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VERKKOROTARYT - ENSIMMÄISET KYMMENEN VUOTTA
Mielenkiintoiset syntyvaiheet
Rotary eClub of Verkkorotaryn toiminnan virallisesta käynnistymisestä tulee kuluneeksi toukokuussa 10
vuotta. Se osoittaa, että alun vahva visio oli kestävällä pohjalla, ja toiminta on kypsynyt matkan varrella
vakiintuneisiin ja koeteltuihin muotoihin.
RI oli 2000-luvun alussa käynnistänyt uudentyyppisiä toimintatapoja tavoitelleen pilottiohjelman. Sen osana
olikin jo 1.1.2002 maailman ensimmäinen verkkoklubi (eClubOne) saanut charterinsa. DGN Jaakko
Castrénin ja Kluuvin klubin Matti Keijolan aloitteesta myös Suomessa oli vauhdissa jo v 2001 aktiivinen
tunnustelu- ja kehitystyö. Piirin 1420 DG Kari Tallberg asettui näkyvästi tukemaan verkkoklubihanketta ja
edisti sitä monin tavoin myös RI:n hallituksen suuntaan.
Kokemusten hankkimiseksi Verkkorotaryn säännölliset kuukausikokoukset esitelmineen aloitettiin jo
syksyllä 2003 ja viikkokokoukset seuraavana keväänä. Samoihin aikoihin saatiin myös omat julkiset
kotisivut. Verkkorotary liittyi 18.5.2004 Euroopan ensimmäisenä ja maailman neljäntenä e-klubina RI:n
jäseneksi osana sen pilottiohjelmaa. Charter – juhlallisuudet pidettiin Helsingissä 22.6.2004 Katajanokan
Kasinolla.
RI:n sääntövaltuuskunta hyväksyi vihdoin 1.7.2010 alkaen e-klubit pysyväksi osaksi rotarytoimintaa.
Alkuperäisistä 14 pilottiklubista kymmenkunta oli edelleen aktiivisesti toiminnassa pilottivaiheen jälkeen ja
nyt e-klubien määrä maailmassa on kasvanut jo yli sataan.
Toiminnan käynnistyminen
Kun toiminta-ajatus tukeutui tietoverkkojen käyttöön, oli alusta alkaen luonnollista, että päähuomio
kiinnittyi kokoustekniikan ja kokoontumismenetelmien kehittämiseen. Liikkeelle lähdettiin kokeillen ja
kokemuksia keräten Yahoon ja MSN:n yhteisöpalvelujen pohjalta. Jäsenten kirjallinen kommunikointi ja
esitysten laatiminen olivat aikaa vieviä ja hankalia. Ohjelmistot eivät mahdollistaneet online – kokouksia
eikä verkkokeskustelusta siten oikein tahtonut tulla mitään. Puhelinkokouksiakin kokeiltiin. Vasta Centravideokokousohjelmiston avulla päästiin selkeästi teknisessä mielessä eteenpäin, ja jopa 20 jäsentä pääsi
yhtäaikaisesti osallistumaan kokoukseen.
Ohjelmistosponsoreitamme eri aikoina (Tieturi Oy, Microsoft, SMT Oy, Blue Innovation Oy, Humac Oy sekä
IlonaIT Oy) on paljossa kiittäminen siitä, että pysyimme kehityksen kärjessä ja saatoimme heidän tuellaan
kerätä arvokasta kokemusta toiminnan laajentamiseksi. Nykyisin käytössämme oleva Adobe Connect Pro kokousalusta on osoittautunut varsin toimivaksi, joustavaksi ja mahdollistanut monipuolisen
hyödyntämisen.

Matkan varrelta
Varsinaisten viikkokokousten ohjelmissa on ollut niin jäsentemme kuin ulkopuolistenkin esitelmiä, egoesityksiä ja tietoiskuja Rotarysta. Erityisesti on pyritty ajankohtaisuuteen ja jäsenistön kiinnostuksen
huomioimiseen aihe- ja teemavalinnoissa. On ollut merkillepantavaa, miten innostuneesti ulkopuoliset
ovat halunneet esitelmöidä ja alustaa kokouksissamme; onhan verkossa esiintyminen ollut useimmissa
tapauksissa ensimmäinen kosketus sen kaltaiseen, ja jo siinäkin mielessä tarjonnut ainutkertaisen
kokemuksen.
Jotta Rotaryn alkuperäinen tavoite toveruuden lujittamisesta myös käytännössä toteutuisi, kokoonnumme
perinteisesti joka kuukauden ensimmäinen tiistai ns. Terra – kokouksiin. Kohteina ovat olleet yrityskäynnit,
museot, säätiöt, mutta myös teatteri- ja musiikkitapahtumat. Näissäkin kokouksissa tilanteen mukaan
avaamme verkossa online- yhteyden kokousalustallemme, joten myös kotisohvalta tai matkan päästä
pääsee seuraamaan kokouksen kulkua. Verkkokokousten osallistujamäärät ovat tyypillisesti n 15 – 20h,
Terrojen hieman pienemmät.
Nuorisovaihtoon osallistuminen on ollut osana toimintaamme lähes alusta alkaen yhteistyössä Finlandia
Hall RK:n ja ensi kaudella myös Lauttasaaren RK:n kanssa, jolloin voimme tuplata vuosivaihdon kahteen
oppilaaseen. Jäsenistön maantieteellisestä sijainnista johtuu, että fyysiset hankkeemme eivät voi olla kovin
moninaisia. Klubi on onnistunut keräämään hyvin varoja Polio Plussaan, Lastensairaalahankkeeseen on
sitouduttu ja omana palveluhankkeena olemme lahjoittaneet äänikirjojen kuuntelulaitteita
vanhustenkoteihin. Klubikomiteoitten työskentely tapahtuu sekin pääosin verkossa. Kuluvan kevään aikana
toteutamme RYLA- hankkeen yhteistyössä Talouskasvatusseuran ja Haaga-Helia AMK:n kanssa.
Jäsenistämme
Vastoin ennakkokuvitelmia Verkkorotarien jäsenkunta ei koostu pelkästään IT – nörteistä. Oli luonnollista,
että alkujaan klubin tarvetta ja perustamista pohtineitten joukossa oli tietoverkkojenkin osaajia. Se antoi
tukevan pohjan kartoittaa tietoteknisiä ratkaisuja ja ideoida sellaisia kokoontumiskäytäntöjä ja
kokousmenetelmiä, jotka kenties soveltuisivat Rotary – toimintaan verkossa. Erilaiset kokeilut, aluksi
useitakin rinnakkain, olivat oleellinen osa toimintaa. Jäsentemme osaamista on aktiivisesti hyödynnetty
viime aikoinakin mm. piirin 1420 ja Suomen Rotaryn IT- komiteoiden johdossa ja eri hankkeitten
toteuttamisessa.
Merkittävämpää oli kuitenkin se havainto, että potentiaaliset uudet jäsenet, usein keskellä hetkisintä
työuraa, eivät kokeneet kaavamaista jokaviikkoista ajankäyttöä työajallaan rotarykokouksiin omakseen.
Monilla oli sitä paitsi vielä lapsiperhe omine vaateineen. Verkkokokous illalla oli heille juuri oikea ratkaisu,
ja se houkutti hyvin myös klubin jäsenyyteen. Luokitekarttamme on laaja ja heijastaa siten Rotaryn
alkuperäistä ihannetta koota yhteen kattavasti eri ammattialojen edustajia.
Alun 11 perustajajäsenestä klubin vahvuus nousi ensimmäisenä vuonna 24:een. Tällä hetkellä jäseniä on 42,
heistä 14 naista ja 28 miestä. Verkkokokous on paikasta riippumaton. Siksipä jäsenkuntamme
maantieteellinen hajaantuminen on tyypillistä. Iso osa asuu pääkaupunkiseudulla, kasvavassa määrin
muualla Suomessa ja ulkomailla. Ulkomaankomennuksella liike-elämän ja tutkimuksen palveluksessa olevia
jäseniämme on tälläkin hetkellä mm. Saksassa, Sveitsissä, USA:ssa ja Liberiassa, josta he voivat osallistua
kokouksiimme. Keski-ikämme on Suomen rotarien nuoremmasta päästä, mutta jäsenkunnassamme on
myös useita jo eläkkeellä olevia jäseniä.
Tulevista haasteista
Kymmenvuotinen virstanpylväs on vakuuttava osoitus e-klubien elinkelpoisuudesta Rotary -yhteisössä.
Tietoverkkojen hyödyntäminen on nykyaikana jo kansalaistaito. Jokseenkin selvää on, että se saa entistäkin

vahvemman jalansijan myös Rotary -toiminnassa. Sosiaalisen median monipuoliset mahdollisuudet
tarjoavat ennen kokemattomia uusia väyliä tehdä rotarya tunnetuksi, koota jäseniämme vaikkapa eri
harrastusten pohjalta ryhmiin ja välittää sisäistäkin viestintää. Verkkorotary on ollut aktiivisesti esim.
LinkedIn -verkossa markkinoimassa kansainvälisiä kokouksiamme, jäsenistömme on Facebookissa sisäisenä
ryhmänä ja Youtubeen olemme ladanneet yleisesityksen Verkkorotarysta. Kehittyvän kokoustekniikan
myötä on tarpeen huolehtia myös verkkokokousten etiketistä ja alustajien ohjeistuksesta; niiden
ajantasaisena pitämiseen panostetaan jatkossakin.
Kokeile verkkokokousta – helppoa
Verkkorotarien klubikokoukseen osallistuminen on helppoa. Samalla tulee hoidetuksi myös läsnäolon
paikkaaminen, vaivattomasti kotikoneelta. Tarvitset vain tietokoneen, mielellään sellaisen missä on sekä
kamera että mikrofoni. Kirjaudu siis kokousalustallemme osoitteessa
http://rotary-fi.adobeconnect.com/verkkorotary/

Et tarvitse tunnuksia ja salasanaa. Kirjoita nimesi ja klubisi kohtaan GUEST, klikkaa ja olet mukana. Kokous
on tiistaisin (paitsi kuukauden ensimmäinen tiistai) klo 21:00 ja kestää tunnin.
Esityksen pitäjän luvalla nauhoitamme alustuksen, joka ladataan kotisivuillemme myös niiden nähtäväksi,
jotka syystä tai toisesta eivät itse kokoukseen pääse. Nauhoitteet (sekä kokousohjelman) löydät
kotisivuiltamme www.verkkorotary.fi kohdassa Kokoustallenteet. Tutustumalla siihen/niihin ja laatimalla
parin rivin referaatin saat hoidetuksi myös paikkauksen.
Visio
Verkkoklubin missiona on edistää Rotary – toimintaa kehittyvissä tietoverkoissa. Parhaimmillaan se
kokeilee ja luo uusia keinoja ja menettelytapoja niin, että niitä voidaan soveltaa ja hyödyntää klubeissa ja
Rotaryssa laajemminkin. Verkkoklubilta se edellyttää tuntosarvien pitämistä ulkona, joustavaa ja ketterää
otetta, aloitteellisuutta, kokeilevaa ja ennakkoluulotonta asennoitumista ja myös realismia ja kriittisesti
arvioivaa asennetta.
Myös uusia verkkoklubeja voitaisiin perustaa Suomeen, tai jo olevat klubit voivat kokeilla oman toimintansa
monipuolistamiseksi verkkoa täydentävänä tapana kokoontua. Verkkorotary on tässä mielellään apuna ja
tukena. Ns. hybridikokoukset yhdessä Klaukkalan RK:n ja Töölön RK:n kanssa ovat osoittautuneet
onnistuneiksi.
Klubi juhlii kymmentä ensimmäistä vuottaan 6.5.2014 Suomalaisella Klubilla Helsingissä.

