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Suomen Rotary – Finlands Rotary 

13.10.2014 

 

    YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN 

 

Rotaryn toiminnan yksi kulmakivi on kansainvälinen ystävyys ja yhteisymmärrys. 

Tämän tavoitteen tukemiseksi Suomen Rotary on perustanut uuden ICC-toimikunnan (Inter 

Country Committee), jonka jäseninä ovat kunkin piirin kansainvälisen palvelun komiteoiden 

vetäjät.   

 

Intercountry-komitea edistää kahden tai useamman maan rotareiden ja klubien välisiä kontakteja ja 

lisäävät toveruutta ja kulttuurienvälistä ymmärrystä eri kansojen kesken.  

Klubeja rohkaistaan vahvistamaan eri maiden rotareiden, klubien ja piirien välisiä suhteita ja 

perustamaan kansainvälisiä verkostoja.  

Intercountry-komitean tehtävä on (ote Rotarryn käsikirjasta) 

1) luoda voima, joka rohkaisee rotareita vierailemaan toinen toistensa maissa ja kodeissa  

2) vahvistaa ystävyyssiteitä ja projekteja rohkaisemalla klubeja ja piirejä olemaan yhteydessä 

toisen maan klubeihin ja piireihin  

3) edistää maailmanrauhaa.  

Suositeltuja ICC-aktiviteetteja voivat olla:  

Ystävyys- ja partneriklubien verkoston luominen osallistuvien maiden kesken. 

 Rotaryn ystävyysvaihdon järjestäminen osallistuvien maiden kesken.  

 Kansainvälisten palveluprojektien aloittaminen tai toteuttaminen.  

 Ammattipalveluprojektien aloittaminen tai toteuttaminen.  

 

Mainittujen tavoitten tukemiseksi Suomen Rotaryn ICC-toimikunta tukee klubeja etsimällä ja 

avaamalla klubeille kansainvälisiä yhteyksiä. 

 

Viime rotaryvuonna pilotoitiin ystävyysklubitoimintaa Suomen ja Saksan rotaryklubien välillä.   

Monille klubeille onkin ystävyysklubi jo löytynyt Saksasta. Suomen ja Saksan välisen 

ystävyysklubitoiminnan laajentäminen jatkuu edelleen. 

Ystävyysklubitoiminnan laajentaminen muihinkin maihin on mahdollista mikäli klubit näin 

haluavat.  

 

Rotaryn ystävyysvaihto ja kansainväliset harrastuspiirit edistävät omalta osaltaan kansainvälisten 

ystävyyssuhteiden syntymistä. 

 

Kehoitamme ja kannustamme klubeja ottamaan esille asian klubin kansainvälistymisestä ja kansain-

välistymisen tuomista mahdollisuuksista. 

 

SR:n ICC-toimikunta auttaa kansaivvälisten kanaviensa kautta klubeja sopivien kansainvälisten 

ystävyyspartnereiden löytymiseksi.  

Kun kiinnostus herää, niin ottakaa yhteyttä piirinne ICC-edustajaan. Näiden henkilöiden 

yhteystiedot löytyvät seuraavalta sivulta. 

 

Terveisin 

Suomen Rotaryn ICC-toimikunta 

 

Toimikunnan puolesta 

Markku Kalliomäki 

ICC Country Coordinator 
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Suomen Rotaryn ICC-toimikunnan jäsenet,  

piirien Kansainvälisen palvelun  komitean vetäjät 

   

                                       2014-2015 

Edustaa Henkilö s-posti 

piiriä     

      

  Markku Kalliomäki markku.kalliomaki@kolumbus.fi 

  ICC Country coordinator   

      

1380 Lars Syrjä lars.syrja@luukku.com 

  (Kokkola Tankar)   

      

1390 Tanja Korteniemi tanja.korteniemi@specsavers.com 

  (Lahti-Laune)   

      

1400 Heikki Salumäki heikki.salumaki@gmail.com 

  (Tuira (Oulu)   

      

1410 Jane Honka jahonka@utu.fi 

  (Turku International)   

      

1420 Olavi Mertanen olavi.mertanen@helsinki.fi 

  (Hki International)   

      

1430 Jussi Törrönen jussi.torronen@surffi.fi 

  (Mikkeli-Porrassalmi)   
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