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Forssan Rotaryklubin Rotaryopas 
 

Perustietoa: 

- Rotariklubeja Forssassa on kaksi, Forssan Rotaryklubi ja Forssa Sepänhaan Rotaryklubi. Forssan 

klubissa edustettuna molemmat sukupuolet. 

- Kokoonnumme joka torstai klo 12.00 lounaalle Hotelli Scandiciin ja heti perään 12.30 aloitamme 

viikkokokouksen. Kokous kestää klo 13.00 asti. Toisinaan saatamme kokoontua iltaisin tai 

poikkeavasti eri viikonpäivänä. Tarkista ohjelmasta tai netistä kokouspäivät. 

- Kokouksissa on eri aihealueita/esitelmöitsijöitä. Kaikki jäsenet pitävät luokite-esitelmän eli esittelevät 

oman työnsä. 

- Läsnäoloksi pyrimme saamaan 100%. Toivottavaa on, että osallistuu kaikkiin omiin kokouksiin, mutta 

työkiireet eivät aina jousta, joten paikkauksia voi tehdä eri rotaryklubeissa. Paikkauksesta saat 

läsnäolokortin, joka pitää toimittaa mahdollisimman pian sihteerille. Mikäli et pääse seuraavaan 

omaan kokoukseen, ilmoita paikkauksestasi sähköpostitse. Tieto on tarpeellinen, sillä kaikki 

rotaryklubit kirjaavat läsnäolot ja ne raportoidaan Suomen Rotaryn nettisivuille. 

- Rotary, joka ehdottaa sinua jäseneksi, on ns. kummisi. Hänen tehtävänsä on auttaa sinua ”sisään” 

toimintaan eli mikäli sinulla on kysymyksiä rotarytoiminnasta, voit kysyä joko omalta kummiltasi, 

sihteeriltä, presidentiltä tai klubikouluttajalta. 

- Rotariin pyydetään jäseneksi, sinne ei voi halutessaan vaan liittyä. Rotarit miettivät eri 

jäsenehdotuksia sekä jäsenkomitean, hallituksen että koko klubin tasolla. Kun sinua kysytään 

Rotareihin ja annat alustavan suostumuksesi, käsitellään asia kaikilla edellä mainituilla tasoilla läpi. 

Hyväksynnän jälkeen saat kutsun kokoukseen esittelemään itsesi, sinulle luovutetaan rotary-pinssi, 

matrikkeli ja ohjelma. HUOM! Mikäli joskus vaihdat klubia tai eroat, pinssi on palautettava. 

- Klubi on monessa mukana: aikuisten GSE-vaihto, nuorisovaihto, RYLA, eri palveluprojektit, hankkeet 

jne. Liittymisesi jälkeen sinua tullaan ehdottamaan johonkin toimintaan mukaan, joten pääset 

paremmin sisään rotarytoimintaan. 

- Rotarit maksavat jäsenmaksua vuosittain 160 euroa siten, että 80 euroa laskutetaan heinä-elokuussa 

ja 80 euroa laskutetaan tammikuussa. Lisäksi liittymismaksu, joka siis menee vain kerran, on 40 

euroa. 

- Toiminta on monipuolista ja verkostoitumisen mahdollisuus auttaa tutustumaan moniin eri 

ammattialoihin. Aktiivisuudestasi on kiinni, miten paljon osallistut eri toimintoihin. Rotarius antaa 

paljon, joten rohkeasti mukaan 
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