
 MYNÄMÄEN ROTARYKLUBIN JÄRJESTYSMUOTO

Artikla 1 Määrittelyt
Ellei sisältö muuta vaadi niin tässa 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: tämän klubin jäsen, joka ei ole kunniajäsen.
5. RI: Rotary International.
6. vuosi: 1.7. alkava kahdentoista kk:n ajanjakso.

Artikla 2 Nimi
Tämän yhdistyksen nimi on Mynämäen Rotaryklubi ry (Rotary Internationalin jäsen)

Artikla 3 Klubin sijainti
Tämän klubin sijainti on Mynämäen kunta

Artikla 4 Tavoite
Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaiken arvossapidetyn 
yritteliäisyyden perustana:
1. edistämälla 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. edistämälla kansojen välistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa sen
globaalin toveruusverkoston avulla, jonka muodostavat palvelun ihanteeseen
sitoutuneet eri alojen ammattilaiset ja liike-eläman edustajat.

Artikla 5 Viisi palveluväylää
Rotaryn viisi palveluvaylää edustavat filosofisia ja käytännöllisiä puitteita tämän
rotaryklubin toiminnalle.
1. Klubipalvelu, ensimmäinen palveluväylä, sisältää toiminnan, jota jäsenen
tulisi noudattaa tässa klubissa auttaakseen sitä toimimaan menestyksellisesti.
2. Ammattipalvelun, toisen palveluväylän tarkoitus on korostaa ammatillisesti
korkeatasoisia eettisia toimintatapoja liike-elämässä ja ammateissa, ottaa huomioon 
kaikkien hyväksyttyjen ammattien arvokkuus ja edistaa palvelun ihannetta kaikissa 
ammatillisissa pyrkimyksissä. Jäsenten rooliin kuuluu heidän itsensä ja yritystensä 
johtaminen Rotaryn periaatteiden mukaisesti.
3. Yhteiskuntapalvelu, kolmas palveluväylä, sisältää rotareiden erilaisia pyrkimyksiä,
joskus yhdessä toisten kanssa, joiden tavoitteena on parantaa klubin sijaintipaikka-
kunnalla asuvien ihmisten elämän laatua.



4. Kansainvälinen palvelu, neljäs palveluväyla, käsittää sellaisia aktiviteetteja, joihin 
jäsenet ryhtyvät edistääkseen kansainvalistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja 
rauhaa edistämälla tuttavuussuhteita muiden maiden ihmisten kanssa, tutustumalla 
niiden 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.
5. Nuorisopalvelu painottaa sitä positiivista muutosta, jonka nuoret ja nuoret
aikuiset saavat aikaan osallistumalla johtajuuskehitysaktiviteetteihin, paikallisiin
ja kansainvälisiin palveluprojekteihin ja vaihto-ohjelmiin, jotka vahvistavat ja 
edistävat maailmanrauhaa ja kulttuurien välistä ymmärrystä.

Artikla 6 Kokoukset
Kohta 1 – Säännölliset kokoukset.
(a) Päivä ja aika. Klubi kokoontuu säännollisesti kerran viikossa sääntöjen
määräämänä päivänä ja aikana.
(b) Kokouksen muuttaminen. Pakottavassa tilanteessa tai pätevästä syystä
klubin hallitus voi kuitenkin muuttaa säännöllisen kokouksen pidettaväksi
jonakin sääollisen kokouksen jälkeisenä päivänä ennen seuraavaa säännöllistä 
viikkokokousta, eri kellonaikana säännöllisenä kokouspäivänä tai toisessa paikassa.
(c) Peruuttaminen. Hallitus voi myös kokonaan peruuttaa säännöllisen kokouksen
virallisen 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 kokousta kunakin rotaryvuotena 
muista kuin edellä mainituista syistä. Klubi voi kuitenkin jättää pitämätta korkeintaan 
kolme perättäistä kokousta. 
Kohta 2 – Syyskokous (vuosikokous).
Syyskokous klubin uusien toimihenkilöiden valitsemiseksi pidetään viimeistään 
31.12. siten kuin klubin säännöissä on määrätty.

Artikla 7 Jäsenyys
Kohta 1 – Yleiset kelpoisuusvaatimukset. Tämän klubin tulee koostua täysi-ikäisistä
henkilöistä, joilla on hyvä luonteenlaatu ja hyvä ammatti- ja/tai yhteisömaine.
Kohta 2 – Jäsenlajit. Tässä klubissa on kahdenlaisia jaseniä: aktiivi- ja 
kunniajäseniä.
Kohta 3 – Aktiivijäsen. Henkilö, joka täyttää RI:n jarjestysmuodon artiklan 5, 
kohdassa 2 määrätyt kelpoisuusvaatimukset, voidaan valita tämän klubin 
aktiivijaseneksi.
Kohta 4 – Siirtyvä tai entinen rotari.
(a) Jäsenehdokas. Jäsen voi ehdottaa klubin aktiivijäseneksi siirtyvää tai entistä
rotaria. Ehdotuksen siirtyvän tai jonkun klubin entisen jäsenen aktiivijäseneksi
ottamiseksi tämän kohdan mukaisesti voi tehdä myös entinen klubi. Luokitus ei saa 
olla esteenä aktiivijäseneksi valinnalle, vaikka tämä valinta johtaisi tilapäisesti klubin 
luokitusrajojen ylittämiseen. Tämän klubin jasenehdokkaat, jotka ovat jonkun toisen 
klubin nykyisiä tai entisiä jäseniä ja heillä on siihen klubiin maksamattomia maksuja, 



eivät voi tulla jäseniksi tähän klubiin. Tämän klubin tulisi vaatia kirjallinen todistus 
siitä, ettei toiseen klubiin ole maksamattomia velkoja. Tämän kohdan mukaisen 
siirtyvän tai entisen rotarin hyväksyminen aktiivijaseneksi edellyttää sitä, että 
jäsenehdokkaan aiemman klubin hallitukselta saadaan todistus hänen jäsenyydestään 
kyseisessa klubissa. Siirtyviä tai entisiä jäseniä pitäisi pyytää klubia vaihtaessaan 
tuomaan suosituskirje entisestä klubistaan.
(b) Nykyiset tai entiset jäsenet. Jos tämän klubin nykyistä tai entistä jäsentä 
ehdotetaan jonkun toisen klubin jäseneksi, niin tämä klubi antaa toisen klubin sitä 
pyytäessä todistuksen siitä, että tällä henkilolla ei ole klubille maksamattomia 
maksuja. Mikäli kyseistä ilmoitusta ei toimiteta 30 päivän kuluessa pyynnöstä, 
voidaan olettaa, että jäsenellä ei ole maksamattomia maksuja tuohon klubiin.
Kohta 6 – Kaksoisjäsenyys. Kenelläkään ei ole oikeutta olla samanaikaisesti
aktiivijasen useammassa kuin yhdessä klubissa, muussa kuin tämän klubin
satelliittiklubissa. Kukaan ei voi olla samanaikaisesti jäsen ja kunniajasen
samassa klubissa. Kukaan ei voi samanaikaisesti olla aktiivijäsen klubissa ja
jäsen rotaractklubissa.
Kohta 7 – Kunniajäsenyys.
(a) Kelpoisuusvaatimukset kunniajäsenyydelle. Henkilöt, jotka ovat erityisen
ansiokkaasti edistäneet Rotaryn ihanteita ja sellaiset henkilöt, joiden todetaan
Rotaryn ystävinä jatkuvasti ajaneen Rotaryn asiaa, voidaan valita tömän klubin 
kunniajäseneksi. Klubin hallitus määrittelee kunniajasenyyden keston. 
Kunniajäsenyys useammassa kuin yhdessa 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 luokitusta, mutta heillä on oikeus osallistua kaikkiin klubin 
kokouksiin ja heillä on kaikki muut klubin jäsenyyden edut. Kunniajäsenillä ei ole 
mitään oikeuksia eikä etuja muissa rotaryklubeissa, paitsi oikeus vierailla muissa 
klubeissa olematta kenenkään rotarin vieraana.
Kohta 8 – Julkisen viran tai toimen haltijat. Määräajaksi julkiseen virkaan valittua
tai toimeen nimettyä henkilöä ei voida valita tamän klubin aktiivijäseneksi tätä virkaa 
tai tointa vastaavaan luokitukseen. Tämä ei koske kouluissa, yliopistoissa tai muissa 
oppilaitoksissa eikä oikeuslaitoksessa työskenteleviä viran- tai toimen haltijoita. 
Julkiseen tehtävään tietyksi ajaksi valittu tai määrätty klubin aktiivijäsen saa tuona 
aikana säilyttää jäsenyytensä ja siihen liittyvän luokituksensa.
Kohta 9 – Rotary Internationalin työntekijä. Jäsen, joka on RI:n työntekija, voi
toimikautensa aikana olla tämän klubin jäsen.

Artikla 8 Luokitukset
Kohta 1 – Yleiset ohjeet.
(a) Pääasiallinen toimiala. Jokainen jäsen tulee luokittaa heidän liike- tai ammatti-
alansa tai yhteiskunnallisen palvelun lajin mukaisesti. Luokituksen tulee vastata 
jäsenen edustaman yrityksen tai laitoksen pääasiallista toimialaa tai hänen omaa 
varsinaista tointaan tai työtään tai kuvausta jäsenen yhteiskunnallisen palvelun 
luonteesta.
(b) Korjaus tai muutos. Klubin hallitus voi muuttaa tai korjata jäsenen luokituksen,



mikäli siihen on aihetta. Asianomaiselle jäsenelle on kuitenkin ilmoitettava aiotusta 
muutoksesta tai korjauksesta ja hänelle on tarjottava mahdollisuus sanoa mieli- 
piteensä asiassa.
Kohta 2 – Rajoitukset. Tämä klubi ei voi valita aktiivijäsenta luokitukseen, jossa on
jo viisi tai useampi tämän luokituksen edustajaa. Jos klubissa on yli 50 jäsentä, se voi 
valita aktiivijäsenen tähän luokitukseen edellyttäen, että luokitukseen kuuluvat 
jäsenet eivät ylitä 10 % klubin aktiivijäsenten määrästä. Eläkkeellä olevia jäseniä ei 
lasketa luokituksen kokonaismäärään. Siirtyvän tai klubin entisen jäsenen tai 
Rotarysäätion alumnin, kuten sen RI:n hallitus määrittelee, luokitus ei saa olla 
esteenä aktiivijäseneksi valinnalle, vaikka tämä valinta johtaisi tilapäisesti klubin 
luokitusrajojen ylittämiseen. Jos jäsenen luokitus muuttuu, klubi voi jatkaa hänen 
jäsenyyttään näistä rajoituksista huolimatta.

Artikla 9 Läsnäolo
Kohta 1 – Yleiset ohjeet. Klubin jokaisen jäsenen tulisi osallistua tämän klubin
säännollisiin kokouksiin tai satelliittiklubin normaaleihin kokouksiin sääntöjen
sallimissa rajoissa ja osallistua tämän klubin palveluprojekteihin ja muihin
tapahtumiin ja toimintoihin. 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 päivää ennen tai jälkeen kokouksen. Jos jäsen kokouksen säännöllistä
kokoontumisaikaa edeltävän tai sen jälkeisen neljäntoista (14) päivän aikana
(1) on läsnä vähintään 60 % toisen rotaryklubin, toisen satelliittiklubin kokouksen tai 
väliaikaisen rotaryklubin säännöllisestä kokousajasta 
(2) osallistuu rotaract- tai interactklubin tai Rotaryn yhteisötoimikunnan tai Rotaryn 
toveruusryhmän tai väliaikaisen rotaract- tai interactklubin, Rotaryn yhteisötoimi- 
kunnan tai Rotaryn toveruusryhmän säännölliseen kokoukseen
(3) osallistuu RI:n kongressiin, sääntövaltuuskuntaan, kansainväliseen neuvotteluun, 
RI:n entisten ja nykyisten toimihenkilöiden instituuttiin, rotaryinstituuttiin entisille, 
nykyisille ja tuleville RI:n toimihenkilöille tai mihin tahansa kokoukseen, joka 
toteutetaan RI:n hallituksen tai RI:n presidentin luvalla, hänen toimiessaan hallituk- 
sen puolesta, monivyöhykekonferenssissa, RI:n komiteakokouksessa, rotarypiiri- 
konferenssissa, rotarypiirin koulutusseminaarissa, RI:n hallituksen ohjeiden 
mukaisesti pidetyssä piirin tilaisuudessa, kuvernöörin ohjeiden mukaisesti pidetyssa 
piirikomiteakokouksessa tai asianmukaisesti kuulutetussa rotaryklubien Intercity-
kokouksessa
(4) saapuu toisen klubin kokoontumispaikkaan sen säännöllisenä kokoontumisaikana 
osallistuakseen kokoukseen tai satelliittiklubin kokoukseen, mutta tämä klubi ei 
kokoonnu silloin tai siinä paikassa
(5) on läsnä ja osallistuu klubin palveluprojektiin tai klubin sponsoroimaan
yhteiskunnalliseen tapahtumaan tai hallituksen hyväksymään kokoukseen
(6) osallistuu hallituksen kokoukseen tai hallituksen hyväksynnällä palvelukomitean 
kokoukseen, jonka jäseneksi hänet on nimetty



(7) osallistuu jonkun klubin verkkosivun kautta interaktiiviseen aktiviteettiin, mikä 
kestää vähintään 30 minuuttia.
Kun jäsen on oman asuinmaansa ulkopuolella enemmän kuin neljätoista (14) päivää, 
aikarajoitusta ei tule noudattaa, jotta jäsen voi vierailla toisen maan klubien tai 
satelliittiklubien säännöllisissä kokouksissa koko matkansa aikana. Jokainen tällainen 
läsnäolo korvaa poissaolon klubin kokouksesta jäsenen ulkomailla oleskelun aikana.
(b) Klubin kokouksen aikana. Jos jäsen, kokouksen aikana on
(1) suhteellisen suoraan menossa johonkin tämän artiklan alakohdassa (a)(3) 
mainittuun kokoukseen tai tulossa tälläisesta kokouksesta
(2) palvelee RI:n toimihenkilönä tai komitean jasenenä tai Säätion hallituksen
jäsenenä
(3) palvelee kuvernöörin erityisedustajana uutta klubia perustettaessa
(4) rotarytehtävissä RI:n työntekijänä
(5) osallistuu suoraan ja aktiivisesti piirin tai RI:n tai Rotarysäätion tukemaan 
palvelutehtävään syrjäisella seudulla, jossa poissaolon korvaaminen on täysin 
mahdotonta
(6) on hallituksen hyväksymällä rotaryasialla ja tämä estää häntä osallistumasta
klubin kokoukseen.
Kohta 2 – Pitkäaikainen poissaolo työtehtävässä toisella paikkakunnalla. Jos jäsen
joutuu toimimaan toisella paikkakunnalla toimeensa kuuluvassa työtehtävässä
pitkähkön ajanjakson, hän voi tällöin korvata poissaolonsa oman klubin kokouksista
tämän ajanjakson aikana toisella paikkakunnalla sijaitsevassa klubissa edellyttaen, 
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
mukaisesti. Hallitus voi hyväksyä jäsenen poissaolon syistä, joita se pitää hyvinä ja 
riittävinä. Tällainen poissaolo saa kestää korkeintaan 12 kuukautta. Kuitenkin mikäli 
tämä poissaolo johtuu terveydellisistä syistä, joiden vaikutus kestää yli 12 kuukautta, 
hallitus voi pidentää tällaisen poissaolon yli alkuperaisen 12 kuukauden.
(b) jäsenen yhteenlaskettu ikä ja jäsenvuodet, yhdessä tai useammassa klubissa,
on vähintään 85 vuotta ja hän on ilmoittanut klubin sihteerille kirjallisesti,
että hän haluaa vapautuksen läsnäolovelvollisuudesta ja hallitus on suostunut tähän.
Kohta 4 – RI:n toimihenkilön poissaolo. Jos klubin jäsen on RI:n nykyinen toimi- 
henkilö tai RI:n nykyisen toimihenkilön rotariseuralainen, hönen poissaolonsa on 
sallittu.
Kohta 5 – Läsnäolotilastot. Jos tämän artiklan alakohdan 3(a) perusteella läsnäolo- 
velvollisuudesta vapautettu jäsen ei pysty tulemaan kokoukseen, niin jäsentä eikä 
hänen poissaoloaan laiteta läsnäolotilastoon. Mikäli tämän artiklan alakohtaan 3(b) 
tai kohtaan 4 kuuluva läsnäolovelvollisuudesta vapautettu jäsen osallistuu klubi- 
kokoukseen, hänet lasketaan mukaan jäsenmäärään sekä hänen osallistumisensa 
lasketaan mukaan, kun klubin läsnäoloja lasketaan.

Artikla 10 Hallitus ja toimihenkilot
Kohta 1 – Johtoelin. Klubin asioita hoitaa hallitus, joka valitaan klubin sääntöjen
määräämällä 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 koskevasta päätöksestä, artiklan 12, kohdan 6 mukaan, voidaan joko 
vedota klubiin tai pyytää sovittelua tai välimiesmenettelyä. Jos vetoomus on tehty, 
hallituksen päätöksen muuttamisen tulee tapahtua hallituksen määräämässä klubin 
säännöllisessa kokouksessa, jossa on läsnä päätösvaltainen määrä klubin jäseniä. 
Päätöksen muuttamista tulee puoltaa vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevien 
määrästä. Sihteerin tulee viimeistaan viisi (5) päivää aikaisemmin ilmoittaa kaikille 
klubin jäsenille asian tulevan tässä kokouksessa käsiteltavaksi. Klubin päätös tehtyyn 
vetoomuksen on lopullinen.
Kohta 4 – Toimihenkilöt. Klubin toimihenkilöita ovat presidentti, edellinen
presidentti, tuleva presidentti ja sihteeri, mahdollisesti yksi tai useampi vara- 
presidentti, jotka kaikki ovat hallituksen jäseniä. Klubin toimihenkilöihin tulee 
kuulua myös rahastonhoitaja ja mahdollisesti klubimestari, jotka kaikki voivat olla 
hallituksen jäseniä, jos klubin säännöt sitä edellyttävät. 
Kohta 5 – Toimihenkilöiden vaalit.
(a) Muiden toimihenkilöiden kuin presidentin toimikausi. Klubin toimihenkilot
valitaan tehtäväänsä siten kuin klubin säännöissä on määrätty. Lukuun ottamatta 
presidenttiä, toimihenkilot astuvat tehtäviinsä vaalia seuraavan 1.7. 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) kuukautta ennen sitä päivää, jona 
hän astuu presidentin toimeensa. Hän toimii varapresidenttinä valinnan jälkeen. 
Varapresidentti muuttuu tulevaksi presidentiksi 1.7. vuotta ennen kuin hän ottaa 
vastaan presidentin tehtävän. Presidentti ottaa vastaan tehtävänsa 1.7. ja palvelee 
yhden (1) vuoden ajan tai siksi kunnes hänen seuraajansa on valittu ja hyväksytty.
(c) Kelpoisuusvaatimukset. Kunkin toimihenkilön ja hallituksen jäsenen tulee olla 
asiansa hyvin hoitanut jäsen tässä klubissa. Presidentin toimeen ehdolla olevan 
henkilön on pitänyt olla klubin jäsen vähintään yhden vuoden ennen presidentin 
toimeen nimittamistä, paitsi siinä tapauksessa että piirikuvernöörin mielestä alle 
vuoden mittainen palvelus täyttää tämän vaatimuksen tarkoituksen. Tulevan 
presidentin tulee osallistua tulevien presidenttien koulutusseminaariin ja piiri- 
neuvotteluun ellei tuleva kuvernööri ole antanut hänelle lupaa olla poissa. Jos on 
saanut tällaisen luvan, tulevan presidentin tulee nimetä ja lähettää klubin edustajan, 
jonka tulee raportoida tulevalle presidentille neuvottelusta. Jos tuleva presidentti ei 
osallistu tulevien presidenttien koulutusseminaariin eikä piirineuvotteluun eikä ole 
saanut tulevalta kuvernöörilta lupaa olla poissa tai, jos tallainen lupa on myönnetty, 
mutta hän ei ole lähettänyt nimettyä edustajaa klubistaan näihin kokouksiin, tuleva 
presidentti ei voi palvella klubin presidenttinä. Tällaisessa tapauksessa nykyisen 
presidentin tulee jatkaa klubin presidenttinä kunnes seuraaja, joka on osallistunut 
tulevien presidenttien koulutusseminaariin ja piirineuvotteluun tai osallistunut tulevan 
kuvernöörin järjestämään riittävään koulutukseen, on asianmukaisesti valittu.



Artikla 11 Liittymis- ja jäsenmaksut
Klubin jokaisen jasenen on liittymis- ja jäsenmaksuna suoritettava klubille sen
säännoissa vahvistetut maksut. Siirtyvälta tai entiselta jäsenelta, joka on hyväksytty
klubin jäseneksi artiklan 7, kohdan 4(a) mukaisesti tai keltään entiseltä jäseneltä, joka 
on uudelleen liittymässä tähän klubiin, ei kuitenkaan peritä uutta liittymismaksua. 
Rotaractin, jonka jäsenyys Rotaractissa päättyi kahden 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
seuraavassa esitetystä syystä.
Kohta 2 – Automaattinen päättyminen.
(a) Jäsenyyden kelpoisuusvaatimukset. Jäsenyys päättyy automaattisesti, kun jäsen 
lakkaa täyttämästä jasenyysvaatimukset, mutta
(1) hallitus voi taata klubin sijaintipaikalta poismuuttavan jäsenen säilyttää jäsenyy- 
tensä enintaan yhden (1) vuoden ajan, jotta hän voisi vierailla uuden asuinpaikkansa 
rotaryklubissa ja tulla siella tunnetuksi, mikäli hän edelleen täyttää kaikki klubin 
jäsenyyden ehdot
(2) hallitus voi sallia klubin sijaintipaikalta poismuuttavan jäsenen säilyttää jäsenyy- 
tensä klubissa, jos hän edelleen täyttää kaikki klubin jäsenyyden ehdot.
(b) Miten liittyä uudelleen. Kun jäsenen jäsenyys on päättynyt tämän kohdan ala-
kohdan (a) mukaisesti, hänellä on oikeus hakea jäsenyyttä samassa tai toisessa 
luokituksessa, edellyttäen, että hänen asiansa klubin suhteen olivat kunnossa kun hän 
erosi. Toista liittymismaksua ei perita.
(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 – Päättyminen – Maksujen laiminlyöminen.
(a) Menettely. Jos jäsen ei viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ole 
suorittanut erääntyneet maksunsa, sihteerin on lähetettävä hänelle kirjallinen
huomautus hänen viimeksi tunnettuun osoitteeseensa. Jos maksut eivät ole suoritettu 
kymmenen (10) päivän kuluessa tämän huomautuksen päiväyksestä, jäsenyys voi 
päättyä hallituksen harkinnan mukaan.
(b) Jäsenyyden palautus. Hallitus voi palauttaa entisen jäsenen jäsenyyden hänen 
anomuksesta, kun entinen jäsen on suorittanut kaikki velkansa klubille. Kuitenkaan 
minkään entisen jäsenen jäsenyyttä ei voida palauttaa, jos hänen luokituksensa on 
ristiriidassa artiklan 8, kohdan 2 kanssa.
Kohta 4 – Päättyminen – Läsnäolon laiminlyöminen.
(a) Läsnäoloprosentit. Jäsenen tulee (1) olla läsnä tai korvata vähintään 50 % klubin 
säännöllisissä kokouksissa tai satelliittiklubin kokouksissa tai olla mukana klubin 
projekteissa, muissa tapahtumissa ja aktiviteeteissa vähintään 12 tuntia kunakin
puolivuotiskautena tai vastaavassa määrin kummassakin yhteensä.
(2) olla läsnä vähintään 30 % tämän klubin säännöllisissä kokouksissa tai satelliitti- 
klubin kokouksissa tai olla mukana klubin projekteissa, muissa tapahtumissa ja 



aktiviteeteissa kummankin puolivuotiskauden aikana (apulaiskuvernoorit ovat, RI:n 
hallituksen määrittelyn mukaisesti, vapautettuja tästä vaatimuksesta).
Jos jäsenen läsnäolo ei täytä yllä mainittuja vaatimuksia, hänen jäsenyytensä voidaan 
lopettaa ellei hallitus yksimielisesti pätevästä syystä toisin päätä.
(b) Toistuvia poissaoloja. Jäsenelle, joka ilman hallituksen pätevistä syistä tai artiklan 
9 kohtien 3 ja 4 mukaisesti, myöntämää vapautusta on poissa neljästa perättaisestä 
säännollisesta kokouksesta, tulee hallituksen toimesta informoida, että hänen poissa- 
olojaan voidaan harkita pyyntönä erota klubista. Tämän jalkeen klubin hallitus voi 
tehdä erottamispäätöksen yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Kohta 5 – Päättyminen – Muita syitä.
(a) Hyvä syy. Jäsen, joka ei enää täytä tämän klubin jäsenyyden vaatimuksia tai
hyvästä syystä, voidaan hallituksen päätoksellä varta vasten tämän asian johdosta 
koolle kutsutussa kokouksessa erottaa klubista, jos vähintään kaksi kolmasosaa 
hallituksen lasnä olevista jäsenistä äänestää päätöksen puolesta. Tämän kokouksen 
ohjaavat periaatteet ovat artikla 7, kohta 1; Neljän kysymyksen koe; ja rotaryklubin 
jäseneltä vaadittavat korkeat eettiset periaatteet.
(b) Ilmoitus. Ennen erottamispäätöstä nojautuen alakohtaan (a) hallituksen on
annettava asianomaiselle jäsenelle asiasta kirjallinen ilmoitus viimeistään kymmenen 
(10) päivää ennen sen kasittelyä, sekä mahdollisuus kirjallisen vastineen antamiseen 
hallitukselle. Jäsenellä tulee olla mahdollisuus hallituksen edessä esittää asiansa. 
Ilmoitus on toimitettava henkilokohtaisesti tai lähetettävä kirjattuna kirjeenä jäsenen 
viimeksi tunnettuun osoitteeseen.
(c) Luokituksen täyttäminen. Jos hallitus on tämän kohdan mukaisesti erottanut
klubin jasenen, klubi ei saa valita uutta jäsentä samaan luokitukseen, ennen kuin 
mahdollisen valituksen käsittelyaika on kulunut umpeen ja klubin tai välimiesten 
päätös on julistettu. Tämä ehto ei kuitenkaan ole voimassa, jos uutta jäsentä 
valittaessa jäsenten lukumäära kyseisessä luokituksessa säilyisi sovittujen rajoitusten 
sisällä vaikka hallituksen päätös jäsenyyden päättämisesta kumottaisiin.
Kohta 6 – Vetoamisoikeus, sovittelu tai välimiesmenettely erottamisen johdosta.
(a) Ilmoitus. Kun hallitus on tehnyt erottamispäätöksen, sihteerin tulee seitsemän
päivän (7) kuluessa päätöksen tekemisesta ilmoittaa siitä kirjallisesti asianomaiselle 
jäsenelle. Tällä on oikeus neljäntoista (14) päivän kuluessa ilmoituksen päiväyksestä 
ilmoittaa kirjallisesti sihteerille, haluaako hän vedota erottamispäätöksesta klubiin, 
pyytää sovittelua tai alistaa asian välimiesoikeuden ratkaistavaksi artiklan 16 
mukaisesti.
(b) Vetoomuksen käsittelypäivä. Jos jäsen haluaa vedota, hallituksen on määrättävä
päivä, jolloin vetoomus säännöllisessä klubikokouksessa, joka pidetään kahden- 
kymmenenyhden (21) päivän kuluessa siitä, kun kirjallinen vetoomus on vastaan-
otettu, otetaan kasiteltavaksi. Jokaiselle klubin jäsenelle on viimeistään viisi (5) 
paivää ennen tällaista kokousta ilmoitettava kirjallisesti kokouksesta ja sen erityisestä 
aiheesta. Vain jäsenet saavat olla läsnä kokouksessa vetoomusta kuultaessa.
(c) Sovittelu tai välimiesmenettely. Sovittelu- tai välimiesmenettely selostetaan
artiklassa 16.
(d) Vetoomus. Jos asiassa on vedottu klubiin, klubin päätos on lopullinen ja
sitova eikä sita voi alistaa välimiehille.



(e) Välimiesten tai sovintotuomarin päätös. Jos välimiesmenettelyä on pyydetty, on 
välimiesten 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 tämän kohdan alakohdan (a) mukaisesti.
Kohta 7 – Hallituksen päätös on lopullinen. Hallituksen päätös on lopullinen, jos
klubille ei ole esitetty vetoomusta eikö välimiesmenettelyä ole pyydetty.
Kohta 8 – Eroaminen. Klubin jäsenen on ilmoitettava kirjallisesti eroamisestaan
presidentille 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 raha- 
varoihin ja muuhun omaisuuteen, mikäli jäsen paikallisten lakien nojalla on
saattanut saada niihin jonkinlaisen omistusoikeuden liittymälla klubiin.
Kohta 10 – Väliaikainen keskeytys. Jos, riippumatta tämän järjestysmuodon
mistään säädöksestä, hallituksen mielestä 
(a) on esitetty uskottavia syytoksiä siitä, että jäsen on kieltäytynyt tai laiminlyönyt 
noudattaa tätä järjestysmuotoa tai on syyllistynyt jäsenelle sopimattomaan tai klubin 
etujen vastaiseen käytökseen, ja
(b) nämä syytökset, jos ne todistetaan, muodostavat hyvän syyn jäsenyyden
päättamiselle, ja
(c) on suotavaa, ettei mihinkään toimenpiteeseen ryhdytä jäsenyyden suhteen
asian käsittelyn ollessa kesken tai hallituksen harkinnan alla oleva tapaus
on kunnolla sattunut ennen kuin hallitus ryhtyy minkäänlaisiin toimenpiteisiin, ja 
(d) on klubin edun mukaisesti ja ilman jäsenyydestä käytävää äänestystä, että jäsenen 
jäsenyys tulee valiaikaisesti keskeyttää. Jäsen ei tänä aikana voi osallistua tämän 
klubin kokouksiin ja muihin aktiviteetteihin eikä hän voi hoitaa klubissa mitään tointa 
tai tehtävää. Tämän säädöksen seurauksena jäsen on vapautettu läsnäolovelvolli- 
suudesta; 
klubin hallitus voi kahdella kolmasosalla hallituksen äänista, väliaikaisesti erottaa
jäsenen yllä sanotulla tavalla sellaiseksi ajaksi ja sellaisilla ehdoilla, jotka hallitus 
päättää, vaikkakaan ei pitemmaksi ajaksi, kuin kaikissa olosuhteissa on kohtuullisesti 
tarpeen.

Artikla 13 Paikalliset, kansalliset ja kansainväliset asiat
Kohta 1 – Sopivia keskusteluaiheita. Yhteiskunnan yleinen hyvinvointi ja
menestys ovat tämän klubin jokaisen jäsenen sydäntä lähella. 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 mielipidettään mistään ajan-
kohtaisesta yhteiskunnallisesta kiistakysymyksestä.
Kohta 2 – Ei puoltolauseita. Klubi ei saa esittää tai suositella kandidaattia julkiseen
virkaan, eikä klubin kokouksissa saa käsitellä kenenkaan sellaisen kandidaatin
ansioita tai puutteita.



Kohta 3 – Epäpoliittinen.
(a) Ponnet ja mielipiteenilmaisut. Klubi ei saa tehdä eikä julkaista päätöstä tai
kannanottoa eikä ryhtyä yhteisesti toimenpiteeseen asiassa, joka koskee
poliittisluontoista yleismaailmallista tai kansainvälista toimintaa.
(b) Vetoomukset. Klubi ei saa kohdistaa vetoomuksia, lähettaa joukkokirjeita
tai kannanilmaisuja eikä esittää ehdotuksia muille klubeille, kansoille tai
hallituksille poliittisluontoisten kansainvälisten ongelmien ratkaisuksi.
Kohta 4 – Rotaryn synnyn muistaminen. Viikkoa, johon osuu Rotaryn prustamis- 
päivä (23.2.), vietetään joka vuosi maailman yhteisymmärryksen ja rauhan viikkona. 
Tämän viikon aikana on sopivaa sekä muistella tahanastisia saavutuksia, että 
kiinnittää huomiota rauhaa, yhteisymmärrystä ja hyvää tahtoa edistaviin ohjelmiin 
omalla paikkakunnalla ja koko maailmassa.

Artikla 14 Rotarylehdet
Kohta 1 – Pakollinen tilaus. Jäsenen tultua hyväksytyksi klubin jäseneksi hänestä
on samalla tullut RI:n virallisen lehden tai RI:n hallituksen klubille määräämän
alueellisen rotarylehden tilaaja. Kaksi samassa osoitteessa asuvaa rotaria voivat
tilata yhteisen lehden. Tilaus uusiutuu puolivuosittain niin kauan kuin henkilö on 
klubin jäsen ja jatkuu sen puolivuotiskauden loppuun asti, jonka kuluessa
hänen jäsenyytensa voi päättyä.
Kohta 2 – Tilausmaksun kerääminen. Klubi keraa tilausmaksun kaikilta jaseniltään
etukateen puolivuosittain ja suorittaa sen RI:lle tai RI:n hallituksen määräämälle 
alueelliselle rotarylehdelle.

Artikla 15
Tavoitteen hyväksyminen ja järjestysmuodon ja sääntojen noudattaminen
Maksamalla liittymis- ja jäsenmaksunsa klubin jäsen hyväksyy Rotaryn tavoitteessa
esitetyt periaatteet ja sitoutuu noudattamaan tämän klubin järjestysmuotoa ja 
sääntöjä. Vain näillä edellytyksillä hän on oikeutettu nauttimaan rotaryjäsenyyden
etuja. Jäsentä ei voida vapauttaa noudattamasta klubin järjestysmuotoa ja sääntöjä 
siitä syystä, ettei hän ole saanut niista kopioita.

Artikla 16 Välimiesmenettely ja sovittelu
Kohta 1 – Kiistat. Mikäli klubin nykyisen tai entisen jäsenen ja klubin, klubin
toimihenkilön tai hallituksen välille syntyy muu kuin klubin hallituksen päätöstä 
koskeva kiista, jota ei pystytä ratkaisemaan tähän tarkoitukseen jo olemassa olevalla 
menettelytavalla, ratkaistaan kiista sovittelussa tai välimiesmenettelyssä jonkun 
osapuolen sihteerille esittämästä pyynnösta.
Kohta 2 – Sovittelun tai välimiesmenettelyn käsittelypäivä. Sovitteluun tai 
välimiesmenettelyyn ryhdyttäessä on hallituksen osapuolia kuultuaan määrättävä
sovittelun tai välimiesmenettelyn käsittelypäivä, jonka tulee olla kahdenkymmenen- 
yhden (21) päivän kuluessa siitä, kun sovittelun tai välimiesmenettelyn aloittamista 
koskeva vaatimus on vastaanotettu.
Kohta 3 – Sovittelu. Sovittelumenettelyn tulee olla kansallisen tai valtiollisen
oikeusviranomaisen tunnustama menettely tai sellaisen pätevan ammattielimen



suosittelema menettely, jonka asiantuntemukseen kuuluu vaihtoehtoiset
riidanratkaisumenetelmat, taikka RI:n hallituksen tai Rotarysaation hallituksen
antamien kirjallisten suositusten mukainen menettely. Sovittelijaksi(joiksi)
voidaan nimetä vain jonkin rotaryklubin jasen. Klubi voi pyytää kuvernooriä tai
tämän edustajaa nimeamään sovittelijaksi jonkin rotaryklubin jäsenen, jolla on
asianmukainen taito ja kokemusta sovittelusta.
(a) Sovittelun lopputulokset. Osapuolten sovittelun lopputuloksena sopimat
neuvotteluratkaisut tai päätökset kirjataan ja kukin osapuoli seka sovittelija(t) saavat
niistä omat kappaleensa. Lisäksi yksi kappale annetaan klubin hallitukselle sen 
sihteerin säilytettäväksi. Klubin tiedoksi laaditaan yhteenveto osapuolten hyväksy-
mästa lopputuloksesta. Kumpi tahansa osapuoli voi pyytää jatkosovittelua presiden- 
tiltä tai sihteeriltä, jos jompikumpi osapuolista on olennaisella tavalla jättanyt 
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 nimeta vain jonkin rotaryklubin jäsen.
Kohta 5 – Välimiesten tai sovintotuomarin päätös. Mikäli välimiesmenettelyn
aloittamista pyydetään, välimiesten tai jos he ovat erimielisiä, sovintotuomarin
antama valitystuomio on lopullinen ja kaikkia osapuolia sitova eika siihen voi
hakea muutosta.

Artikla 17 Säännöt
Klubin on hyväksyttävä itselleen säännöt, jotka eivat saa olla ristiriidassa RI:n
järjestysmuodon ja sääntöjen, eivätka menettelytapasääntöjen kanssa RI:n 
perustamilla hallinnollisilla alueilla, eivätkä tämän järjestysmuodon kanssa, johon
voi sisältyä lisäyksiä klubin hallintoa varten. Sääntoja voidaan niissa määrätyllä
tavalla tarpeen vaatiessa muuttaa.

Artikla 18 Tulkinta
Tämän järjestysmuodon kaikissa osissa termit ”posti”, ”postitus” ja ”postiäänestys”
käsittävät myös oikeuden käyttää s-postia ja internetteknologiaa kustannusten
alentamiseksi ja vastaamisen 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 – Artiklan 2 ja artiklan 3 muuttaminen. Jarjestysmuodon artiklat 2 (nimi)
ja 3 (klubin sijainti) voidaan muuttaa klubin säännöllisessä kokouksessa, jossa
on läsnä päätosvaltainen määrä jäseniä, jos muutosesitysta kannattaa vähintään
kahden kolmasosan enemmistö läsnä olevien äänestykseen osallistuvien jäsenten 
määrästä. Tällöin edellytetään, että muutosesityksestä on postitettava ilmoitus 



jokaiselle jäsenelle ja kuvernöörille vähintään kymmenen (10) päivää ennen 
asianomaista kokousta. Sääntöjen muutos on alistettava RI:n hallituksen 
hyväksyttaväksi, ja se astuu voimaan vasta hyväksymisen jälkeen. Kuvernööri voi 
esittää ehdotetusta muutoksesta oman mielipiteensä RI:n hallitukselle.


