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Tervetuloa rotarypiirin 1400 RLI-valmennukseen! 
 
Klubiemme nykyinen toiminta ja tulevaisuus riippuvat jäsenten aktiivisuudesta ja 
sitoutumisesta. Olemme rotarypiirissä 1400 jo jonkin aikaa etsineet sellaisia 
keinoja, joilla voisimme tukea klubien uusien jäsenten kehittymistä rotareina ja 
siten myös klubien monipuolista ja vaikutuksia tuottavaa toimintaa. Mitä enemmän 
itse kukin tiedämme Rotarysta ja ymmärrämme sen periaatteita, sitä paremmin 
viihdymme rotareina ja sitä enemmän saamme toiminnastamme irti.  
Rotary Leadership Instituten (RLI) koulutusohjelma on yli 300 rotarypiirin käytössä 
ympäri maailmaa, meitä lähinnä Tanskassa piirissä 1470, ja siitä on saatu hyviä 
kokemuksia. Oma rotarypiirimme liittyi RLI:n jäseneksi helmikuussa 2012 ja sen 
kouluttajatiimi valmennettiin tehtäväänsä kesäkuussa 2012. Nyt järjestettävä 
valmennuskokonaisuus (ravintola Rauhalassa Oulussa kolmena lauantaipäivänä klo 9 – 
17: 22.9.2012; 10.11.2012; 2.2.2013.) toimii pilottina, josta saatavien kokemusten 
mukaan voimme edelleen kehittää omaa toteutustamme. Olemme iloisia siitä, että 
valmennus on herättänyt kiinnostusta sekä uusien että jo klubien johtotehtäviin 
siirtymässä olevien rotarien keskuudessa.  
 RLI-koulutusaineiston sisältöä muokataan säännöllisesti; me pääsemme nyt 
aloittamaan tämän rotaryvuoden alussa käyttöön otetulla aineistolla. Jatkossa myös 
omalla rotarypiirillämme on mahdollisuus osallistua aineiston kehittämiseen. RLI-
valmennus on tyypillisesti otteeltaan rentoa ja osallistujia aktivoivaa – silti siinä 
käsiteltävät aiheet ovat tärkeitä ja vakaviakin.  
Toivomme valmennuksen antavan osallistujille toisaalta ylpeyttä, toisaalta nöyryyden 
tunnetta siitä, mitä on olla mukana 1,2 miljoonan jäsenen maailmanlaajuisessa 
rotaryjärjestössä. Nuoren amerikkalaisen rotaryklubin sanoin: 
”Come to make friends and to network, stay to change the world.” 
 
Oulussa 15.9.2012 
 
 
   Leila Risteli 
   piirikouluttaja 
 
Kouluttajat: 
MDYEO Matti Antikainen (Tuira)    DGE Martti Lepojärvi (Meri-Oulu) 
IPDG Paavo Enroth (Kajaani)    DG Pekka Pietiläinen (Muhos) 
PDG Juhani Hannila (Oulu)    DGN Tarja Repo (Haapavesi) 
PDG Matti Honkala (Pietari Brahe)    PP Juha Risteli (Oulun Tulli) 
PDG Virpi Honkala (Raahe)          PDG Leila Risteli (Oulun Pohjoinen) 



 

 

  

RLI Osa I – MINÄ ROTARINA 
SISÄLLYSLUETTELO 

 

 

Rotary Leadership Institute (RLI) on rotarypiirien yhteinen ohjelma johtajuuden ja rotarytoiminnan 
kehittämiseksi. Siinä käytetään vuorovaikutteista työskentelyä pienissä ryhmissä, tavoitteena sitouttaa 
rotareita ja vahvistaa klubeja.   

RLI ei ole Rotary Internationalin virallinen ohjelma eikä sen valvonnan alainen. 

Toiminta-ajatuksemme: Rotary Leadership Institute on rotarypiirien yhteinen ruohonjuuritason johtajuuden 
kehittämisohjelma, jonka toiminta-ajatuksena on vahvistaa rotaryklubeja laadukkaalla johtamiskoulutuksella.  

 
 

KURSSIAINEISTOT 
Tapahtumien aikataulut, kouluttajat, tulossa olevat RLI –tapahtumat, RLI-osaston johtajat ja kutsukirje ovat joko 
kurssimateriaalin liitteinä tai internetissä. Englanninkieliset aineistot löytyvät internetosoitteesta rlifiles.com.  

   

  

Näkemyksiä johtajuuteen  
Koska olen rotari, toimin, määritelmän mukaan, johtotehtävissä. Selvitellään yhdessä 
johtajuuden ominaispiirteitä, motivointitapoja ja johtamistyylejä. Miten johdan parhaiten?     
 

1 

 

Rotarymaailmamme  
Rotarina olen osa samanmielisten ihmisten maailmanlaajuista organisaatiota. Otan itselleni 
hieman aikaa oppiakseni todella ymmärtämään Rotaryn tarkoitusta ja rakennetta. Onko 
näistä resursseista minulle apua? 
 

3 

 

Sitoutamme jäsenemme  
Aktiivisella osallistumisellani vahvistan klubiani ja Rotarya. Klubin sitoutuneilla jäsenillä on 
hauskaa, he saavat ystäviä ja palvelevat tehokkaasti. Tämän takia minä liityin Rotaryyn!      
 

11 

 

Oma säätiömme 
Teen hyvää omalla paikkakunnallani ja koko maailmassa. Opi oman säätiömme 
perustavoitteet ja ohjelmat. Olen hyvän voimana maailmassa!      
  

19 

 Etiikka – ammattipalvelu 
Rotarina olen eettinen, tunnistan ja edistän muiden eettistä ajattelua ja etsin mahdollisuuk-
sia toisten palvelemiseen omassa ammatissani. Sinäkin huomaat, että olen rotari.   

25 

 

Palveluprojektit  
Olen tärkeä osa maailmanlaajuista ammattilaisten, liike-elämän johtajien ja yhteisöjen 
vastuuhenkilöiden verkostoa. Osaan suunnitella, toteuttaa ja edistää palvelua. 

29 

  
Uusia houkutuksia                                                                                  Viimeinen sivu 

 Kurssin palaute                                                                                       Erillinen sivu  
  



 

 

About Your RLI Program.  The Rotary Leadership Institute is a grassroots, multi-district 
leadership development program whose mission is to strengthen Rotary clubs through quality 
leadership education. Established in 1992, RLI has become a worldwide organization with divisions 
in every continent of the world. While it is an unofficial program of Rotary International, it has 
substantial support of a number of past Rotary International Presidents and current, past and 
incoming R.I. Directors. The R.I. Board has adopted a resolution recommending RLI or similar 
programs to the districts and the Council on Legislation has twice recommended RLI to the Board. 
For more information on RLI, see our website at www.rotaryleadershipinstitute.org.  

The RLI Recommended Curriculum. RLI recommends a curriculum and provides 
outlines and faculty materials to all its divisions. The curriculum has been continually revised 
and upgraded over the years. Because of the growth of RLI, it is expected that major 
revisions will be recommended every three years in order to give divisions a sufficient 
opportunity to orient their faculty members and to provide translations where necessary. 
Important changes in Rotary are provided annually to all divisions. All curriculum materials 

and available translations are posted on the RLI materials website at rlifiles.com. 

The RLI Curriculum Committee. The committee meets annually most years and all 
divisions are requested to provide suggestions for improvement based on their own 
experiences. Any division may send representatives to the Annual Curriculum Meeting. 

2012-2013 RLI Curriculum Committee  Chair: Gary Israel, RLI, Sunshine Division
   Editor: Bevin Wall, Zone 33 RLI 

 
ARGENTINA CENTRAL/SOUTH 
& BOLIVIA 
PDG Juan Pedro Torroba, Chair  
PDG Miguel A. Martinez  
 
ATLANTIC/ ATLANTIQUE 
PP Kim Pearson, Chair  
 
BUENOS AIRES & PERU 
RI Dir-Elect Celia Giay, Chair 
 
GREAT LAKES (US/ CANADA) 
PDG Renee Merchant, Chair  
 
HEART OF AMERICA (US) 
PDG Jane Malloy, Chair  
PDG Bob Malloy 
 
ZONE 33 (MID-ATLANTIC US/ 
CARIBBEAN)   
PRID Eric Adamson, Past Chair 

 
S. ASIA (INDIA/ NEPAL/ SRI 
LANKA) PP Binod Khaitan, Ex.V-
Chair 
 
JAPAN 
PRID Masahiro Kuroda, Chair  
 
MEXICO 
PDG Adriana de la Fuente 
PDG Salvador Rizzo Tavares, 
Chair  
 
NORTHEAST AMERICA (US)  
PDG Knut Johnson, Training 
Chair 
PDG Ann Keim, Reg V.Chair 
PRID David Linett, RLI-Int. 
Chair 
PDG Toni McAndrew, Chair  
PDG Tam Mustapha, RLI-Int 
V.Chair 

PDG Michael Rabasca, RLI-Int 
Ex. Director 
PDG Frank Wargo, Materials 
Chair 
 
ST. LAURENT (QUEBEC, 
CANADA) 
PDG Yves Fecteau, Chair  
PDG Gilles Gravel 
PDG Claude Martel 
 
SUNSHINE (SOUTHEAST US/ 
CARIBBEAN) 
DGN Robert “Bob” Arnold 
PDG Jim  Henry, Past Chair  
PDG Gary Israel, Chair   
Debbie Maymon, Registrar 
PDG Doug Maymon, Chair-Elect 
Brenda Wendt, Secretary 
 
PDG Bevin Wall, Ex. Director  
Pam Wall, Faculty Trainer 

http://www.rotaryleadershipinstitute.org/


 

 

NNääkkeemmyykkssiiää  
          jjoohhttaajjuuuutteeeenn  

KKoosskkaa  oolleenn  rroottaarrii,,  ttooiimmiinn,,  mmäääärriitteellmmäänn  mmuukkaaaann,,  jjoohhttootteehhttäävviissssää..  

 

Tunnin tavoitteet 
Tutkia johtajuuden 
ominaispiirteitä 
Keskustella siitä, mikä 
motivoi ihmisiä vapaaehtois- 
tai kansalaisjärjestössä 
Tutkia omaa johtamistyyliäsi  
 

Erilaiset aineistot 
  Johtajana vapaaehtoisille vs. työelämässä 

The Basics for Effective Leadership Are Really 
Pretty Basic 

12 Leadership Essentials for the 21st Century 

Key:  attached insert    online     article      ppt 

 
Tämä on osa johtajuutta käsittelevää kokonaisuutta, joka kulkee kolmen RLI-kurssipäivän läpi. Sen muita osia ovat Strateginen 

suunnittelu ja analysointi, Tiimin rakentaminen, Klubin viestintä, Julkisuuskuva ja suhdetoiminta sekä Tehokkaita 
johtamisstrategioita. Jäsenyydellä ja Palvelulla on omat kokonaisuutensa. 

 
Tunnin aiheet 
 
1) Mikä ero on sillä, että toimii johtajana työelämässä ja toimii  

johtajana Rotaryssa? Mikä on ”johtajan” rooli Rotaryssa? 
 
 
 

2) Luettele hyvien johtajien ominaisuuksia. Pohdi,mitkä ominaisuudet ovat tärkeitä. 
 
 
  

3) Ottaen huomioon, että johtamistyyliin vaikuttavat myös  
kulttuuri- ja sukupolvierot, analysoi em. johtajia käyttäen 

      seuraavia johtamistyyliluokkia* (*perustuu Kurt Lewinin  
      ja Rensis Likertin tutkimuksiin):  
 

• Osallistava: pyrkii samaa muut mukaan;  

• Tilannejohtaminen: muuttaa johtamistyyliä tilanteen mukaan;  

• Transaktiojohtaminen: toimii hierarkisten rakenteiden ja palkkio-/rangaistusjärjestelmien 
avulla;  

• Muutosjohtajuus: johtaa inspiraation, energian jakamisen ja innostuksen kautta;  

• Palvelija: palvelee muita mieluummin kuin on palveltavana.          

 
 



 

 

4) Onko hyvä johtaminen synnynnäistä vai voiko johtajuutta oppia? 

5) Mikä motivoi henkilöä erinomaiseen suoritukseen työpaikalla? 

6) Mikä motivoi jäsentä Rotaryklubissa?  

7) Ajattele klubisi presidenttejä ja valitse, kuka 
mielestäsi oli paras johtaja (mainitsematta 
nimiä). Kerro ryhmälle, miksi tämä johtaja oli 
paras. Mitkä näyttävät olevan tärkeimmät erot 
vahvojen ja heikkojen johtajien välillä 
rotaryklubeissa?  

8) Miksi sekä johtajat että seuraajat ovat tärkeitä organisaatiossa yleensä ja omassa 
rotaryklubissasi? Voiko sama ihminen olla molempia? 

9) Miksi visio (tahtotila) on tärkeä ominaisuus Rotaryjohtajalle? 

Yhteenveto:  Hyvä johtajuus vaatii ajatusta, suunnittelua, valmistautumista, valmiutta kokeilla 
jotakin uutta antamatta menneisyyden sitoa itseään sekä itseluottamusta, joka 
mahdollistaa riskinoton. 



 

 

RRoottaarryymmaaaaiillmmaammmmee  

Rotarina olen osa samanmielisten ihmisten maailmanlaajuista organisaatiota. 
 

 
Tämä on osa rotaryjäsenyyttä käsittelevää kokonaisuutta, joka kulkee kolmen RLI-kurssipäivän läpi. Sen muita tänään 

käsiteltäviä osia ovat Sitoutamme jäsenemme sekä Etiikka ja ammattipalvelu. Tälle osalle perustuvat myöhemmin tulevat osat 
Houkuttelemme jäseniä sekä Rotarit, ammattipalvelu ja odotukset. Palvelulla ja Johtajuudella on omat kokonaisuutensa. 

 
 
Tunnin aiheet 
 
 
1) Tärkeitä Rotarya ohjaavia käsitteitä  

a) Onko sinulta koskaan kysytty, mitä Rotary oikein on? 
Mitä vastaat tällaiseen kysymykseen? 

b) Mistä voimme etsiä Rotaryn merkitystä?  

c) Mikä on “ Rotaryn tavoite”?   

Tunnin tavoitteet 
Pohdi Rotaryn tavoitetta 
Ymmärrä organisaatiomme 
eri kerrokset 
Tunnistaa, miten eri tasoilla 
toimivat ihmiset voivat auttaa 
klubiasi 

 
 

Aineistot 
Liite  MRW-1: Rotarymme organisaatiokaavio 

Liite  MRW-2: RI:n strategiasuunnitelma   

Liite  MRW-3: RI:n strategian painopisteet  

Liite  MRW-4: Rotaryn ydinarvot 

Liite  MRW-5: Rotaryn tavoite 

Rotary Basics. 595-EN-(510)  

History of Rotary International 

Contact RI Staff  

Key:  attached insert    online     article      ppt 

  

 



 

 

d) Mitä ovat viisi palveluväyläämme? 

2) Rotary International (RI)  

a) Miksi tarvitsemme RI:n? Miksei meillä voi olla vain klubeja 
eikä näitä muita kokonaisuuksia? Eikö olisi halvempaa, jos ei 
tarvitsisi maksaa jäsenmaksuja RI:lle ja piirille?   

b) Onko siitä mitään hyötyä, että olemme kansainvälinen 
organisaatio?   

c) Miten RI valvoo/ohjaa klubeja? Onko oma klubini 
itsenäinen? Mitä klubiltani vaaditaan? Onko Rotarylla 
strategiasuunnitelmaa? Koskeeko Rotaryn 
strategiasuunnitelma omaa klubiani? 

d) Miten RI on organisoitunut? Millainen on sen johtamisrakenne? Miten sitä hallinnoidaan? 
Miten sen toimintaperiaatteet määräytyvät? Onko klubeilla mitään vaikutusmahdollisuuksia 
toimintalinjauksiin? 
 

 
e) Miten olemme yhteydessä RI:iin? Mistä saamme tietoa ja apua? 

• Rotary Internationalin intenetsivusto www.rotary.org 

• Suomen Rotaryn internetsivusto www.rotary.fi  

• RLI - Rotary Leadership Instituten internetsivusto, koko sateenvarjo-organisaatiolle 
osoitteessa www.rotaryleadershipinstitute.org   

• Rotarypiirin internetsivusto www.rotary.fi/1400  
 

 
3) Rotarypiiri  

a) Miksi meillä on piirejä?   

b) Mitä kuvernööri tekee? Entä apulaiskuvernööri?  

 

http://www.rotary.org/
http://www.rotary.fi/
http://www.rotaryleadershipinstitute.org/
http://www.rotary.fi/1400


 

 

c) Miksi piiri on klubille tärkeä? 

d) Miten klubi ottaa yhteyttä piiriin? Miten löydän tietoa omasta piiristäni? 

4) Rotaryvyöhyke (Zone) 

a) Mikä on Zone ja miksi meillä on niitä?    

b) Mikä on RI:n keskushallituksen jäsenen (Director) tehtävä vyöhykkeessä?  Entäs sitten 
Rotarykoordinaattorin, alueellisen Rotarysäätiökoordinaattorin (Regional Rotary Foundation 
Coordinator) ja julkisuuskuvakoordinaattorin (Public Image Coordinator) tehtävät? 

c) Onko vyöhyke klubille tärkeä? Miksi on tai miksi ei ole? 

 
 
 
 
 
 
 

“Rotary must be renewed constantly at the club level to avoid stagnation and at the 
international level to avoid retrogression. But Rotary at all levels depends on the 
individual Rotarian.” 

 
1969-70 James F. Conway 

                         The Challenge: Review& Renew 
THE ROTARIAN, July 1969 



 

 

Liite MRW-1: 

 
Rotarymaailmamme organisaatiokaavio 

 
 

 
Oma rotaryklubini 
yli 1,2 miljoonaa rotaria 
yli 34 000 klubissa 

 
 
 

        Rotarypiirini 
 yli 500 piirin joukossa 

 
 
 
 
Rotary  
International 
 
 
 



 

 

Liite MRW-2:  
Rotary Internationalin Strategiasuunnitelma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Insert MRW-3: Rotary Internationalin Strategiasuunnitelman 
painopisteet ja tavoitteet 

RI:n Strategiasuunnitelmassa tunnistetaan kolme painopistealuetta ja niissä yhteensä 16 
tavoitetta 

 

Tukea ja vahvistaa klubeja 

• rohkaista klubien innovatiivisuutta ja joustavuutta 

• toimia tasapuolisesti kaikilla viidellä palveluväylällä 

• edistää jäsenistön moninaisuutta 

• parantaa jäsenten hankintaa ja sitouttamista 

• kehittää johtohenkilöitä 

• laajentaa Rotarya uusien, dynaamisten klubien avulla 

• rohkaista strategiasuunnittelua klubi- ja piiritasolla 

Keskittää ja lisätä humanitaarista palvelua 

• hävittää polio 

• lisätä kestävää palvelutoimintaa, joka 

          - nuorten ja nuorten aikuisten ohjelmiin (Uudet sukupolvet)  

          - Rotarysäätiön kuuteen painopistealueeseen 

• laajentaa strategisia kumppanuus- ja yhteistyösuhteita 

• kehittää merkittäviä paikallisia ja kansainvälisiä projekteja 

Parantaa julkista kuvaa ja tietoisuutta 

• yhdenmukaistaa julkista kuvaa ja bränditietoisuutta 

• tiedottaa toiminnallisista palveluista  

• kertoa ydinarvoistamme 

• painottaa ammattipalvelua 

• rohkaista klubeja edistämään verkottumismahdollisuuksia ja klubeille  ominaisia 

toimintoja  



 

 

Liite MRW-4: Rotaryn ydinarvot 

 



 

 

Liite MRW-5: Rotaryn tavoite 
 

 

 

 

Rotaryn tavoite 

Rotarytoiminnan tavoite määritellään seuraavasti: 

Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaiken arvossapidetyn 
yritteliäisyyden perustana 

1   edistämällä tuttavuussuhteiden syntymistä ja siten luomalla tilaisuuksia 
palvelemiseen 

2   vaalimalla liike- ja ammattimoraalia ja arvostamalla kaikkea 
hyödyllistä työtä sekä opastamalla jokaista rotaria näkemään oma 

ammattinsa tilaisuutena palvella yhteiskuntaa 

3  innostamalla jokaista rotaria toteuttamaan palvelemisen ihannetta 
yksityiselämässään, ammatissaan ja yhteiskunnan jäsenenä 

4  edistämällä kansojen välistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa 
palvelemisen ihanteen yhdistämien työn ja toiminnan ihmisten välisen 

ystävyyden avulla. 
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