
 

 

COUNCIL OF LEGISTLATION 2016 CHICAGO TIIVISTELMÄ 

 

Mikä on Council on Legistlation (COL) 

COL käyttää päätösvaltaa Rotary Internationalin ja rotaryklubien järjestysmuotojen ja varsinaisten 

sääntöjen muutoksista ja kehittämisestä. Kolmen  vuoden välein pidettävissä kokouksissa äänivaltaa 

käyttävät piirien edustajat. Esityksiä sääntömuutoksiksi COL:lle ja ponsiksi RI:n hallitukselle tekevät klubit, 

piirit ja RI:n hallitus.  

 

COL oli päätöksien merkittävyyden suhteen arvioiden edistyksellinen ja sisälsi paljon muutoksia, jotka 

suoranaisesti liittyvät klubien toimintaan. Päätöksenteon taustaksi RI:n hallitus oli tehnyt päivityksen 

Rotaryn strategiaan ja talouden hallintaan 

 

Nyt tehdyt päätökset astuvat voimaan 1.7.2016.  Suomen Rotary käännöstoimikunta tulee tekemään 

muutoksista virallisen suomenkielisen version, joka tullee ainakin nettiversiona saataville syksyllä 2016. 

 

Suomen piirien edustajat COL:ssa 

Suomen piirien edustajat ( Håkan Anttila D 1380, Veli-Matti Heinijoki D 1390, Virpi Honkala D 1400, Tauno 

Loven D 1410, Mikael Kietz 1420 ja Erkki Pasanen D 1430) kokoontuivat ennen kokousta Helsinkiin yhdessä 

pohtimaan näkemyksiä esityksistä. Chicagossa suomalaista kokousedustajista puhujanpönttöön nousivat 

PDG Erkki Pasanen ja PDG Virpi Honkala. Erkki puolusti näkemystä, että vähintään kaksi kokousta 

kuukaudessa pitää toiminnan ryhdikkäämpänä kuin täysi vapaus. Tämä esitys menestyi. PDG Virpi Honkala 

esitti Rotaract-klubin jäsenen yläikärajan korottamista 35 vuoteen. Tämä esitys ei menestynyt. 

Kokonaisuutena päätökset vastasivat pääosiltaan suomalaisten näkemyksiä.  

 

COL:n merkittävät päätökset 

Merkittävintä olivat päätökset, jotka antavat klubeille suuren vallan päättää omasta kokousmallistaan ja 

jäsenyydestä. Kaikki klubeja koskevat päätökset eivät suoraan näy sääntöpykälissä, vaan lausekkeina, joissa 



klubeille annettiin valta päättää asioista yli sääntöjen paikallisten olosuhteiden vaatimalla tavalla. Myös 

entiset käytännöt ovat mahdollisia, joten sääntöjä ei ole pakko muuttaa. 

 

 Klubit voivat päättää kokousajastaan ja sen muodosta. Tavataanko perinteisesti vai verkossa tai 

palveluprojektin ympärillä. Milloin kokous voidaan peruuttaa on klubin päätettävissä. 

 

 Klubit voivat päättää jäsenyyden muodoista ja vaatimuksista. Jäsenelle asetettavat vaatimukset 

yksinkertaistettiin kuudesta kriteeristä yhteen lauseeseen; lauseeseen, joka kuvaa jäseneltä 

toivottavat edellytykset: ”Jäsenen tulee olla rotariksi sopiva henkilö, jolla on hyvä maine 

yhteisössään ja joka on halukas palvelemaan sitä”. 

 

 Klubin hallituksen päätökset, tulee olla jäsenten saatavissa 60 päivän kuluessa kokouksesta. 

 
 Klubin hallitukseen pitää kuulua: Presidentti, edellinen presidentti, tuleva presidentti, sihteeri, 

säätiöasiamies, rahastonhoitaja ja muita tarpeen mukaan. 

 
 Klubissa tulee olla seuraavat komiteat: hallinto-, jäsenyys-, julkisuuskuva (PR), -rotarysäätiö- ja 

palveluprojekti komitea. Lisää komiteoita voidaan nimittää tarpeen mukaan 

 

 Jäsenmaksua päätettiin korottaa kolmen vuoden ajan alkaen 4 USD/jäsen 2017- 2018 60 USD, 2018 

– 2019 4 USD/jäsen 64 USD ja 2019 – 2020 4 USD/jäsen 68 USD. Maksun korotusperusteena olivat 

huonot viime vuodet sijoitusmarkkinoilla sekä jäsenistön toivomat paremmat palvelut. Erityisesti 

verkkopalveluita ja työkaluja kehitetään. Ohjelmat ja aloitteet jäsenyyskehityksen vahvistamiseksi 

vaativat myös panostuksia. Jos maksua ei olisi korotettu, se olisi merkinnyt voimakasta toiminnan ja 

palveluiden supistamista sekä RI:n oman pääomareservin vajausta. 

 
 Klubin tulee maksaa RI:n per capita-maksut puolivuosittain tai RI:n kanssa sovittuna päivänä tai 

päivinä. RI:n hallitus voi lakkauttaa klubin, joka ei ilmoita jäsenmuutoksista säädettynä aikana.  

 

Muita päätöksiä 

 Council on Resolutions kokoontuu jatkossa vuosittain verkkokokouksena päättämään hallitukselle 

tehtävistä ponsiesityksistä. Tämä säästää n 300.000 USD, kun COL:ia voidaan lyhentää päivällä. 

Valitut COL edustajat edustavat piirejään ensin kolme kertaa  Resolution verkkokokouksessa ja 

viimeisenä vuotenaan läsnä olevina Legistlation kokouksessa. 

 



 Vahvistettiin selvennyksenä, että COL-edustajan toimikausi on 3 vuotta alkaen valintaa seuraavana 

1.7. 

 

 Rotaractorit voivat olla jäseniä myös Rotaryklubissa 

 

 Erot e-klubien ja varsinaisten klubien välillä poistuvat tarpeettomina 

 

 Maininnat liittymismaksuista poistetaan säännöistä. 

 

 RI perustaa pysyvän jäsenyyskomitean, koska jäsenyyden vahvistaminen on jatkossa Rotaryn 

tärkein tavoite. Myös Polio säilyy  jatkossakin ykköstavoitteena jäsenyyden rinnalla. 

 

Tulevien klubipresidenttien on perehdyttävä sääntömuutoksiin huolellisesti omassa toiminnan 

suunnittelussaan. Tarkentavaa tietoa saat oman piirisi COL-edustajalta. Tarkentavaa lisätietoa COL:sta 

löytyy MyRotary:sta.   

 

https://www.rotary.org/myrotary/en/news-media/council-grants-clubs-greater-flexibility-meeting-
membership. 
 
COL edustajat: 
PDG Håkan Anttila, PDG Veli-Matti Heinijoki, PDG Virpi Honkala, PDG Tauno Loven, PDG Mikael Kietz,  ja 
PDG Erkki Pasanen 
 
JAKELU: 

- DG:T 
- DGE:T 
- DGN:T 
- Piirien jäsenyyskomiteoiden puheenjohtajat  
- Klubipresidentit 
- Tulevan vuoden klubipresidentit 
- SR 
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