Miten käy palvelujärjestöjen?
Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana Rotaryn
jäsenmäärä on USA:ssa pienentynyt noin 20 %;
uusia jäseniä on tullut keskimäärin 44 000
vuodessa, mutta samalla on menetetty
keskimäärin 51 000. Osallistuminen viikoittaisiin
tapahtumiin on vähentynyt selvästi.
Tämä merkitsee kansalaisyhteiskunnassa, selvää
yhteiskunnallista menetystä ja sosiaalisen
pääoman alentumista sekä varsinaisen
palvelutoiminnan heikkenemistä.
SUOMESSA (SR) JÄSENMÄÄRÄ PIENENTYNYT (2008-17) n. 4% /v.
Otteita artikkelista: Why Our Service Organizations Are Dying (and how to fix them) by Michael Brand
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Miksi jäsenmäärä alenee?
Eräitä syitä tähän kehitykseen; ajan henki,
erilaisten harrastusten välinen kilpailu,
organisaation tarpeiden muutos sekä yleisön
käsitys ja suhde Rotaryyn.

Tärkeitä osallistumissyitä; samoina koetut
vetovoimatekijät, uteliaisuus ja uuden
kokeminen, ajattelun ja oppimisen kehittäminen
sekä uudet (digi-) innovaatiot ja vaihtoehdot.
Sitoutuminen palveluun ja itsensä
kehittämiseen.
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Mitä pitäisi korostaa?
Rotaryn perustoiminnan, jäsenistön sisäisen
koulutuksen ja kasvatuksen, tulisi olla sosiaalista,
keskustelevaa ja vähemmän muodollista. Sen tulisi
korostaa jäsenten henkilökohtaisia valmiuksia ja
kykyä tunnistaa ja ratkaista ongelmia luovasti.
Keskustelujen tulisi avata ammatillisia ja
yhteiskunnallisia kysymyksiä sekä ohjata ilmiöiden
ja tapahtumien monipuoliseen käsittelyyn.
Erityisesti nuorille on tärkeää tarjota niitä
osallistumistapoja, joiden kautta yhteiskuntaan ja
maailmaan voidaan verkottuneen Rotaryn avulla
vaikuttaa sekä auttaa ja palvella muita.
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Olennaisia tekijöitä
Ihmiset rakastavat ympäristöjä, jotka herättävät
uteliaisuutta, haastavat heitä ajattelemaan ja
oppimaan sekä olemaan avoimena uuden
kokemiselle, innoittaviin ideoihin ja
vaihtoehtoihin sitoutuen.
Nämä elementit ovat välttämättömiä uusien
sukupolvien saamiseksi mukaan toimintaan sekä
innostumaan uuden kehittämisestä ja
sitoutumaan klubien menestymiseen.
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Elinvoimasta on kysymys!
Palvelujärjestöt ovat amerikkalainen innovaatio, jotka ovat
kehittyneet maailmanlaajuiseksi kokonaisuudeksi. Jäsenyyden
kuihtuminen merkitsee sosiaalisen pääoman menetystä sekä
yhteiskunnallisen moniarvoisuuden ja yhteiskuntarauhan
heikkenemistä.
Nykyään potentiaalisia jäseniä rajoittaa ajan puute. Lisäksi he
eivät saa paljon hyötyä organisaatiossa, jonka arvostus ja
elinvoima ovat kyseenalaisia. Muutos on välttämätön!
Tämä tarkoittaa viestikapulan siirtoa nykyisiltä jäseniltä uusille
ikäpolville hallitusti ja myönteisessä hengessä ja tukea
klubeille uusien tavoitteiden mukaisesti.
Muussa tapauksessa Rotary on tuomittu elämään taustalla
nykyisen hyvän statuksen sijasta.
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Rotaryn Visio

(RI Board 2017)

Yhdessä näemme ja koemme maailman, jossa
ihmiset tekevät yhteistyötä ja toimivat pysyvien
muutosten aikaansaamiseksi maailmanlaajuisesti,
eri yhteisöissä ja omassa itsessämme. Se tarkoittaa
mahdollisuutta palvella ja kannustaa jokaista
rotaria, rotaryklubien jäseninä, tekemään työtä
paremman huomisen hyväksi ja henkilökohtaisen
kehityksen puolesta.

Nuoret etsivät keinoja kasvaa ja kehittyä, mikä
antaa heille syyn liittyä Rotaryyn.
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