
Rotary-visa 30.01.2014      Hannu Määttänen 

 

1. Minkä ikäinen Rotaryjärjestö on ? 

23.2.1905 (lähes 109 vuotias) 

 

 

2. Rotarien määrä Suomessa? 

12.000 jäsentä, 300 klubia 

 

 

3.Neljän kysymyksen koe ohjaa Rotaryn eettiset periaatteet 

   Mikä on kysymys nro 1 ? 

Onko tämä totta? 

 

 

4. Mikä on Rotaryn perustoiminto? 

Kerran viikossa pidettävä klubikokous. 

 

 

5. Uuden jäsenen kutsumisen 2 peruskriteeriä? Siis millaisen uuden jäsenen pitää olla? 

Palveluhenkinen, oman ammattikuntansa esimerkillinen edustaja, hyvämaineinen, (asema, 

mahdollisuus osallistua aktiivisesti toimintaan) 

 

 

6. Mistä kertoo rotaryn rintamerkki? 

Siitä, että kuuluu rotaryjärjestöön. 

 

 

7. Miten ja mihin sijoitetaan Paul Harris Fellow –rintamerkki? 

Takin vasempaan kauluskäänteeseen rotarymerkin alapuolelle. Sitä kannetaan rotarymerkin kanssa, 

ei yksinään. 

 

 

8. Minkä kokoinen on keskimäärin rotaryklubi Suomessa? 

noin 40 jäsentä (12.000 jäsentä ja 300 klubia). 

 

 

9. Mikä on naispuolisten jäsenten osuus Suomen rotaryklubeissa? 

noin 12 % 

 

 

10. Kuinka moneen kokoukseen pitää jokaisen jäsenen puolivuosittain osallistua vähintäin? 

50 % kokouksista ja 60 % sen kestosta 

 

11. Miten voi korvata poissaolon oman klubinsa kokouksesta? 

osallistumalla toisen klubin kokoukseen 

osallistumalla hallituksen tai komiteoiden kokouksiin 

osallistumalla muuhun klubin hallituksen hyväksymään kokoukseen 

osallistumalla RI:n, SR:n tai rotarypiirin tapahtumiin 

 



 

12. Miten voi saada pysyvän vapautuksen läsnäolosta? 

jäsenyysvuosien ja iän summa on vähintään 85 

 

 

13. Mikä on Intercity-kokous? 

usean klubin yhteinen tilaisuus, jolla on usein myös jokin erityinen teema 

 

 

14. Mikä on klubineuvottelu? 

on klubin kaikkien jäsenten, toimihenkiöiden, hallituksen jäsenten ja komiteoiden puheenjohtajien 

kokous, jossa keskustellaan klubin ohjelmasta ja toiminnasta sekä koulutetaan uusia jäseniä. 

 

 

15.  Kuka voi ehdottaa/hankkia uusia jäseniä ja miten? 

se on jokaisen oikeus ja velvollisuus 

 

 

16. Kun tulevan jäsenen ehdokkuus julkistetaan klubikokouksessa, kuka voi vastustaa ja missä 

ajassa? 

aktiivijäsen voi jättää 7 päivän kuluessa hallitukselle perustellun vastalausekirjelmän 

 

 

17. Voiko siirtojäsentä vastustaa? 

kyllä, se noudattaa samoja menettelyjä kuin muidenkin jäsenten rekrytointi 

 

 

18. Mikä on 5. ja uusin rotaryn palveluväylä? 

uudet sukupolvet (klubipalvelu, ammattipalvelu, yhteiskuntapalvelu, kansainvälinen palvelu ja 

nuorisopalvelu) 

 

19. Moniko nuori on vuosittain mukana nuorisovaihdossa? 

noin 8.000 nuorta 

 

20. Mitkä ovat nuorisovaihdon eri muodot? 

vuosivaihto, kesävaihto, leirit 

 

 

 

21. Rotarytoimintaa liittyy valtava määrä erilaisia lyhenteitä. Mistä mm. löytyy niistä kooste? 

matrikkeli kohta 1.17 (sivu 49) 


