ROTARYN UUSI SUUNTA
Ainakin täällä Suomessa on Rotaryn jäsenkunta nuorentumassa selvästi. Suunta näkyy
positiivisena otteena ja mm. uusina monipuolisina projekteina, joista piirien avoimet
facebook-sivut ovat viime aikoina kertoneet. Monet signaalit puhuvat myönteisyydestä ja halusta kehittää
Rotarya ajan hengen mukaisesti uusin ajatuksia ja uusin välinein. Painoa on pantu kansainvälisyyden
edistämiseen sekä Rotaryn eettisesti vahva perustan vahvistamiseen.
Vaikka jäsenyys väheneekin eivät numerot kerro koko totuutta. Vähenemisen suurin syy lienee iän
aiheuttamassa luonnollisessa poistumassa suurten (Rotary) ikäluokkien jäädessä pois kuvasta. Sodan
jälkeinen kehitys Rotaryssa oli nopeaa ja jäsenkunta kasvoi muun yhteiskunnan matkassa. Jäsenkunnan
muutoksesta on syytä tehdä uusien mahdollisuuksien ja haasteiden lähtökohta yhteistyöllä.
Sama ikäpolvien muutos on nähtävissä koko yhteiskunnassa. Nuoret aktiivit ottavat paikkansa
yhteiskunnassa samalla, kun vanhempi väki vähenee. Ikäpolvien saumakohdassa näkyy yhteiskunnallinen
muutos monenlaisina kitka tekijöinä. Samat asiat, jopa aatteet, nähdään eri näkökulmasta ja haetaan niille
ratkaisuja uudella tavalla. Se oikeus kuulukoon kaikille Rotareille!
On olemassa jäsenkunnan polarisoitumisen vaara, jos vanhemmat jäsenet vetäytyvä aktiivitoiminnasta
ja/tai nuoremmat jättävät heidät huomiotta takapenkkiläisiksi ja väliinputoajiksi. Vanhempien kokemus ja
näkemys voivat tukea uuden sukupolven tapaa toimia, kunhan säilytetään yhteinen kieli ja eri osapuolet
tavoittava koulutus- ja informaatiokäytäntö. Pysähtyneisyys ja toisaalta omahyväisyys uuden suunnan
valinnassa ovat suurimpia riskitekijöitä Rotaryn säilyttämiseksi elinvoimaisena kaikille jäsenille.
ooo
NEW DIRECTION IN ROTARY
At least here in Finland there is a clear rejuvenation of membership in Rotary, that’s good. The direction is
clearly seen as a positive and new, multifaceted process found in example on the districts’ pages and open
face-book. Many signals tell about the positive desire to develop Rotary in line with the spirit of time, with
the latest ideas and latest tools. Attention has been paid to the promotion of internationality and Rotary's
fundaments and ethically strong basement.
Although membership is declining, numbers do not tell the whole truth. The main reason for the decrease
is the natural drop caused by the age when large Rotary age cohorts leave the organization. The post-war
development in Rotary was fast and membership grew rapidly. Now, these Rotary age ladders are falling
out of the picture and of course it can be seen as weakening of the organization.
Such attitudes do not make justice to the important thing. Such justification for weakening is reality in the
community, too. Young activists take their place in society while the older people move to the background.
A social change and age mean a variety of friction factors. The same things, even the ideas, are seen from a
different point of view and solutions to them in a new way.
There is a risk of polarization if the older members are withdrawn from active membership and the
younger ones ignore them as back-seaters. Good combination is found when older member’s experience
and vision can support new generation’s open-mindedness. The most dangerous thing is stagnation and,
on the other hand, complacency in choosing a new direction. One dangerous feature is non-talking and
disconnection between the age groups.
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