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RI Vuoden 2016 – 2017 teema

John F. Germ
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PrePERTSin tavoitteita

Opastusta presidenttien ja sihteerien tehtäviin

 Yleistietoa rotareista 

 Rotaryvuoden teema ja tavoitteet 

 Presidentin ja sihteerien tehtävät kauden aikana

 Jäsenhuolto ja uudet jäsenet

 Nuorisovaihto ja Ryla

 Toimintasuunnitelma ja klubien tavoitteet 

 My Rotary

Työkalukassi: Presidentin-, Rahastonhoitajan-, 

Hallintokomitean- , Jäsenyys-, Säätiö-, Palveluprojekti, 

Julkisuuskuva- ja sihteerin opas, sekä pinssit



TITLE  |  5

YLEISTIETOA ROTARYSTA

ROTARY ORGANISAATIO

Rotareita 1.2 miljoonaa

Rotaryklubeja 34.216

Rotarypiirejä 538 (Rotary Districts)

Rotary alueita 38 (Rotary Zones)

Rotary International, Evanston
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RI Vuoden 2016 – 2017 teemasta tekoihin

1. Rotary on houkutteleva uusille 

jäsenille ja sitouttaa nykyisiä jäseniä

2. Lahjoitukset omalle säätiölle

3. Apua tarvitsevien auttaminen

4. Uusien sukupolvien kiinnostuksen 

herättäminen

5. Rotaryn julkisuuskuvan 

parantaminen

Rotary valittiin 2015 maailman 

viidenneksi eniten maailmaa 

muuttaneeksi hyväntekeväisyys-

järjestöksi. 

Polio -päivänä Rotary tavoitti yli 145 milj

ihmistä sosiaalisessa mediassa.
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JÄRJESTÖN ARVOT KÄYTÄNNÖN TOIMINNASSA

Toveruuden avulla luomme elinikäisiä ystävyyssuhteita, 

jotka lisäävät maailmanlaajuista yhteisymmärrystä.

Rehellisyys painottaa sitoutumistamme ja pitää yllä 

korkeita eettisiä arvojamme.

Moninaisuutemme avulla pystymme yhdistämään eri 

näkökantoja ja lähestymään ongelmia eri näkökulmista.

Me otamme käyttöön ammatillisen osaamisemme, 

Palvelumme ja johtajuutemme ratkoaksemme joitain 

maailman pahimmista ongelmista.

ARVOMME
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STRATEGISET PÄÄMÄRÄMME

Keskittää ja vahvistaa humanitaarista palvelua

 Hävittää polio

 Lisätä kestävää kehitystä tukevaa palvelua, joka 

kohdistuu nuorisoa ja nuoria johtajia koskeviin ohjelmiin 

Rotaryn kuudella keskittämisalueella

 Edistää yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa ja 

yhteydenpitoa niihin 

 Saada aikaan merkittäviä paikallisia ja 

maailmanlaajuisia projekteja
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STRATEGISET PÄÄMÄRÄMME

Tukea ja vahvistaa klubeja

 Lisätä klubien innovatiivisuutta ja joustavuutta

 Rohkaista klubeja osallistumaan erilaisiin 

palveluaktiviteetteihin

 Edistää jäsenistön moninaisuutta

 Parantaa jäsenten hankintaa ja sitouttamista

 Kehittää johtajia

 Perustaa uusia klubeja

 Edistää strategiasuunnittelua klubeissa ja piireissä
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STRATEGISET PÄÄMÄRÄMME

Parantaa julkisuuskuvaa ja tunnettuutta

 Yhtenäistää imago ja bränditunnettuus

 Kertoa palvelutoiminnasta

 Edistää ydinarvojen tunnettuutta 

 Painottaa ammatillista palvelua

 Innostaa klubeja mainostamaan verkostoitumis-

tilaisuuksiaan ja tärkeitä projektejaan

Me olemme vaikuttajia ja toimimme vastuullisesti ja 

ryhdymme toimiin ratkaistaksemme joitakin maailman 

pahimmista ongelmista
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ROTARYPIIRI 1430 ELÄ – KOE - NÄY

Rotarypiiri 1430 noudattaa rotariliikkeen 

perusarvoja ja palvelee klubeja. 

Piirillä on elävä ja dynaaminen rotarytoiminta. 

Rotaryklubit ovat tunnettuja paikkakunnillaan.

 Klubien toimintaa tiedotetaan vuosittain 

mediassa. 

Säätiö on tunnettu myös muille kuin rotareille 

ja klubeille.
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ELÄ – KOE – NÄY:  KLUBIN TEHTÄVÄT

ELÄ

Elämme rotarytoiminnan perusarvojen mukaisesti: 

Palvelu, toveruus, moninaisuus, rehellisyys ja johtajuus. Tunnettavuus, 

hyväntekeminen ja nuoret sukupolvet

KOE

Tekemisen kautta. Ollaan esimerkillisiä ja aktiivisia. Pidetään huolta 

nykyisistä jäsenistä, hankimme aktiivisesti uusia. Klubikokoukset ovat 

monipuolisia, kiinnostavia, ohjelmat ajankohtaisia ja jäseniä kehittäviä. 

Hyväntekeväisyys klubin toiminta-alueella unohtamatta ajankohtaisia 

valtakunnallisia tai maailmanlaajuisia tarpeita piirin säätiötoiminnan ja 

RI:n kautta. Vaihto-oppilastoimintamme

NÄY

Pidetään klubikokouksia eri paikoissa. Verkostoidumme, lisätään 

yhteyksiä muihin organisaatioihin ja tehdään niiden kanssa yhteistyötä. 

Kerromme toiminnastamme tuttaville, lehdistölle, medialle.
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PRESIDENTIN KUNNIAMAININTA
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PRESIDENTIN KUNNIAMAININTA
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ROTARY NÄKYVYYS
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Hyvää Rotaryvuotta 2016 - 2017!


