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Hyvät verkkorotaryt ja verkkorotarien ystävät,
Juhlimme kuluvana vuonna 2014 klubin 10-vuotistaivalta. Utelias,
liikkuva, oppiva ja sosiaalinen, olkoon nämä 10-vuotiaan verkkoklubimme
tunnusmerkkejä. Aloittaessani presidenttikauteni 2013 kansainvälisen
rotaryjärjestön teemana oli ”Rauhaan palvelemalla” ja tänä vuonna ”Liity
rotareihin, muuta elämää”. Kansainvälisen rotary-liikkeen arvoja ja
lähtökohtia jo liikkeen syntyajoista lähtien ovat olleet: ”DIVERSITY,
FELLOWSHIP, SERVICE, INTEGRITY, LEADERSHIP, AND ETHICS” eli
”MONIMUOTOISUUDEN ARVOSTUS, YSTÄVYYS, PALVELUN HALU,
REHELLISYYS, JOHTAJUUS JA ETIIKKA”. Nämä arvot ovat myös klubin
arvoja. Verkkorotaryt ovat noudattaneet modernia tietotekniikkaa aidon
rotaryhengen myötä ja kokoontuneet pääsääntöisesti verkossa nämä
vuodet. Kasvokkain pidetyt kuukausikokoukset ovat silti tärkeä osa
kokouskäytäntöämme. Sosiaalinen pääoma sekä jäsenten välinen
yhteydentunne tarvitsevat virtaa monella tasolla. Olemme jatkuvasti
monin tavoin mukana myös valtakunnallisen Rotary-liikkeen toiminnassa
ja hallinnossa, ja klubi osallistuu vuosittain kansainväliseen
opiskelijavaihtoon. Yhteistyö Finlandia Hall rotary-klubin ja Lauttasaaren
rotary-klubin kanssa on kehittynyt ja koskee nykyään myös vaihtooppilastoimintaa. Nämä aktiviteetit ovat tärkeä yhteys Rotaryliikkeeseen, jonka luonne on kansainvälinen ja palveleva. On hyvä
muistaa, että vuonna 1917 perustettu Rotary säätiö on yksi maailman
vaikuttavimpia palvelu- ja avustustoimintaa toteuttavia organisaatioita.
Rotarysäätiön tärkeä rahoituskohde on kautta aikojen ollut
kansainvälinen rauhan edistämisen ja konfliktien ratkaisun ja
ehkäiseminen, seikka jonka merkitystä voi kunnioittaa kun katsoo viime
aikojenkin maailmanpoliittisia tapahtumia.
Verkkorotaryklubimme on myös toteuttanut useita palveluhankkeita
kuluneiden kymmenen vuoden aikana.
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Jäseniämme yhdistää muita klubeja enemmän jäsenten liikkuvuus työn ja
vapaa-ajan merkeissä; useat klubilaisemme ovat myös välillä tai
pysyvämmin ulkomaankomennuksilla. Yhteistä on myös halu osallistua ja
pitää yllä kykyä tekniikan hyväksikäyttöön vuorovaikutuksessa.
Verkkokokoontuminen on myös ekologista ja voi edistää työn, perheen ja
vapaa-ajan yhteensovittamista. Voimme olla ylpeitä ollessamme Suomen
ensimmäinen e-rotaryklubi, eikä maailmassakaan näitä klubeja ole
runsain mitoin.
Verkkorotarit kuten rotarit ovat hyviä verkostoitujia, ja kansainvälistä
Rotary- liikettä voinee luonnehtia jopa edelläkävijäksi kansainvälisten
suhteiden luomisessa ja kehittämisessä. Pienestä Keuruun kaupungista
itse kotoisin olevana Rotaryliike oli minulle ikkuna kansainvälisyyteen jo
70-luvulla, kun koulustamme monet viettivät vaihto-oppilasvuoden
USA:ssa.
Mitä verkosto merkitsee laajemmin tarkasteltuna? Verkosto on
jäsenelleen usein kuin vesi kalalle. Sen olemassaoloa ei huomaa, vaikka
se kantaa. Verkosto koostuu joukosta toimijoita, jotka yhdistyvät toisiinsa
vuorovaikutus-suhteiden kautta. Vuorovaikutussolmuja ovat ihmiset,
organisaatiot ja laajemmin valtiot. Suhteet perustuvat rooleihin, kuten
ystävyys, tai sukulaisuus ja kumppanuus, vuorovaikutukseen johon
kuuluvat keskustelut ja myös ristiriidat ja sovittelut, yhteenkuuluvuuteen
kuten jäsenyys samassa yhdistyksessä. Näistä verkostoista muodostuu
sosiaalista pääomaa, joka on yksi sosiologi Pierre Bourdieun kehittämästä
sosiaalisen vuorovaikutuksen rakennetta kuvaavasta termistä. Sosiaalisen
pääoman mukaisesti yhteisön sisällä syntyy jäsenten välille
toimintamalleja, kykyä toimia yhdessä ja luottamusta, joka tätä
mahdollistaa
Sosiaalista pääomaa syntyy sekä vahvojen että heikompien siteiden
kautta. Mark Granovetter on osoittanut, millainen merkitys epäsuorilla
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kontakteilla on informaation kulkuun yhteisössä. Heikkoja siteitä ovat
epävirallisemmat tuttavuudet, joita kaikilla on asuinympäristössään ja
elämässään. Heikkoja siteitä syntyy myös sosiaalisen median kautta.
Granovetter arveli, että vahvoille siteille oli annettu liiankin suuri merkitys
ihmisten ja yhteisöjen toimintaa ja toimivuutta arvioitaessa, ja että heikot
siteet ovat itse asiassa tärkeämpiä kuin vahvat. Verkkorotareissa on
mukana näitä molempia siteitä, sekä vahvoja että heikompia. Ihmiset
tuntevat toisensa, mahdollisesti ovat hyvinkin kiinteissä
vuorovaikutussuhteissa, mutta myös pinnallisemmin sekä oman klubin
piirissä että laajemmin, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti. Nämä
kaikki suhdetavat ovat arvokkaita ja vastaavat nykyajan virtuaalisen
todellisuuden vaateita.
Periaatteessa yhteiskunnallisen vaurauden kehittymisen taustalla on aina
ihmissuhteiden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen rikkautta. Tämä on
tietysti tärkeä välineellinen arvo, mutta inhimillinen kanssakäyminen ja
yhteistyö ovat monella tapaa myös itseisarvo. Tämän tietävät rotarit ja
verkkorotarit, jotka nyt juhlivat 10-vuotisjuhlaa.
Verkosto ja klubi tarvitsevat aktiivista johtajuutta ja hallintoa. Kiitos
kaikille nykyisille ja menneille klubihallinto sukupolville jotka olette
tuoneet panoksenne toimintaan ja mahdollistaneet Verkkorotary ry:n
rikkaan toiminnan. Kiitos myös jäsenistölle aktiivisesta osallistumisesta
kokouksiin. Lähettäkäämme tässä myös virtuaalinen kiitos kaikille klubin
ulkopuolisille alustajille. Klubilla on ollut paljon ystäviä jotka haluavat
jakaa asiantuntemustaan ja pohdintojaan pitämällä esityksiä
kokouksissamme. Tietotekniikka on muodostunut pikemminkin
haasteeksi, jonka alustajat haluavat ottaa vastaan ja johon meillä on ollut
tarjota hyvää opastusta. Verkkorotareista onkin useita myös
valtakunnallisessa rotarien IT-toiminnassa aktiivisesti mukana, Heikki
Savander, Mika Lallukka, sekä Markus Saartio muutamia viimeaikojen
aktiivisimpia IT-osaajia mainitakseni.
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Nyt, juhlan ja juhlakokouksen merkeissä kiitos erityisesti
juhlatoimikunnalle, joka on jo varhain viime vuoden puolella ryhtynyt
valmistelemaan juhlaa Kiitos juhlatoimikunnan puheenjohtaja Erkki
Rajala ja jäsenet Pertti Huitu, Heli Alén, Jari Karpakka, Juha Pennanen,
Raimo Partanen ja Markus Saartio. Kiitos erityisesti Jari Karpakka klubin
historiikin laadinnasta. Tässä on oiva peruskirja sille kuinka on toimittu ja
toimitaan, sekä perustaa sille kuinka toimia jatkossa. Kirja palvelee myös
verkkorotareiden tunnetuksi tekemistä.
Olemme saaneet juhlaan mukaan nykyisen Piirikuvernöörin Ilkka
Torstilan, tulevan piirikvernöörin Birger Stjernbergin sekä
apulaiskuvernöörimme Rauno Seleniuksen.
Hienoa on sekin, että klubimme historian kannalta mukana ovat
useimmat keskeiset vaikuttajat, jotka kaikki olivat läsnä myös kymmenen
vuotta sitten Charterjuhlassa; Jaakko Castrén (kuvernöörinä
ensimmäisenä toimintavuonamme), Matti Kivinen (seuraajansa
kuvernöörinä), Markku Kalliomäki (toimi Suomen Rotaryn IT-vastaavana
ja oli piirin D1390 kuvernööri), Jorma Lampén (toimi 2000-2002 RI
hallituksen jäsenenä ja kauttaan saimme aikoinaan tietää
pilotohjelmasta), kummiklubiemme presidentit silloin kun vietimme
charterjuhlaa Leif Bengtsson (Kluuvin RK) ja Heikki Hult (Lauttasaaren RK).
Lisäksi tärkeänä henkilönä edesmenneen charterpresidenttimme Matti
Keijolan puoliso Kaija Keijola.
Vaihto-oppilastoimintamme osalta klubistamme Jari Karpakka on ollut
yhteydessä kaikkiin kauttamme vaihto-oppilaina olleisiin nuoriin. Mukana
juhlassa pitäisi olla Jarin tyttäret Anna ja Tiina, jotka olivat aikoinaan
leirivaihdossa, Susanne Valkeakarin kanssa paikalla ovat ensimmäinen
vuosivaihto-oppilaamme Santeri Vilos tyttöystävänsä kanssa. Minnamari
Dahlberg, joka on viime vuosina merkittävästi edistänyt vaihtooppilastoimintaamme, on paikalla tyttärensä Vivin kanssa, joka vietti
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hiljattain vaihto-oppilasvuoden Taiwanissa. Ja lisäksi mukana on nykyinen
Suomessa oleva vuosivaihto-oppilas, kanadalainen Kieran Klockars.
Olemme hyvin iloisia siitä, että olette kaikki liittyneet juhlivaan
seuraamme!
Iloista juhlaa kaikille!

