnittelee ja valmistelee seuraavaa toimikauttaan hallituksen puheenjohtajana, 
(b) toimittaa sellaisia muita tehtäviä, jotka hallituksen puheenjohtaja hänelle määrää. 

Kohta 5.8  Varapuheenjohtaja. Varapuheenjohtajan tulee toimia puheenjohtajan puo-
lesta hallituksen kokousten välillä, kun puheenjohtaja on valtuuttanut hänet tekemään 
näin tai kun puheenjohtaja jostakin syystä on estynyt toimimasta, ja toimittaa sellaisia 
muita tehtäviä mitä hallituksen puheenjohtaja hänelle määrää.  

Kohta 5.9  Pääsihteeri. Pääsihteeri on säätiön hallinto- ja talousasioista vastaava johtava 
toimihenkilö, joka hallituksen ja puheenjohtajan antamien ohjeiden mukaan vastaa halli-
tuksen toimintaperiaatteiden täytäntöönpanosta ja säätiön yleisestä hallinnosta.  

Kohta 5.10  Muut tehtävät. Edellä lueteltujen tehtävien ja toimivallan lisäksi säätiön eri 
toimihenkilöiden tulee vastata sellaisista muista tehtävistä ja käyttää sellaista muuta 
näiden sääntöjen mukaista toimivaltaa kuin säätiön hallituksen jäsenet tai puheenjohtaja 
tai joku muu ylempi toimihenkilö voivat määrätä. Jokainen hallituksen puolesta toimiva 
virkailija raportoi toiminnastaan säätiön hallitukselle sen seuraavassa kokouksessa. 
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Artikla VI   Komiteat 

Kohta 6.1  Lukumäärä ja toimikausi. Säätiön hallituksen tulee perustaa komiteoita ja 
määrätä niiden tehtävät ja toimivalta pitäen tavoitteenaan edullisinta tulosta säätiön 
kannalta. Hallitus päättää komiteoiden jäsenten lukumäärän ja heidän toimikausiensa 
pituuden. Millään komitealla ei saa olla eikä mikään komitea saa käyttää hallituksen 
valtaa säätiön johtamisessa, paitsi milloin enemmistö komitean jäsenistä on hallituksen 
jäseniä. 

Kohta 6.2  Jäsenyys. Puheenjohtajan nimittää komiteoiden ja alakomiteoiden jäsenet 
sekä kunkin komitean ja alakomitean puheenjohtajan. Jokaisessa komiteassa tulee olla 
vähintään kaksi hallituksen jäsentä. 

Kohta 6.3  Kokoukset. Komiteoiden ja alakomiteoiden kokoontuvat hallituksen puheen-
johtajan määräämässä paikassa ja määräämänä aikana ja hänen määräämällään tavalla 
koolle kutsuttuina. Kokous on päätösvaltainen, jos enemmistö komitean jäsenistä on  
läsnä. Päätösvaltaisessa kokouksessa läsnä olevien enemmistöpäätös on komitean päätös. 

Kohta 6.4  Pysyvät komiteat. Säätiöllä tulee olla toimeenpaneva komitea, talouskomitea, 
ohjelmakomitea, kehityskomitea ja talouden valvontakomitea, ellei vuosi- tai muussa  
kokouksessa läsnä olleiden hallituksen jäsenten enemmistöpäätöksellä ole toisin päätetty. 
Säätiön hallitus päättää komiteoiden jäsenien lukumäärän ja tehtävät.  

Kohta 6.5  Väliaikaiset komiteat. Puheenjohtaja voi halutessaan perustaa väliaikaisia  
ad hoc -komiteoita ja nimittää niihin puheenjohtajat ja jäsenet. Näihin komiteoihin voi 
kuulua hallituksen jäseniä ja/tai muita, joilla puheenjohtajan päätöksellä on äänioikeus. 

Artikla VII  Säätiön hallituksen ja RI:n keskushallituksen yhteinen komitea      

Kohta 7.1  Jäsenyys ja toimikausi. Yhteisymmärryksen ja yhteistyön varmistamiseksi 
säätiön hallituksen ja RI:n keskushallituksen jäsenten kesken tulee perustaa yhteinen  
komitea. Komiteaan tulee kuulua kolmesta (3) viiteen (5) keskushallituksen jäsentä ja  
yhtä monta säätiön hallituksen jäsentä. RI:n presidentti nimittää komiteaan keskushalli-
tuksen jäsenet ja säätiön hallituksen puheenjohtaja säätiön hallituksen jäsenet. Jäsenten 
toimikausi on yksi vuosi, ja heidät voidaan valita uudelleen. 

Kohta 7.2  Toimivalta. Komitea voi käsitellä hallituksille yhteisiä asioita ja se voi 
tehdä suosituksia säätiön hallituksen ja keskushallituksen hyväksyttäväksi. 

Kohta 7.3  Kokoukset. Komitean kokoontuu RI:n presidentin ja säätiön hallituksen 
puheenjohtajan yhteisestä kutsusta. 

Kohta 7.4  Jäsenen paikan jääminen avoimeksi. Säätiön hallituksen puheenjohtajalla ja 
RI:n presidentillä on vastaavasti oikeus nimittää uusi jäsen sen tilalle, jonka paikka jää 
avoimeksi kuolemantapauksen, toimesta eroamisen tai erottamisen vuoksi tai sen vuoksi, 
ettei hän enää täytä kelpoisuusehtoja, tai muun syyn vuoksi.  

Kohta 7.5  Ilmoittaminen kokouksesta. Ellei muuta ole kirjallisesti päätetty, kaikille 
komitean jäsenille on lähetettävä kirjallinen ilmoitus hallituksen säännönmukaisten koko-
usten ajasta (päivämäärä ja kellonaika) ja paikasta heidän koti- tai työosoitteisiinsa vii-
meistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta, tai niistä on ilmoitettava heille 
henkilökohtaisella viestillä, sähkeitse tai puhelimitse viimeistään kaksikymmentä (20) 
päivää ennen kokousta. Jos hallituksen jäsen on läsnä kokouksessa, se kumoaa ilmoitta-
misvelvollisuuden, paitsi milloin hän osallistuu pelkästään vastustaakseen päätöksentekoa 
siksi, ettei kokousta ollut sääntöjen mukaan kutsuttu koolle tai pidetty sääntöjen mukai-
sesti. 

Kohta 7.6  Päätösvaltaisuus ja toimintatapa. Kokous on päätösvaltainen, jos siihen osal-
listuu enemmistö niistä säätiön hallituksen ja keskushallituksen jäsenistä, jotka on valittu 
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yhteisen komitean jäseniksi. Kaikista päätösvaltaisessa kokouksessa esitetyistä asioista 
päätetään kokouksessa läsnä olevien enemmistöäänin. Jos kokous ei ole päätösvaltainen, 
läsnä olevien jäsenten enemmistö voi lykätä kokouksen pitämisen siksi, kunnes se on 
päätösvaltainen. Kokouksen lykkäyksestä ei tarvitse ilmoittaa. 

Artikla VIII  Tilikertomukset 

Kohta 8.1  Kirjanpito. Säätiön hallituksen tulee vastata säätiön tuloja, menoja, sijoituk-
sia, omaisuutta ja kaikkia varoja koskevasta tarkasta kirjanpidosta ja pitää huolta siitä, 
että kaikki säätiön saama omaisuus käytetään yksinomaan perustamiskirjassa mainittui-
hin tarkoituksiin. 

Kohta 8.2  Raportit. Säätiön hallituksen tulee määräajoin antaa RI:n keskushallitukselle 
raportti säätiön määrärahoista ja säätiön tarkoituksen edistämiseen mahdollisesti käytettä-
vissä olevista rahoista. 

Kohta 8.3  Tilintarkastus. Säätiö antaa vuosittain säätiön tilit RI:n käyttämien tilintarkas-
tajien tarkastettaviksi ja maksaa heidän kulunsa hallinnollisiin kuluihin kuuluvana meno-
eränä. Pääsihteeri jakaa tilintarkastajien raportin säätiön hallituksen ja keskushallituksen 
jäsenille ja järjestää tilikertomuksen julkaisemisen ja jakelun sopivaksi katsomassaan 
muodossa. 

Kohta 8.4  Vastuuvakuutukset. Säätiön hallituksen tulee päättää jokaista säätiön palve-
luksessa olevaa henkilöä koskevien vastuuvakuutusten tarpeellisuudesta ja suuruudesta 
ja ottaa tämä huomioon tulo- ja menoarviossa hallinnollisina kuluina. 

Kohta 8.5  Tilivuosi. Säätiön tilivuosi on sama kuin RI:n tilivuosi. 

Kohta 8.6  Tulo- ja menoarvio. Säätiön hallituksen jäsenten tulee joka vuosi hyväksyä 
tulo- ja menoarvio seuraavaksi tilivuodeksi, ja he voivat tarkistaa tätä arviota seuraavana 
tilivuonna, jos on tarpeen. 

Kohta 8.7  Rahallinen korvaus RI:n palveluista. Rotarysäätiön tulee korvata RI:lle kai-
kista säätiön hallituksen pyytämistä palveluista koituneet kulut. Pääsihteeri esittää arvion 
tällaisista kuluista samalla kun säätiön hallitus hyväksyy säätiön vuotuisen tulo- ja meno-
arvion. Tämän arvion nojalla säätiön hallitus suorittaa aika ajoin tilivuoden aikana etukä-
teiskorvauksia näiden kulujen kattamiseksi. Kun tilivuoden loputtua on tarkastettu sekä 
säätiön että RI:n tilit, kaikki mahdolliset arvion ja varsinaisten kulujen väliset erot, yli-
jäämät tai vajeet, jotka koskevat näitä palveluita, tulee tasoittaa asiaankuuluvasti. 

Artikla IX  Sekalaista 

Kohta 9.1  Vahingonkorvaus. Säätiön tulee huolehtia kaikkien nykyisten ja entisten 
hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden täydestä vahingonkorvauksesta vuodelta 1986 
olevan Illinois General Not-for-Profit Corporation Act -lain tai minkä tahansa Illinoisin 
osavaltion myöhemmin hyväksymän vastaavan lainsäädännön mukaan. Tämän lain  
vahingonkorvausta koskevat kohdat liitetään näihin sääntöihin. Rotarysäätiö voi tämän 
lisäksi hallituksen hyväksyttyä asian huolehtia myös kaikkien säätiön komiteain jäsenten, 
työntekijöiden ja asiamiesten täydestä vahingonkorvauksesta mainitun lain mukaan.  
Rotarysäätiön tulee myös vakuuttaa kaikki toimihenkilönsä ja hallituksensa jäsenet siinä 
laajuudessa kuin säätiön hallitus päättää. 

Kohta 9.2  Sinetti. Säätiön sinetin tulee olla sellaisen kuin säätiön hallitus aika ajoin 
päättää. 

Kohta 9.3  Apurahoja koskeva toimintaperiaate. Seuraavat henkilöt eivät ole oikeutet-
tuja mihinkään säätiön stipendiin tai apurahaan: 
a) rotari, paitsi milloin on kyse niistä vapaaehtoispalveluun kuuluvista tehtävistä, joi-

den suhteen hallitus tekee nimenomaisen poikkeuksen; 
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b) klubin, piirin tai muun rotary-yksikön tai RI:n palkkaama työntekijä; ja 
c) jonkun (a)- ja (b)-kohdassa mainitun henkilön puoliso, jälkeläinen (lapsi tai lapsenlap-

si ja laillisesti adoptoitu lapsi), jälkeläisen puoliso, tai esivanhemmat (vanhemmat tai 
isovanhemmat). 

Kohta 9.4  Sääntömuutokset. Säätiön hallitus voi tarkistaa nämä säännöt aika ajoin niiden 
pitämiseksi ajankohtaisina. Säätiön hallituksen hyväksyttyä sääntöihin tehtävän muutok-
sen tällainen muutos tulee alistaa RI:n keskushallituksen hyväksyttäväksi. Sääntöjen 
muutokset astuvat voimaan keskushallituksen hyväksyttyä ne, edellyttäen kuitenkin, ett-
eivät mitkään sääntöjen muutokset, jotka ovat ristiriidassa RI:n järjestysmuodon tai sään-
töjen kanssa, astu voimaan ennen kuin RI:n sääntövaltuuskunta on hyväksynyt ne. 
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Otteita Rotary Internationalin 
Rotarysäätiön rekisteröimiskirjasta 

(Extracts from the Articles of Incorporation of 
The Rotary Foundation of Rotary International) 

Päivätty 31. toukokuuta 1983 

Nimi. Säätiön nimi on The Rotary Foundation of Rotary International (RI:n Rotarysäätiö). 
Tarkoitus. Tämän säätiön tulee kaikkina aikoina toimia yksinomaan humanitaarisia avus-

tus- ja koulutustarkoituksia varten tai sellaisia muita tarkoituksia tai tavoitteita varten, 
-asiakirjan kohdassa 501(c)(3) tai 

myöhemmin hyväksyttyjen liittovaltion verolakien vastaavissa kohdissa on säädetty ja 
jotka corporate member  (Rotary International) on hyväksynyt, mukaan lukien, mutta ei 
rajoittuen siihen: Kansainvälisen yhteisymmärryksen ja eri kansojen välisten ystävällisten 
suhteiden edistäminen konkreettisten ja tehokkaiden filantrooppisten, maailmassa vallit-
sevaa puutetta lievittävien, koulutusta edistävien tai muiden kehitysavun luonteisten  
ohjelmien kautta. 

Tulojen ja varojen käyttö.  
(a) Mitään osaa tämän yhtiön varoista tai nettotuloista ei tule käyttää kenenkään tämän 

säätiön johtohenkilön, hallituksen jäsenen, tai toimihenkilön tai kenenkään yksityis-
henkilön eduksi, paitsi milloin yhtiö suorittaa maksuja ja osoittaa varoja yllä mainit-
tujen tarkoitusten edistämiseksi, mukaan lukien kohtuulliset korvaukset suoritetusta 
työstä. Riippumatta tämän asiakirjan muiden kohtien määräyksistä tämä säätiö ei 
saa ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin, jotka ovat (i) vuodelta 1954 olevan Internal 
Revenue Code  -asiakirjan kohdassa 501(c)(3) säädettyjen verovapauden saaneita 
yhtiöitä koskevien säädösten (tai vastaavien myöhemmin hyväksyttyjen Yhdysval-
tojen sisäisten tulo- ja verolakien säädösten) vastaisia, tai (ii) sellaisia yhtiöitä kos-
kevien säädösten vastaisia, joille tehtävät lahjoitukset ovat vähennyskelpoisia vuo-
delta 1954 olevan -asiakirjan kohdan 170(c)(2) (tai vas-
taavien myöhemmin hyväksyttyjen Yhdysvaltojen tulo- ja verolakien) mukaan. 

(b) Tämän säätiön ei tule omistaa huomattavaa osaa toiminnastaan propagandan levit-
tämiseen tai muihin yrityksiin vaikuttaa lainsäädäntöön. Tämän säätiön ei tule osal-
listua (esimerkiksi julkaisemalla ja levittämällä tiedonantoja) poliittiseen kampan-
jaan julkiseen virkaan pyrkivän ehdokkaan puolesta. 

(c) Siinä tapauksessa, että tämä säätiö hajoaa tai puretaan, kaikki sen varat (niitä lukuun 
ottamatta, jotka ovat tulleet tälle säätiölle sillä ehdolla, että ne palautetaan, siirretään 
tai luovutetaan takaisin säätiön hajotessa), sen jälkeen kun sen velat on maksettu, 
siirretään tai luovutetaan lain mukaan yhdelle tai useammalle vuodelta 1954 olevan 

-asiakirjan kohdassa 501(c)(3) (tai sen jälkeen hyväksy-
tyissä liittovaltion verolaissa olevissa vastaavissa säädöksissä) mainitulle yhtä tai 
useampaa yllä mainittua tarkoitusta varten perustetulle järjestölle, sen mukaan kuin 
Rotary International päättää. 

Corporate member (Rotary International). Säätiössä on yksi corporate member  -
niminen jäsen. Corporate member  valitaan siten kuin säännöissä on määrätty. Säännös-
tön määräämien asioiden lisäksi corporate memberillä  on yksinoikeus nimittää säätiön 
hallituksen jäsenet (trustees). Säätiön perustamiskirjaa ja sääntöjä ei saa muuttaa ilman 
corporate memberin  suostumusta. Säännöissä voidaan määrätä, että corporate membe-

r  hyväksyttäviksi alistetaan myös muita asioita.  
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ASIAHAKEMISTO (INDEX) 
 
 

A 
Ad hoc -komiteat, ks. Komiteat: klubi, RI, 
TRF 
Aineettomat oikeudet (RI), ks. Immateri-
aalioikeudet 
Aktiivijäsen (active member), 157 
Alkoholijuomat klubien kokouksissa, 13 
Alternate delegate, ks. Varaedustaja kon-
ventio 
Alternate representative, ks. Varaedustaja 
COL 
Alueellinen Rotarysäätiön koordinaattori, 
114, 157 
Aluekonferenssi, RI, 227 
Aluetoimisto, (international office, RI), 
157 
Alumni, ks. Rotarysäätiö  
Ammattipalvelu, 1, 71 73, 157, 161, 233, 
247 

aktiviteetit, 72 
ammattipalvelun kuukausi, 13, 73, 167  
lausunto, 72 
Liike- ja ammattialoilla toimivien rotari-
en eettinen julistus, 79 
Neljän kysymyksen koe, 72 
Rotaryn vapaaehtoiset, 72 73 
vakuutuksen ottaminen, 72 

Apulaisgovernor, ks. Governor, apulais 
Arch C. Klumph Society, ks. Tunnustukset, 
TRF 
Arvojärjestys RI:n virallisissa tilaisuuksis-
sa, 62 63  
Asiantuntijajäsen (parliamentarian) sään-
tövaltuuskunnassa, 100, 191 
Assistant Governor, ks. Governor, apulais 
Associate Foundation, ks. Sivusäätiö 
Audiovisuaaliset apuvälineet, Rotaryn, 60 
Avoimeksi jäänyt toimi 

keskushallitus, RI, 184 
governorin, 187 
hallituksen jäsen, klubi, 245 
hallituksen jäsen, TRF, 255, 258 
presidentin, RI, 186 

nimeämiskomitean jäsenen, 203 
pääsihteerin, RI, 187 
rahastonhoitajan, RI, 187 

tulevan presidentin, RI, 186, 205 
varapresidentin, RI, 186, 187 

Avustajaryhmä, 56, 157 
Avustajat, presidentti, RI, 52 53                               

B 
Balloting Committee, ks. Äänestyksen 
järjestelykomiteat 
Benefactor, ks. Tunnustukset, TRF    
Bylaws, ks. Säännöt    

C  
Charterkirja, klubin, ks. Laajennustyö, 
perustamiskirja   
Citation for Meritorious Service, ks. Tun-
nustukset, TRF  
Charter, ks. Rotaryklubi, charterkirja 
Charter Fee, ks. Perustamismaksu 
Charter Membership, ks. Perustajajäsenet 
Club Locator, ks. Rotaryklubi, paikanta-
mispalvelu 
Code of Policies, RI:n menettelytapasään-
nöt, 164 

käsikirjan alussa 
Code of Policies, TRF:n menettelytapa-
säännöt, 166 

käsikirjan alussa 
Constitution, ks. Järjestysmuoto 
Corporate member, Rotarysäätiö, 253, 261 
Credentials Committee, ks. Valtakirjako-
mitea 

D 
Delegate, ks. Edustaja konventiossa 
Delegate-at-Large, ks. Riippumaton edus-
taja 
District Designated Fund (DDF), ks. Piiri-
rahasto 
Distinguished Service Award, ks. Tunnus-
tukset, TRF  
District Simplified Grants (DSG), ks. Rota-
rysäätiö 
Donations-in-kind Information Network, 83 
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E 
Edustaja konventiossa, 96, 157, 175, 
197 98 
Edustaja sääntövaltuuskunnassa, 99, 167, 
191 96 
Edustajan sijainen, konventio, 198 
Electors, ks. Valitsijamiehet 
Enactments, ks. Sääntömuutos 
Entiset governorit, 50  
Entiset Rotarysäätiön stipendiaatit, 125 
Entisten RI presidenttien neuvosto, 227 
Entisten rotarien järjestöt, 15 
Erityisedustaja, governorin, 39, 157, 160 
Euroopan aluetoimisto, RI, 157 
Every Rotarian, Every Year Club, 130 

F 
Failure to Function, ks. Toiminnan laimin-
lyöminen 
Family of Rotary, ks. Rotaryperhe 
Fiscal Agent, 157 
Four Avenues of Service 161, 233, 247 
Four Avenues of Service Citation, ks. Tun-
nustukset, RI   
Fund Pool, 115 

G 
GETS, ks. Governor, tuleva   
Good Standing, ks. Luottamusta nauttiva 
Governor, 24 26 

arkistot, 31 
asema, 24 
eettiset säännöt, 25 26 
kelpoisuusehdot, 24 
kulut, 41 42 
kuukausikirje, 32 
nimeäminen ja vaali, 201 
raportti RI:lle, 32   
sijainen, 158 
tehtävät, 24 25, 219 20 
virallinen vierailu, 32 

Governor, apulais 33 34, 157 
rooli ja toimikausi, 33 
valinnan kriteerit, 34 

Governorehdokas, 27 29  
governorehdokkaan henkilötietolomake, 
158 

Governor, tuleva, 26 27 
kansainvälinen rotaryneuvottelu, 26, 44, 
159 
GETS, 26, 158, 168 

Governor-elect, ks. Governor, tuleva 
Governor-elect training seminar, ks. GETS 
Governor-nominee, ks. Governorehdokas 
GSE, ks. Opintoryhmien vaihto   

H 
Hallinto 1 63 

klubi, 2 8  
piiri, 31 38 
RI, 52 59, 175, 187 
TRF, 113, 253 59 

Hallitus, klubin, 2 3,159, 237, 245 46  
Hallitus, RI, ks. Keskushallitus, RI  
Hallitus, TRF, ks. Rotarysäätiön hallitus  
Harrastus- ja ammattiryhmät, 65, 85 86 

harrastus- ja ammattiryhmien kuukausi, 
13, 73, 86, 167, 235 36 

Health, Hunger and Humanity (3H) -
apurahat, 122 
Honorary Member, ks. Kunniajäsen 
Hyväksikäytön ja kiusaamisen estäminen, 
ks. Uudet sukupolvet 
Hyvän tahdon lähettiläs -stipendit, 115 17 

I 
Illinois General Not-for-Profit Corporation 
Act, 52, 174, 183, 253, 259 
Immateriaalioikeudet, 133, 158, 226 
Indemnification, ks. Korvaus, kulut 
Individual Grants, TRF, ks. Yksilölliset 
apurahat 
Instituutit  

kansainvälinen, 111, 158 
rotary, 109 10, 158, 168, 226 27 

Interact-klubi, 88 89, 158 
Interact-johdon valmennusseminaarit, 89 
maailman Interact-viikko, 89 

Intercountrykomiteat, 83, 85, 158 
International Assembly, ks. Kansainväli-
nen rotaryneuvottelu   

J 
Julkaisut 59 61 

alueelliset rotarylehdet, 21 22 
kääntäminen suomeksi, 60 
matrikkelit 59 
nimeäminen, 136, 140 
Official Directory, 10, 59, 162 
ohjeistus klubeille ja piireille 59 
piirin, 50 
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Rotarian, The, 21 22, 59, 135, 167, 228, 
240 41  
Rotary World, 60, 135, 166 
Rotary World Magazine Press, 21 22, 
59, 166, 228, 240 41  
virallinen lehti, 228 29 
www-sivut, RI, 61, 229 

Julkinen virka ja jäsenyys rotaryssa, 182 
Järjestysmuoto, klubi, ks. Rotaryklubin 
järjestysmuoto  
Järjestysmuoto, RI, ks. Rotary Interna-
tional 
Jäsenen nimi ja tunnukset, 176 
Jäsenkehitys, 15 17, 158 

edustava jäsenistö, 9 
entisten rotarien valinta, 15 
jäsenyyskoordinaattori (RRIMC) 17, 164 
jäsenkehitysseminaari, piiri, 35, 47 
jäsenten minimimäärä, 18, 36 
klubien sijaintipaikat, 39 
laajennustyö, 

sisäinen, 160 
ulkoinen, 160 

luokitekatsaus, 9, 16,  
luokiteluettelo, 9, 161 
muutto tai siirto toiselle paikkakun-
nalle, 15, 181 
nuoret jäsenet, 9 
tunnustus jäsenlisäyksestä, 41, 69 

Jäsenyyskomitea, klubi, 4, 16, 47 
Jäsenlisäyskomitea, piiri, 36, 164 
Jäsenkortti, 15, 158 
Jäsentiedostot, 10 11 
Jäsentietolomake, 158 
Jäsenyyden päättyminen  

klubissa, 238 39 
kunniajäsenyyden, 238 
Rotary Internationalissa, 180 81 

Jäsenyys muissa järjestöissä  
rotarit, 14 
rotaryklubit, 7  

Jäsenyys Rotary Internationalissa, 1, 179 
anomus, 179 
eroaminen jäsenyydestä, 180 81 
hyväksyminen, 41 
jäsenyyden päättyminen, 180 81 
klubin charterkirja, 40 
klubin uudelleen perustaminen, 180 
perustamismaksu, 40 

Jäsenyys rotaryklubissa, 181 82   

aktiivi- ja kunniajäsenyys samassa klu-
bissa, 14 
aktiivijäsen, 181 
entisten rotarien valinta, 15, 234 
jäsenlajit, 181 82 
julkinen virka tai toimi, 182 
kaksinkertainen jäsenyys, 181 
kunniajäsen, 14, 160, 182, 234 
liittymismaksut, 247 
luokite, ks. Luokitteet 
maksujen suorittamatta jättäminen, 180 
molempien sukupuolten klubit, 15 
muuttavat rotarit, 15 
nuoret jäsenet, 9 
oikeus käyttää merkkiä, 138 
oikeus vierailla muissa klubeissa, 12 
perustajajäsenet, 18, 40, 162 
rotaryn tavoitteen hyväksyminen, 233 
siirtyvä rotari, 234 
velvollisuus kansainvälisessä palvelussa, 
81 82 
velvollisuus suhdetoiminnassa, 19 
vuosimaksut, 247 

K 
Kaksinkertaistavat apurahat, 122 
Kansainvälinen palvelu, 1, 81 86, 159, 
161, 234, 247 

klubin velvollisuus, 82 
perusperiaatteet, 81 

Kansainvälinen rotaryneuvottelu, 26, 44, 
107, 159 

osallistujat, 107 
tarkoitus, 107 
tulevan governorin osallistumisvelvolli-
suus, 26, 44, 159   

Kansainvälinen yhteiskuntapalvelu 
(WCS), 82 84 , 135, 1549, 166, 255 
Kansainväliset kokoukset, muut RI, 111 12 
Kansainväliset opintokeskukset, 117 19 
Kaupallistaminen   

kiertokirjeet, 10 
rotaryn, 10 11 
rotaryn merkit, 141 
telemarkkinointi, 11 

Keskushallituksen jäsenen nimeäminen ja 
vaali, RI, 206 10 
Keskushallitus, RI, 52 55, 164, 182 87, 
ks. myös Toimihenkilöt, RI:n  

koostumus, 52, 183 
puheenjohtaja, 53 
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päätöksiä koskevat valitukset, 52, 183 
pätevyysvaatimukset, 185 
päätösvaltaisuus, 184 
tehtävät, 52, 183 
toimihenkilöiden ja komiteoiden val-
vonta, 52, 183 
toimikausi, 185 86 
toimivalta, 174 75 
äänestys puhelimen, postin tai muun 
kommunikaatiovälineen kautta, 184  

Kiertokirjeet, ks. Kaupallistaminen 
Klubien edustajat 

konventiossa, 96, 157 
sääntövaltuuskunnassa, 99, 167 

Klubien yhdistyminen, 18, 159, 161, 180 
Klubijohtosuunnitelma, CLP, 3 4, 159 
Klubin toimihenkilöt, ks. Toimihenkilöt, 
klubi 
Klubineuvottelu, 5, 159 
Klubipalvelu, 159 
Klubivierailuraportti, 32, 160, 161 
Klubi, Interact, ks. Interact-klubi 
Klubi, Rotaract, ks. Rotaract-klubi 
Klubi, rotary, ks. Rotaryklubi  
Kokoukset  

klubi, 12 
klubikokouksen kulku, 249 
klubineuvottelut, 5, 33, 159 
paikka, 12 
poissaolon korvaaminen, 161, 236 
puhujista ja vieraista koituvat kulut, 
12 13 
vaalikokous, 246 
viikkokokoukset, 12, 234 
vuosikokoukset, 234, 246 

piirin kokoukset  
konferenssi, ks. Piirikonferenssi 
PETS, ks. Tulevien presidenttien val-
mennusseminaarit 
piirijohdon valmennusseminaari, 44 
piirin johtamisseminaari, 46 
piirineuvottelu, 46, 163 
piirin jäsenkehitysseminaari, 47 
piirin Rotarysäätiöseminaari, 47 
piirien yhteiset kokoukset, 45 

RI:n kokoukset 
   aluekonferenssi, 227 
   entisten presidenttien neuvosto, 227 
   instituutit, 
        kansainvälinen, 111, 158 
        rotary, 109 10, 158, 168, 226 27 

   kansainvälinen rotaryneuvottelu, 26,  
   44, 107, 159     
   konventio, 95 97, 160 
   presidentin konferenssi, 111 
   sääntövaltuuskunta, 99 105   

Komiteat, klubi, 4, 247 48 
hallinto, 4 
jäsenyys, 4 
suhdetoiminta, 4 
palveluprojektit, 4 
Rotarysäätiö-, 4 
väliaikais-, 247 

Komiteat, maidenväliset (ICC), 85, 158 
Komiteat, piiri, 34 

jäsenkehityskomitea, 36 
koulutuskomitea, 35 

Komiteat, RI, 55, 220 23 
erityis-, 160 
keskushallitus-, 160 
pysyvät, 160 
väliaikais-, 160, 221 

Komiteat, TRF, 113, 258 
pysyvät, 258 
väliaikaiset, 258 

Konferenssit 
alue, ks. Aluekonferenssit  
piiri, ks. Piirikonferenssi  
presidentin konferenssit, 111 
uusien sukupolvien, 88 

Konventio, RI, 95 97, 160, 175 76, 
197 99 

aika ja paikka, 95, 175, 197 
edustajat ja varaedustajat, 96, 157, 168, 
175, 197 
konvention ohjelma, 95 
menettelytapasäännöt, 155 56 
osallistumismaksu, 97 
päätösvaltaisuus, 155 
tarkoitus, 95 
äänestys, 96, 155 56, 176, 198 

Korvaus, kulut 
Governor, 41 42 
RI, 259 
Rotarysäätiö, 254, 256 57  

Kummiklubi, 39 
Kunniajäsen, ks. Jäsenyys rotaryklubissa 

L 
Laajennustyö, 160 

charterkirja, 40 
erityisedustajat, 39 
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hyväksyminen RI:n jäseneksi, 41 
klubin nimi, 40 
klubin sijaintipaikka, 39 
kummiklubit, 39 
laajentuminen ei-rotarymaihin, 38 
lisäklubit suurissa kaupungeissa, 41 
maantieteellinen sijainti, 38 39 
paikkakuntakatsaukset, 39 
perustamismaksu, 40 
piirin jäsenkehityskomitea, 36 
piirin laajennuskomitea, 38 
uusien klubien ohjelmat, 41 
väliaikainen klubi, 40 

Lahjoitukset 
Rotarysäätiölle, 129  
SHARE-järjestelmä, 128  
verohelpotukset, 128 

Lainsäädäntö, 147, 188 90   
ks. myös Sääntövaltuuskunta, Menettelyta-
pasäännöt 
Lainsäädäntömenettely, 188 90 
Lehtitilaukset, The Rotarian ja alueelliset 
lehdet, 21 22 
Liike- ja ammattialoilla toimivien rotarien 
eettinen julistus, 71 
Liittymismaksu 

jäsen, 160 
uusi klubi, 160 

Lippu, rotaryn, 144 45 
Lisenssin myöntäminen rotaryn merkeille, 
140  
Luokitteet, 8 9, 160, 235 

korjaus ja muutos, 235 
pääasiallinen toimiala, 235 
rajoitukset, 235 

Luottamusta nauttiva, 161 
Läsnäolo klubin kokouksissa, 8, 235 37 

jäsenyyden menettäminen poissaolon 
takia, 238 39 
kunniajäsenet, 160, 235,   
läsnäolon korvaus, paikkaus, 8, 161, 
235 37  
paikkauskortti, ks. Visiting Rotarian Re-
port Card 
poissaolo, 8 
vapauttaminen, 248 
50 % per puolivuotiskausi, 238 
60 %:n läsnäolosääntö, 235 
100-prosenttinen läsnäolo, 162 

Läsnäoloraportti, 161 
klubi, 182, 161 

piiri, 161 

M 
Maailmanlaajuiset verkostoryhmät, 85 
Maailmanrahasto, 128 
Maailman Rotaract-viikko, 90 
Maailman yhteisymmärryksen ja rauhan 
päivä, 84, 161 
Matching Grants, ks. Kaksinkertaistavat 
apurahat 
Maiden väliset komiteat (ICC), 85 
Maksut, 161, 162 
Mallisäännöt, klubi, 244 50 
Matrikkelit, 59 
Member Access, 61 
Members-at-large, ks. Riippumattomat 
jäsenet 
Membership Development and Extension 
Award Program, ks. Tunnustukset, RI 
Memo of Club Visit, ks. Klubivierailura-
portti  
Memorials, ks. Mietinnöt, RI:n keskushal-
litukselle 
Menettelytapasäännöt, 147 56 

aluekonferenssi, 227 
konventio, 155 56, 160 
muut RI:n kokoukset, 111 12 
sääntövaltuuskunta, 147 55, 167 

Merkki, RI, ks. Rotaryn merkit  
Mietinnöt, RI:n keskushallitukselle, 102, 161 
Monipiirihallinto, 29 30, 161 

hallinnolliset järjestelyt, 30 
monipiiri-PETS, 45 46, 216 
monipiiri-RYLA, 92 
nuorisovaihto-ohjelmat, 93 
palvelutoiminnat 29 30 
piirineuvottelu, 216 
Rotaract, 89 
rotaryn nimen ja merkkien käyttö, 136 

Motto   
Rotaract, 90, 145 
rotary, 145, 162, 167 

Muutokset säännöstöön, 147,  
ks. myös Sääntömuutos  

esitysten muuttaminen, 159 
järjestysmuoto, klubi, 179, 242 
järjestysmuoto, RI, 177 
muutosesityksen laatiminen, 102 04 
säännöt, klubi, 249 50 
säännöt, RI, 231 
säännöt, TRF, 253, 255, 260 
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N 
Neljän kysymyksen koe, käyttö ja toisin-
taminen, 72, 161 
Neljä palveluväylää, 1, 161, 162, 233, 247 
Neuvottelut  

kansainvälinen rotaryneuvottelu, 107, 159 
klubineuvottelu, 5, 159 
piirineuvottelu, 46, 163 

Nimi, rotaryn, ks. Rotaryn merkit 
Nuorisopalvelu, ks. Uudet sukupolvet 
Nuorisovaihto, ks. Uudet sukupolvet 
Nuorten suojeleminen, ks. Uudet sukupolvet 

O 
Official Directory, 59, 162 

käyttö kaupallisiin tarkoituksiin kiel-
letty, 10 

Ohjelma, 65 93 
ammattipalvelu, 71 73 
kansainvälinen palvelu, 81 86 
Rotaryn yleinen, 65 70 

erityisohjelma, RI:n, 65 
lasten oikeudet, 66 67 
maailmalaajuiset verkostoryh-
mät, 65 66 
ohjelmarakenteet, 65 66 
palvelumahdollisuuksien valikoima, 66 
RI:n presidentin vuotuinen teema, 66 
strukturoidut ohjelmat, 65 
tasasuhtainen palveluohjelma, 65 
tunnustukset ja huomionosoitukset, 
67 70 

uudet sukupolvet, 87 93 
yhteiskuntahuolet, 66 
yhteiskuntapalvelu, 75 79 

Ohjelmat, TRF, 115 26 
entisten stipendiaattien yhdistykset, 
125 26 
ketkä eivät voi saada säätiön apura-
hoja, 124 
opinto-ohjelmat, 115 21 

hyvän tahdon lähettiläs -stipendit, 
115 17 
kansainväliset opintokeskukset, 
117 19 
kulttuurilähettilässtipendit, 115 
lahjoitetut stipendit, 116 
opintoryhmien vaihto, GSE, 119 21 
rauhan- ja konfliktinsovittelu -
stipendit, 117 19 

stipendirahasto matalatuloisille maille, 
115 
yliopistonopettajien apurahat, 117 

humanitaariset apurahaohjelmat, 121 23 
Health, Hunger and Humanity (3H) -
apurahat, 122 
kaksinkertaistavat apurahat (MG), 122 
katastrofiapu, 123 
projektin tilintarkastus ja valvonta, 123 
vapaaehtoispalvelun apurahat, 121 22 
yksinkertaistetut piiriapurahat, 121 

palvelutoiminnasta myönnettävät tun-
nustukset, 126 
PolioPlus, 123 24, 163 

PolioPlus Partners, 124 
säätiön entiset stipendiaatit, 114, 125 
Rotarysäätiön kuukausi, 167  

Opintoryhmien vaihto (GSE), 119 21 
piirin oikeus GSE-apurahaan, 120 
ryhmän jäsenet, pätevyysvaatimukset ja 
valinta, 120  

P 
Palvelumahdollisuuksien valikoima, 
65 66, 84, 162 
Palveluväylät, ks. Neljä palveluväylää 
Paul Harris Fellow (PHF), 129, 162 

moninkertainen PHF, 129 
Per capita -maksut, 5, 57, 162, 176, 218, 
223 24  
ks. myös Maksut 

maksujen laiminlyöminen, 180 
maksupäivät, 224 
piirimaksujen hyväksyminen, 217 18 
toimivat klubit, 167 68 

Perfect attendance, ks. Läsnäolo 
Perhekuukausi, 79, 167 
Perustajajäsenet, 40 
Perustamiskirja, ks. Rotaryklubi, charter-
kirja 
Perustamismaksu, 40 
Piiri, 23 50, 162 

apulaisgovernorit, 33 34 
entiset governorit, 50 
governor, 24 26 
governorehdokas, 27 29 
klubien ja rotarien lukumäärä, 23 
kokoukset, ks. Kokoukset, piiri      
konferenssi, ks. Piirikonferenssi 
laajennus, ks. Laajennustyö 
monipiirihallinto, -toiminta, 29 30, 161 
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piirijako, 23, 215 16 
piirineuvottelu, 46, 163, 216 
rekisteröityminen, 36 38 
Rotarysäätiökomitea, 47, 113 14 
talousasiat, 41 43, 217 18 
talousraportti ja tilinpäätös, 43, 163, 218 
PETS, ks. Tulevien presidenttien val-
mennusseminaari 
tuleva governor, 26 27 
vakuutusturva, 43 
varat, piirirahasto, 42 43 
virallinen vierailu, 32   

Piirikonferenssi, 48 50 
Piirikuvernööri, ks. Governor  
Piirijohdon valmennusseminaari, 44 45 
Piirin johtamisseminaari, 46 47 
Piirijohtosuunnitelma, 32 33, 162 
Piirin julkaisut, 50 
Piirikomiteat, 34 36 
Piirikonferenssi, 48 50, 162 

aika ja paikka, 48, 216 
piirien yhteiset konferenssit, 48 
presidentin edustaja, 49, 163 
sihteeri, 217 
tarkoitus, 48 
valitsijamiehet ja sijaiset, 217 
äänestys, 217 

Piirimaksut, 163 
Piirirahasto, 42 43, 157, 163, 217 

DDF, ks. Piirirahasto 
SHARE-järjestelmä, 128 29, 166 

Piirivalmentaja, 35 
Pilot Project Clubs, ks. Pilottiprojektiklubit  
Pilottiprojektiklubit, 1, 163 
PolioPlus, 123 24 , 163 
PolioPlus Partners, 124 
Ponsiesitys, 100 02, 163 
PR, ks. Suhdetoiminta   
President-elect, klubi, ks. Rotaryklubi, 
tuleva presidentti 
President-elect, RI, ks. Toimihenkilöt, RI:n, 
tuleva presidentti 
President-nominee, klubi, ks. Rotaryklubi, 
varapresidentti  
President-nominee, RI, ks. Toimihenkilöt, 
RI:n, presidenttiehdokas 
Presidentin edustaja, RI:n, 49 50, 62, 163 
Presidentin konferenssit, 111 
Presidentin kunniamaininta, ks. Tunnustuk-
set, RI 
Presidentti, klubi, ks. Rotaryklubi 

Presidentti, RI, ks. Toimihenkilöt, RI:n 
Pro rata -jäsenmaksut, 224 25 
Proxies, ks. Edustajan sijaiset 
Pääkonttori, RI:n, 164 
Pääsihteeri, RI, ks. Toimihenkilöt, RI:n 
Pääsihteeri, TRF, 163 
Päätösvaltaisuus  

komiteat, RI, 221 22 
konventio, 155 
nimeämiskomitea, RI, 208 
presidentin vaali, RI, 203   
rotaryklubi, 237, 242, 246, 247, 249 
Rotarysäätiö, 256, 258 
sääntövaltuuskunta, 148 

Q 
Quorum, ks. Päätösvaltaisuus 

R 
Representative, ks. Edustaja sääntöval-
tuuskunnassa 
Resolutions, ks. Ponsi 
Resource group, ks. Avustajaryhmä 
RIBI, 51 
Riippumaton edustaja, 155 56, 163, 176, 198 
Riippumattomat jäsenet, 100, 191, 194 
RI:n toimihenkilöiden nimeäminen ja vaali, RI  
ks. myös Toimihenkilöt, RI:n 

vaalikampanja, agitaatio ja ääntenkalastus, 
54, 200 
vaalisäännösten rikkominen, 55 
vaalitarkkailumenetelmä, 201 

RI:n yleinen ohjelma, 65 70 
Rotaract-klubi, 89 

maailman Rotaract-viikko, 90  
Rotaract-johdon valmennusseminaarit, 91 
Rotaract-tunnus, 90 
Rotaractin motto, 90 

Rotari, ks. Jäsenyys rotaryklubissa 
Rotary ja politiikka, 21, 61, 82 
Rotary Community Corps, ks. Yhteisötoi-
mikunnat 
Rotary Entities, ks. Rotary-yksiköt 
Rotary Fellowship, 165 
Rotary Foundation Citation for Meritorio-
us Service, 126 
Rotary Foundation Distinguished Service 
Award, ks. Tunnustukset, TRF  
Rotary Foundation, The (TRF), ks. Rotary-
säätiö 
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Rotary Friendship Exchange, ks. Ystävyys-
vaihto 
Rotary International (RI), 51 63 

aluetoimistot, 157 
arvojärjestys, RI, 62 63 
järjestysmuoto, RI 172 77 
jäsenyys, ks. Jäsenyys Rotary Interna-
tionalissa 
kansainvälinen palvelu, 81 86 
kansainväliset kokoukset, 95 112 
keskushallitus, RI, 52, 164, 174 75, 
182 84 
konventiot, RI, 95 97 
lainsäädäntömenettely, 188 90 
maksut, ks. Per capita -maksut,  
menettelytapasäännöt kokouksissa, 
147 56 
merkki, ks. Rotaryn merkit   
president-elect, RI, 53 
presidentti, RI, 53 
protokolla, RI, 62 63 
pääsihteeri, RI, 53 
rahastonhoitaja, RI, 53 
Service Above Self Award, RI, ks. Tun-
nustukset, RI  
sihteeristö (Secretariat), 61, 166 
säännöt, 178 231 
sääntövaltuuskunta, RI, 99 105, 167, 176 

tarkoitus ja tavoite, 162 
talous ja tulot, 56 57, 223 26 

vuotuinen tilinpäätös, 58 
toimihenkilöt, RI:n, 53 55, 167 

valinta, 54 
ylimmät, RI, 164 

tuleva presidentti, RI, 53 
vaalit, ks. Nimeämiset ja vaalit   
varapresidentti, RI, 53 

Rotarykirjallisuuden kääntäminen, 60 
Rotaryklubin järjestysmuoto, 232 42 
Rotaryklubin mallisäännöt, 244 50 
Rotaryklubi  

charterkirja, 18, 40 
edustava jäsenistö, 9 
hallitus, 2 4, 159, 245 46 
ja muut järjestöt, 7 
järjestysmuoto, 232 42 
jäsentiedostot ja -luettelot, 10 11 
jäsenyys Rotary Internationalissa, 1, 173 
klubimestari, 2, 63, 167, 237, 245, 246 
klubipalvelu, 1, 159, 161, 233, 247 
kokoukset, ks. Kokoukset, klubi 

kokouspaikka, 12 
komiteat, 4, 247 48 
kummiklubit, 39 
lisäklubit suurissa kaupungeissa, 41 
maksut, 5 6, 40, 57 58, 159, 161, 162, 
163, 176, 223 25, 238, 247 

erääntyneet RI:lle, 5 
nimen ja merkin käyttö, 135 36 
nimi, 40 
ohjelmat, 12 13 
paikantamispalvelu, 12, 61 
perustamiskirja, ks. Rotaryklubi, charter-
kirja 
presidentti, 2, 167, 237, 246 
rahastonhoitaja, 2, 167, 237, 246 
Significant Achievement Award, ks. 
Tunnustukset, RI 
sihteeri, 167, 237, 246 
sijaintipaikka, 18, 39, 179 
säännöt, 244 50 
tehokkaan klubin neljä perustekijää, 1 
telemarkkinointi, 11 
toimihenkilöt, 2 3 
toiminnan laiminlyöminen, 20 
toveruus, 11 12 
tuleva presidentti, 2, 167, 237, 246, 247 
vaalikokous, 246 
vakuutus ja rekisteröityminen, 7 
varapresidentti, 2, 167, 237, 246 
vetoomus- tai välitysmenettely, 239 
välimiesmenettely ja sovittelu, 241 
velka RI:lle, 5 
vuosikokous, 234, 246 

Rotaryn merkit, 133 45 
immateriaalioikeudet, 133, 158, 226 
kaupallistaminen, 141 42 
käyttökiellot ja -rajoitukset, 141 43, 216 
merkin käyttö, 135 43 
merkin muuttaminen, 144 
omistusoikeus ja suojaaminen, 133 
rotarysanan ja rotarinimen käyttö, 136 
rotarytunnus, 166 
toisintaminen, 143 44 
tunnuksen kuvaus, 143 44 

Rotaryn perustaja, 165 
Rotaryn tavoite, 51, 165, 173 
Rotaryn tunnuslause, ks. Motto 
Rotaryn vapaaehtoiset, 72 73, 165 
Rotaryn värit, 144 
Rotaryn yhteisötoimikunnat, 65, 78 79, 
165, 166 
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Rotaryperhe, 165 
Rotaryratas, 143 44, 165 
Rotarysäätiö, TRF, 113 31, 165, 229 30 

aluekoordinaattorit, (RRFC), 114, 157 
apurahoja koskevat toimintaperiaatteet, 
127 31 
Benefactors, ks. Tunnustukset, TRF 
Citation for Meritorious Service, ks. Tun-
nustukset, TRF 
Distinguished Service Award, ks. Tun-
nustukset, TRF 
entiset stipendiaatit, 114, 125 
hallitus, ks. Rotarysäätiön hallitus  
Health, Hunger and Humanity (3H) -
apurahat, ks. Ohjelmat, TRF 
hyvän tahdon lähettiläs -stipendit, ks. 
Ohjelmat, TRF 
kaksinkertaistavat apurahat, ks. Ohjel-
mat, TRF  
kansainväliset opintokeskukset, RI, ks. 
Ohjelmat, TRF 
ketkä eivät voi saada säätiön apurahoja, 
124 25 
lahjarahastot, 129 

PolioPlus-rahasto, 123 24, 129 
pysyvä rahasto, 129 
vuosirahasto, 129, 168 

ohjelmat, ks. Ohjelmat, TRF  
omaisuuden käyttö, 229 
opintoryhmien (GSE) vaihto, ks. Ohjel-
mat, TRF 
organisaatio ja tarkoitus, 113 14 
PolioPlus, ks. Ohjelmat, TRF  
PolioPlus Partners, ks. Ohjelmat, TRF 
pääsihteeri, 113, 259 
rekisteröimiskirja, 247 
SHARE-järjestelmä, ks. Piirirahasto 
sivusäätiöt, 128 
stipendit, ks. Ohjelmat, TRF 
suurlahjoittajat, 130 
säännöt, 252 60 
taloudelliset asiat, säätiön tukeminen 
ja tunnustusten antaminen lahjoituk-
sista, 127 31 
tarkoitus, 127, 229, 253 
tehtävä, 113 
tulot ja varat, 127 28 
varainkeruu, 128 29 
yksilölliset apurahat, 168 
yksinkertaistetut piiriapurahat, ks. Oh-
jelmat, TRF 

yliopistonopettajien apurahat, ks. Ohjel-
mat, TRF 

Rotarysäätiön hallitus, 113, 127, 165, 229, 
253 56 

jäsenten määrä, 255 
kelpoisuusehdot, 255 
pääsihteeri, 113, 257 
päätösvaltaisuus, 256 
raportti RI:lle, 229 30 
säätiön hallituksen ja RI:n keskushalli-
tuksen yhteinen komitea, 258 59 
tilikertomukset, 259 
toimivalta, 253 55 

Rotarysäätiön kuukausi, 126, 167 
Rotarysäätiön rekisteröimiskirja, 261 
Rotarysäätiöseminaari, piiri, 47 48 
Rotary ja tiedotusvälineet, 20 
Rotary World, 60, 166 
Rotary-yksiköt (), 166 
Rotary Youth Leadership Awards, ks. RYLA  
RRFC, 114, 157 
RYLA, 91 92, 166 

S 
Seminaarit, ks. Instituutit 
Service Above Self, 145, 162 
Service Above Self Award, RI, ks. Tun-
nustukset, RI 
Service Opportunities, Menu of, ks. Palve-
lumahdollisuuksien valikoima  
SHARE-järjestelmä, ks. Piirirahasto  
Significant Achievement Award, ks. Tun-
nustukset, RI 
Sihteeristö, RI, 61, 166 
Sivusäätiöt, 128, 166 
Sponsor Clubs. ks. Kummiklubi 
Sponsorointimahdollisuuksia, 30 31 
Stipendit, Rotarysäätiö, ks. Ohjelmat, TRF 
Strukturoidut ohjelmat, 65, 166 
Suhdetoiminta, 19 20 
Säännöt, 159, 164 

klubi, 159, 244 50 
RI, 164, 178 231 
TRF, 252 60 

Sääntömuutos, 157, 167 
Sääntövaltuuskunta 99 105, 167, 176, 191 97 
ks. myös Lainsäädäntö 

aika ja paikka, 176 
asiajärjestys, 148 49 
asianmukaiset esitykset, 102, 188 89 
asiantuntijajäsen, 192 
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edustajien tehtävät ja valmistautumi-
nen, 99 100 
edustajien valinta, 99, 193 94 
esitysten laatiminen, 102 04 
esitysten määräajat, 103 
esitysten tarkoitus ja vaikutus, 104 
jäsenet, 99 100, 148 
keskushallituksen tekemä tarkastus, 103 
klubien edustajat ja varaedustajat, 191, 
193 94 
lainsäädäntömenettely, 188 90 
lisämaksut, 105, 224 
menettelytapasäännöt, 147 55 
menettelytavat, 104 05,147 55, 176 
mietinnöt keskushallitukselle, 102 
muutosesitystyypit, 100 02 
puheenjohtaja, 192 
puutteelliset esitykset, 189 
päätösvaltaisuus, 148 
raportti ja ratifiointi, 105 
riippumattomat jäsenet, 100, 194 
sihteeri, 192 
sääntömuutos- ja ponsiesitykset, 100, 
157, 163, 167  

julkaiseminen, 103 
keskushallitus tarkastaa, 103 
muutokset tehtyihin esityksiin, 104, 151 
määräajat, 103 
piirin hyväksyntä, 103 
tarkoitus ja vaikutukset, 104 
tukevat ja vastustavat lausunnot, 104 

talousasiat, 105 
tarkoitus ja tavoite, 162 
toimihenkilöt, 192 
työvaliokunta, 104 
valtakirjakomitea, 194 
varapuheenjohtaja, 192 
ylimääräiset kokoukset, 176 
äänioikeutta vailla olevat jäsenet, 100 

T 
Talousasiat, klubi, 5, 248 
Talousasiat, piiri, 41 43 

governorin kulut, 41 42 
piirirahasto, 42 43, 163, 217 

Talousasiat, RI, 56 59, 223 26 
maksujen palauttaminen, 58 
per capita -maksut ja määräaika, 57, 224 
pro rata, 224 25 
rahastonhoitaja, RI, 53 
talousarvioasiat, 56 57, 225 

tilinpäätös- ja tarkastus, 58, 226 
tilivuosi, 56 
valuutta, 225 
varojen käyttö, 58 59 
velkaantuneet klubit, 5 6 
viiden vuoden talousennuste, 57, 225 26 
ylimääräiset maksut sääntövaltuuskun-
nalle, 57 

Talousasiat, rotaryinstituutti, 109 
Talousasiat, sääntövaltuuskunta, 105 
Talousasiat, TRF, 127 31 

humanitaarisia apurahoja koskevat puo-
lueettomat tilintarkastukset, 128 
lahjoitukset säätiölle, 129 
omaisuuden käyttö, 229 
PolioPlus, 123 24, 129 
pysyvä rahasto, 129 
raportti RI:n keskushallitukselle, 
229 30, 259 
SHARE-järjestelmä, ks. Piirirahasto 
tilikertomukset, 259 
tulo- ja menoarvio, 259 
tulojen ja varojen käyttö, 261 
tunnustuksen antaminen, ks. Tunnustuk-
set, TRF 
varojen kerääminen, 128 
vuosirahasto, 129  

Tarvike- ja palvelulahjoitusten tietoverkko, 
83 
Teemakuukaudet, RI:n, 13, 167 
Telemarkkinointi, 11 
The Rotarian, ks. Virallinen lehti  
Tiedonvälitys, ks. Suhdetoiminta  
Tilintarkastus, 

klubi, 5, 248 
piiri, 218 
RI, 222 23,  226 

tilikertomuksen jakelu, 226 
Rotarysäätiö, 259 

Toimihenkilöt, klubin, 2, 167 
Toimihenkilöt, RI:n, 167, 175, 185 88 

edellisen vuoden presidentti, 167 
governorit, 167 
keskushallitus, 163, 164, 167 
ohjeita ehdokkaille, 54 55 
presidentti, RI:n, 53, 62, 164, 167, 187 
nimeäminen ja valinta, 54, 201 06 
tehtävät, 187 88 
presidenttiehdokas, 62 
pääsihteeri, 53, 62, 163, 164, 167, 187 88 
rahastonhoitaja, 53, 62, 164, 167, 188 
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RIBI:n presidentti, 167 
tuleva presidentti, 53, 62, 164, 167, 187 
vaalisäännösten rikkominen, 55 
varapresidentti, 53, 62, 164, 167 
yleisjohto, 167 

Toimihenkilöt, RI:n yleisjohto, 167 
Toimihenkilöt, TRF, 113, 256 57  
Toiminnan laiminlyöminen, 20, 180 
Toveruus, 11 12 
TRF, ks. Rotarysäätiö 
Tuleva governor, ks. Governor, tuleva 
Tuleva presidentti, ks. President-elect 
Tulevien governorien valmennusseminaari 
(GETS), 26, 43, 110, 158,168 
Tulevien presidenttien valmennusseminaa-
rit (PETS), 45, 162, 168, 216 
Tunnuslauseet, ks. Motto 
Tunnustukset, RI 

Best Cooperative Projects Award, 20, 68 
Four Avenues of Service Citation, 67 
Membership Development and Exten-
sion Award, 41, 69 
Membership Development Initiatives 
Award, 69 
Presidential Citation, 67 
Presidentin kunniamaininta, ks. Presi-
dential Citation 
Public Relations Award, 20, 68 
Service Above Self Award, 67 
Significant Achievement Award, 68 

Tunnustukset, TRF  
Arch C. Klumph Society, 130 
Benefactor, 130 
Bequest Society, 130 
Citation for Meritorious Service, 126 
Distinguished Service Award, 126 
District Service Award, 126 
Every Rotarian, Every Year Club, 130 
Global Alumni Service to Humanity 
Award, 126 
lahjoittajan nimeä kantavat stipendit, 130 
lahjoituksesta pysyvään rahastoon, 129 
Major Donor, 130 
Moninkertainen PHF, 129 
Named Gift Opportunities, 130 
Paul Harris Fellow, 129 
Piirin huomionosoitus Rotarysäätiöpal-
velusta, 126 
Rotary Club Banner Recognition Oppor-
tunities, 130 
Sustaining Member, 129 

testamenttilahjoitus, 130 
Top Three Per Capita in Annual Programs 
Fund Giving, 130 
100 % Rotary Foundation Sustaining 
Member Club, 130 
100 % Paul Harris Fellow Club, 130 

U 
Urbaanit huolenaiheet, 66, 84, 162, 168 
Uudet klubit, 18, 38 41 

jäsenanomus, 41 
luokitteet, 8 9 
maksut RI:lle, 40 
sijaintipaikka, 14, 39 

Uudet sukupolvet, 87 93 
hyväksikäytön ja kiusaamisen estämi-
nen, 87 
Interact, 88 89 
lausunto, 87 
nuorisovaihto, 92 93, 161 62 
nuorisovaihdon sertifiointi, piirit, 93 
nuorten suojeleminen, 87 88 
Rotaract, 89 91 
RYLA, 91- 
uusien sukupolvien kuukausi, 87 
vammaiset nuoret, 88 

Uusien jäsenten perehdyttäminen, 4 
Uusien jäsenten vaali, 249 

V 
Vaali ja nimeämiset RI:n tehtäviin, ks. Ni-
meämiset ja vaali 
Vaalikokous, klubi, 234, 246 
Vaalitarkkailumenetelmä, 201 

ohjeita ehdokkaille, 54 
vaalikampanja, agitaatio ja ääntenkalastus, 
54 55, 200 01 

Vastuuvakuutukset  
klubit, 7, 168 
nuorisovaihto-oppilaat, 93 
piirit, 43 
Rotarysäätiö, 259 

Valitsijamiehet, 168, 176, 198 
Valtakirjakomitea 

konventio, 198 
sääntövaltuuskunta, 194 

Valtakirjat, konventio 198 
Vapaaehtoiset, rotaryn, 72 73, 121 22, 165 
Varaedustaja konventio, 168, 197 
Varaedustaja COL, 193 
Verkkotunnukset, 136 
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Verkostoryhmät, 165 
Virallinen lehti, 21, 59, 167, 228 29 
Virallinen motto, RI, ks. Service Above Self 
Visiting Rotarian Report Card, 168 
Vocational Service, ks. Ammattipalvelu 
Vuosikokous, klubi, 234, 246 
Vuosirahasto, TRF, 129, 168 
Vuotuinen teema, RI:n, 66, 164 
Vyöhyke, 168 
Väliaikaiset klubit, 18, 40 
Väliaikaiset komiteat, ks. Komiteat: klubi, 
RI, TRF 

W 
WCS-projektivaihto, 83 

Y 
Yhdistysrekisteriin merkitseminen   

klubi, 7  
piiri, 36 38 

Yhteiskuntahuolet, 66 
Yhteiskuntapalvelu, 1, 75 79, 168, 234, 247 
Yhteistoiminta muiden järjestöjen kanssa,  

RI ja TRF, 62 
rotaryklubit ja -piirit, 30 

Yhteisötoimikunnat, Rotaryn, 65, 78 79, 
165, 166 
Yksilölliset apurahat, TRF, 168 
Yksinkertaistettu piiriapuraha, ks. Rotary-
säätiö 
Yliopistonopettajien apurahat, ks. Ohjel-
mat, TRF 
Ystävyysvaihto, rotaryn, 84, 165 

Z 
Zone, ks. Vyöhyke 

Ä 
Äänestyksen järjestelykomiteat, 221 

governor, 213 
keskushallituksen, 209 10 
konventio, 199 
presidentin, RI:n, 202, 205 

sääntövaltuuskunta, 181 82 
Äänestyksellä valittavat   

governor  
ehdokkaan valitseminen, 211 
valinta erikoisvaaleilla, 214 
valinta nimeämiskomiteamenettelyllä, 
211 
valinta äänestämällä piirikonferenssis-
sa, 212 
valinta postiäänestyksellä, 213 

keskushallituksen jäsenet   
nimeäminen vyöhykkeittäin, 206 07 
valinta nimeämiskomiteassa, 207 09 
valinta postiäänestyksellä, 209 10 

presidentti, RI:n    
esittäminen konventiolle, 205 
klubin oikeus esittää lisäehdokas, 
204 05 
menettelytapaohjeet, 203 
nimeämiskomitean jäsenen valinta, 
202 03 
postiäänestys, 205 06 
presidenttiehdokkaan nimeäminen, 
203 04 

sääntövaltuuskuntaan 
valinta nimeämiskomiteamenettelyllä, 
193 
valinta piirikonferenssissa, 193 
valinta postiäänestyksellä, 193 94 

toimihenkilöt, RI:n   
nimeämiskomitea, 200 
vaalitarkkailumenetelmä, 201 

Äänestysmenettely  
lippuäänestys, 96 97, 210, 213, 247 
piirikonferenssissa äänestäminen, 217     
postiäänestys 

COL-edustaja, 188, 193 94 
Governor, 27, 213 
Keskushallituksen jäsen, 209 10 
Presidentti, RI, 205 06 

sääntövaltuuskunnassa äänestäminen, 
195 96 
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The Four-Way Test

Of the things we think, say or do

1) Is it the TRUTH?

2) Is it FAIR to all concerned?

3)  Will it build GOODWILL 
and BETTER FRIENDSHIPS?

4)  Will it be BENEFICIAL to 
all concerned?
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