
JÄSEN-
KEHITYKSEN 
VAHVISTAMINEN
Miten teette 
jäsenkehityssuunnitelman 

VAIHDA AJATUKSIA: www.rotary.org/membership
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Tämä on vuoden 2015 painos oppaasta nimeltä Jäsenkehityksen vahvista-
minen: Miten teet jäsenkehityssuunnitelman, aiemmalta nimeltään 
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jäsenkehityksen trendit, kehittää strategioita uusien jäsenten hankkimiseksi ja 
kehitellä ohjelmia, joissa keskitytään jäsenten sitouttamiseen keinona jäsenten 
sitoutumisasteen nostamiseen. 
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konkreettisista toimenpiteistä, joita klubi voi toteuttaa jäsenyyden 
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JOHDANTO

Jäsenkehityssuunnitelma on dokumentti, johon on koottu klubin tavoitteet 
ja strategiat jäsenten sitouttamisessa ja uusien jäsenten hankkimisessa. 
Tämä asiakirja on ohjenuorana siinä työssä, jota teette jäsentavoitteiden 
saavuttamiseksi ja sen avulla voidaan myös nähdä, miten klubi edistyy tässä 
työssä. On tärkeätä tehdä suunnitelma ja innostaa koko ajan jäseniä sen 
toteuttamiseen, jotta taataan klubin vahvuus ja elinvoima.

Klubit ympäri maailmaa lähestyvät jäsenyysasiaa hyvin eri tavoin. Kun 
pystytte tunnistamaan paikkakuntanne erityistarpeet, tavat ja muutostrendit, 
niin te pystytte paremmin hankkimaan uusia jäseniä ja innostamaan olemassa 
olevia jäseniä. Teidän olisi syytä käydä läpi alueenne jäsensuunnitelma, 
kun määrittelette klubinne tavoitteita ja teette sen toimintasuunnitelmaa. 
Teidän alueenne jäsensuunnitelma löytyy osoitteesta www.rotary.org/
membershipplans tai saatte sen kuvernööriltä tai piirin jäsenyyskomitean 
puheenjohtajalta.

Vahva jäsenpohja auttaa klubianne tekemään hyvää paikkakunnalla ja 
ympäri maailmaa. Se myös lisää suuren yleisön tietoa Rotarysta ja sen avulla 
tuki Rotarysäätiölle ja sen ohjelmille kasvaa. Jäsenyyden kehittäminen ja 
lisääminen on Rotaryn tärkeimpiä asioita läpi koko organisaation aina RI:n 
hallituksesta ja rotarykoordinaattoreista piirin johtohenkilöihin asti (tästä 
lisää luvussa 6). Jäsenyyteen keskittyminen on kuitenkin kaikkein tärkeintä 
klubien johtohenkilöille, koska heillä on suurimmat mahdollisuudet asian 
edistämiseen.

http://www.rotary.org/membershipplans
http://www.rotary.org/membershipplans
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LUKU 1
KLUBIN 
ARVIOIMINEN

Klubin arviointi on ensiarvoisen tärkeää, 
jotta saadaan pidettyä nykyjäsenet 
innostuneina ja sitoutuneina ja samalla 
varmistetaan, että jäsenehdokkaat 
haluavat liittyä klubiin. Kun säännölli-
sesti tarkastelette klubianne objektiivi-
sesti, niin pystytte näkemään sekä klubin 
vahvuudet että ne asiat, jotka vaativat 
parantamista. Tähän pitää saada mukaan 
kaikki jäsenet, sillä he ovat arvokas 
voimavara siinä jatkuvassa työssä, joka 
pitää klubin tuoreena ja elinvoimaisena. 
Tarvittaessa apulaiskuvernööri tai piirin 
jäsenyyskomitean puheenjohtaja auttaa 
klubin arvioinnissa. Tässä on muutama 
tapa, jolla saadaan palautetta jäseniltä:
•  Face-to-face -haastattelut
•  Kyselyt paperilla tai verkossa
•  Vapaamuotoiset keskustelut 

pienemmissä tai suuremmissa 
ryhmissä jossain muualla kuin 
normaalissa kokouspaikassa

•  Kohderyhmät, joissa on rotareita, 
jäsenehdokkaita tai paikkakunnan ei-
rotareita.

Olkaa valmiita tekemään klubissa 
muutoksia, jotka perustuvat jäsenten 
pohdintoihin ja heidän antamaansa 
palautteeseen. Klubin arviointi on 
tehokkainta silloin, kun klubilaiset 
ryhtyvät tekemään muutoksia 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
olette saaneet palautteet. Heti kun olette 
kysyneet jäsenten mielipidettä, he ovat 
innokkaita näkemään, mitä muutoksia 
tehdään heidän ehdotustensa pohjalta. 
Jos mitään muutoksia ei tehdä, klubilaiset 
eivät todennäköisesti ole motivoituneita 
osallistumaan klubiarviointiin jatkossa. 
 

Tässä muutamia kysymyksiä, joita voitte 
miettiä arvioidessanne klubianne.

ONKO KLUBINNE 
MONINAINEN?
Tehokkaimpien klubien jäsenistössä 
on edustajia paikkakunnan kaikista 
väestöryhmistä. Jokaisen klubin 
tavoitteena tulisi olla lisätä jäsenistössään 
naisten, nuorten ammattilaisten ja eri 
etnisten ryhmien edustajien määrää. 
Rotaryklubit, joissa erilaiset näkökannat 
pääsevät esiin, pystyvät ratkomaan 
paikkakunnan ongelmia luovemmin. 
Heterogeenisillä klubeilla on enemmän 
uskottavuutta paikkakunnalla, 
moninaisemmat taidot, enemmän 
vapaaehtoisia tarjolla, laajemmat 
mahdollisuudet saada johtajia sekä 
paremmat varainkeruumahdollisuudet. 
Seuraavassa muutamia kysymyksiä, 
joihin voitte keskittyä, kun arvioitte 
klubin moninaisuutta käyttäen apuna 
Membership Diversity Assessment 
-työkalua, joka löytyy linkistä 
Membership Assessment Tools (nimi oli 
aiemmin Club Assessment Tools). Tämän 
pdf-tiedoston voi ladata osoitteessa www.
rotary.org tai on ostettavissa osoitteessa 
shop.rotary.org.
•   Minkälainen on klubinne 

sukupuolijakauma?
•  Moniko klubinne jäsen on alle 

40-vuotias?
•  Onko paikkakunnan etninen rakenne 

näkyvissä klubissanne?
•  Onko klubinne johtajistossa 

edustettuna jäsenistönne koko kirjo?
•  Ovatko erilaiset mielipiteet 

tervetulleita?

•  Kyselyt olisi syytä 
tehdä nimettöminä, 
jotta palaute olisi 
rehellistä.

•  Ottakaa vastaan 
kaikki ehdotukset.

•  Ottakaa huomioon 
kaikki mielipiteet.

•  Klubilaisilta tulisi 
saada palautetta 
kysymyksistä ennen 
kyselyn suorittamista.

•  Olkaa hauskalla 
tavalla luovia. 

68 % Rotaryn koko 
jäsenkunnasta on 
50–70-vuotiaita. 
Onko nuoremmilla 
mahdollisuus liittyä 
jäseneksi teidän 
klubiinne?

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/club_assessment_tools_en.pdf
http://www.rotary.org
http://www.rotary.org
http://shop.rotary.org/
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ONKO JÄSENISTÖNNE 
LUOKITUSKARTTA 
TASAPAINOINEN?
Kun näette minkälainen jäsenistönne 
ammattijakauma on, niin se voi johtaa 
uusiin tapoihin luoda tasapainoinen 
jäsenistö, jossa ovat edustettuina 
paikkakunnan monet ammatit. 
Rotaryn menettelytapaohjeiden 
mukaan klubien tulee ottaa 
hyvin monenlaisia ammatteja 
edustavia jäseniä luokittelemalla 
jokainen jäsen tämän nykyisen 
tai entisen työtehtävän, ammatin 
tai yhteiskunnallisen toiminnan 
mukaan. Käyttäkää Membership 
Assessment Tools -oppaasta löytyvää 
luokituskyselyä, jonka avulla pystytte 
havaitsemaan ne ammatit ja taidot, 
joita paikkakunnaltanne löytyy 
mutta jotka eivät ole edustettuna 
klubisanne. 
Onko klubissanne ketään 
ohjelmistojen tai verkkokehitystyön 
parissa työskentelevää? Entä PR-
työläisiä tai varainhankkijoita? 
Jäsenten ammatillisen osaamisen 
hyväksikäyttö hyödyttää klubia 
ja sen toimintoja. Älkää unohtako 
yrittäjiä, kotoapäin yrityksiä 
pyörittäviä eikä paikkakunnan 
palvelutoimintojen johtohenkilöitä. 
Ottakaa selville, millaisia 
ainutlaatuisia taitoja teidän klubinne 
jäsenillä on ja käyttäkää niitä 
klubinne komiteoissa ja projekteissa. 
Ne jäsenet, joille on klubissa jokin 
tehtävä ovat sitoutuneempia ja he 
myös todennäköisemmin pysyvät 
klubissa. 

MITEN ARVIOIDA 
KLUBIN JÄSENISTÖN 
ELINVOIMAISUUTTA JA 
KASVUA?
Tiesittekö, että vaikka klubinne 
jäsenmäärä onkin pysynyt samalla 
tasolla vuodesta toiseen, niin teillä 
voi siitä huolimatta olla ongelmia 
sitouttamisen kanssa? Kun klubi saa 
ja menettää jatkuvasti jäseniä, niin 
tuloksena olevan pyöröovi-efektin 
vaikutuksesta klubin on vaikea toimia 
tehokkaasti, toteuttaa projekteja 
menestyksekkäästi ja houkutella 
uusia jäseniä. 
Jotta saisitte totuudenmukaisen 
kuvan klubinne jäsenistön tilasta, 
niin tutkikaa viimeisen 3-5 vuoden 
tilastoja. Saatte kuvan jäsenistön 
kehityskulusta menemällä Rotary 
Club Centraliin ja käytte läpi 
useamman vuoden kattavia tietoja ja 
raportteja. 
Saatte vielä yksityiskohtaisemman 
kuvan, kun täytätte jäsenistön 
elinkelpoisuutta ja kasvua koskevan 
mallin Membership Assessment 
Tools -oppaassa. Tämä malli tarkas-
telee klubin jäsenyyden muutoksia 
tietyllä aikavälillä ja auttaa näin 
tunnistamaan kaikki merkittävät 
muutokset. 

MINKÄLAINEN ON 
TYYPILLINEN EROAVA 
JÄSEN?
Kun tiedetään, kuinka kauan jäsenet 
yleensä viipyvät klubissa, pystytään 
näkemään jäsenkehityssuunnitelman 
vahvuudet ja heikkoudet. Member-
ship Assessment Tools -oppaassa 
oleva eroavan jäsenen tunnusmerkistö 
ryhmittelee jäsenet heidän jäsenyy-
tensä keston perusteella. Voitte 
esimerkiksi havaita, että suurin 
osa entisistä jäsenistänne erosi 

Lähes 80 % nykyisistä 
jäsenistä on töissä, 
kun noin 20 % ovat 
eläkkeellä. Miten oma 
klubisi demografia 
vaikuttaisi sen jäsen-
hankintastreategioihin?

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/club_assessment_tools_en.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/club_assessment_tools_en.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/club_assessment_tools_en.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/club_assessment_tools_en.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/club_assessment_tools_en.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/club_assessment_tools_en.pdf
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kahden ensimmäisen vuoden aikana. 
Tämän perusteella voitte keskittyä 
uudempien jäsenten sitouttamiseen 
tarjoamalla heille koulutusta ja 
innostamalla heitä ottamaan osaa 
klubin ohjelmiin ja projekteihin 
mahdollisimman pian liittymisensä 
jälkeen . 
Sen jälkeen kun joku klubin johto- 
henkilöistä on tehnyt tämän alusta-
van arvioinnin, jäsenyyskomitea voi 
arvioiden sen tuloksia keskustella 
niistä klubikokouksessa tai klubi-
neuvottelussa. Pyytäkää klubin 
jäseniä esittämään menettelytapoja 
tai toimenpiteitä sitouttamisen 
parantamiseksi. 

ONKO KLUBINNE INNOVA-
TIIVINEN JA JOUSTAVA?
Muuttuvassa maailmassa klubin 
menestys riippuu klubin kyvystä 
olla innovatiivinen ja joustava. 
Kyselytutkimukset ja kohderyhmät 
osoittavat yhtäpitävästi, että jäsen-
ehdokkaat ja vasta liittyneet jäsenet 
pysyvät todennäköisemmin klubissa, 
mikäli he uskovat, että klubi ottaa 
huomioon heille tärkeitä asioita ja on 
halukas muuttamaan toimintaansa 
jäsenten perhe- ja työasioiden sekä 
henkilökohtaisten tarpeiden mukaan
Kysykää itseltänne näkyykö toimin-
nassanne ja käytänteissänne tänä 
päivänä pinnalla olevat asiat ja mitä 
voitaisiin muuttaa, jotta klubi olisi 
merkityksellisempi jäsenehdokkaille. 
Voisitte ehkä muuttaa kokousaikoja ja 
-paikkoja, alentaa maksuja, toteuttaa 
monenlaisia projekteja ja suunnitella 
kokouksiin uudenlaista ohjelmaa. 
Eläväisen klubin eväät: Klubijohto-
suunnitelma antaa teille hyviä 
ideoita, joiden avulla saatte klubis-
tanne innovatiivisen ja joustavan.

TUNNETAANKO KLUBINNE 
PAIKKAKUNNALLANNE 
HYVIN?
Klubinne tunnettuus on tärkeää 
jatkuvan kasvun ja onnistumisen 
kannalta. Tunnetaanko klubinne 
hyvin paikkakunnallanne? Kerto-
vatko jäsenenne ystävilleen, naapu- 
reilleen ja kollegoilleen olevansa 
rotaryklubin jäseniä? Kun paikka-
kuntalaisilla on mielessään rotary-
klubi, niin minkälaisia ajatuksia heillä 
silloin oikein on? Voisitte vaikka 
kutsua Rotarysta kiinnostuneita 
johonkin projektiin tekemään 
yhteistyötä jäsentenne kanssa ja näin 
he saavat lisää tietoa klubistanne ja 
sen työstä paikkakunnallanne.
Tutkimus osoittaa, että ihmiset anta- 
vat todennäköisemmin aikaansa ja  
rahaa sellaiselle järjestölle, jonka  
työllä on todettu olevan kouriintuntu- 
via tuloksia. Varmistakaa, että klubin-
ne tiedottaa paikkakuntalaisille 
yhteiskuntapalveluprojekteistaan, 
jotta klubinne saisi sekä lahjoituksia 
että jäseniä.
Hakekaa Public Relations -sivuilta  
osoitteessa Rotary.org lähdekirjalli-
suutta ja työkaluja, joiden avulla var-
mistatte, että klubinne ja sen projektit 
saavat osakseen ansaitsemansa 
arvostuksen.

MITEN KÄYTÄTTE DIGITAA-
LISTA VIESTINTÄÄ KERTO-
ESSANNE KLUBISTANNE? 
Digitaalisella viestinnällä 
tarkoitetaan verkon kautta tapahtuvaa 
kommunikointia. Onko klubillanne 
verkkosivut? Facebook-tili? 
Päivitetäänkö niitä säännöllisesti? 
Kerrotteko Twitterissä klubinne 
tapahtumista ja tärkeimmistä 
projekteista? Oletteko verkon kautta 
yhteydessä muuallapäin maailmaa 

Käykää Rotaryn Public 
Relations -sivuilla 
katsomassa, kuinka 
tehdään paikkakun-
nalla järjestettävästä 
tapahtumasta media- 
tietoisku tai lehdistö-
tiedote lähetettäväksi 
paikallislehteen. Usein 
paikallislehti julkaisee 
juttunne ilmaiseksi.

http://www.rotary.fi/images/stories/Sisaiset-jasensivut/suomi/Hallinto/245-fi.pdf
http://www.rotary.fi/images/stories/Sisaiset-jasensivut/suomi/Hallinto/245-fi.pdf
http://www.rotary.org
https://www.rotary.org/myrotary/en/public-relations
https://www.rotary.org/myrotary/en/public-relations
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oleviin rotareihin ja muihin ihmisiin ja 
järjestöihin, jotka ovat kiinnostuneet 
samoista asioista kuin te? Oletteko 
vaihtaneet ajatuksia LinkedIn-
sivustolla? Käyttäkää hyväksenne 
sosiaalista mediaa, kun haluatte kertoa 
klubistanne muille, kun haluatte uusia 
jäseniä ja resursseja ja kun pidätte 
jäseniänne ajan tasalla. 
Olkaa luovia, johdonmukaisia, ammat- 
timaisia ja kekseliäitä verkkoviestin-
nässänne. Videoilla, podcasteilla ja 
blogeilla voitte jakaa arvokasta tietoa 
Rotarysta ja klubistanne. Käykää 
säännöllisesti sivustoilla Rotary.org, 
Rotary’s blog ja Rotary Voices, niin 
löydätte sellaista tietoa, jota voitte 
päivittää klubinne verkkosivuille ja 
tiedotteisiin. Ja käykää Rotaryn Brand 
Center -sivuilla, niin saatte tietoa 
kuinka voitte saada aikaan selkeää ja 
voimallista viestintää Rotarysta.
Mikäli klubisanne ei ole ketään 
näiden viestintävälineiden käytön 
hallitsijaa, niin etsikää paikkakunnal-
tanne tällainen henkilö seuraavaan 
klubikokoukseen antamaan neuvoja.  
Seuraavassa muutama suosittu 
verkkoviestintäalusta, joita rotarit 
ympäri maailmaa käyttävät näkyvyy-
den ja osallistumisen lisäämiseen:

Facebook
Käykää katsomassa mitä on meneil-
lään maailmalla Rotaryn virallisilla 
Facebook-sivuilla, www.facebook.
com/rotary. Sieltä löytyy linkkejä 
rotaryuutisiin, tapahtumiin ja videoi- 
hin. Klubit voivat Facebookin avulla  
löytää potentiaalisia jäseniä, kutsua  
paikkakuntalaisia varainkeruutilai-
suuksiin ja esitellä paikkakuntalai-
sille projektejaan. He voivat myös 
lisätä linkkejä lahjoitussivustoille, 
solmia kontakteja muihin järjestöihin 
ja tuoda esiin klubin ja Rotaryn 
ympäri maailmaa tekemää työtä.

LinkedIn
Verkostoitukaa muiden rotarien 
kanssa LinkedIn-sivustolla, maail- 
man suurimmalla ammatti-ihmisten 
verkkosivustolla. Rotarit voivat liittyä 
alueellisiin tai maailmanlaajuisiin 
ryhmiin, jossa voivat jakaa omia 
ideoitaan ja saada vastauksia rotary-
kysymyksiin. Liittykää ryhmään 
nimeltään Rotary International’s 
official LinkedIn group ja voitte 
kommunikoida noin 50 000 jäsenen 
kanssa.

Twitter
Pitäkää yhteyttä muihin rotareihin 
ja Rotaryn ystäviin — 140 merkkiä 
kerrallaan — osoitteessa twitter.com 
/rotary. Ottakaa osaa kansainvälisen 
Rotary kongressin tapaisiin tapahtu- 
miin keskustelemalla muiden osallis- 
tujien kanssa. Voitte myös pitää yhte-
yttä paikallisiin tiedotusvälineisiin ja 
linkittää artikkeleita, jotka kertovat  
teidän projekteistanne paikkakun-
nalla.

YouTube 
Rotarylla on koko joukko videoita 
omalla YouTube-kanavalla , www.
youtube.com/rotaryinternational. 
Jakakaa niitä tai tehkää niihin linkki 
klubin verkkosivuille tai omalle henki- 
lökohtaiselle verkkosivulle, sosiaali-
seen mediaan ja uutiskirjeisiin. Mikäli  
joku teidän klubissanne pystyy teke- 
mään videoita tai jos pystytte palkkaa-
maan videoalan ammattilaisen, voitte 
vaikka jakaa omasta klubistanne 
kertovia videoita. Näin mahdolliset 
jäsenehdokkaat ja lahjoittajat saavat 
tietoa tekemisistänne.

OLETTEKO ARVIOINEET 
KLUBIANNE VIERAILIJAN 
NÄKÖKULMASTA? 
Ennen kokousta
Onko kävijän helppo löytää perus-

http://www.rotary.org
http://blog.rotary.org/
https://brandcenter.rotary.org/en-GB?
https://brandcenter.rotary.org/en-GB?
https://www.facebook.com/rotary
https://www.facebook.com/rotary
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=858557&trk=anet_ug_hm&goback=%2Egsm_858557_1_*2_*2_*2_lna_PENDING_*2
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=858557&trk=anet_ug_hm&goback=%2Egsm_858557_1_*2_*2_*2_lna_PENDING_*2
https://twitter.com/rotary
https://twitter.com/rotary
http://www.youtube.com/user/RotaryInternational
http://www.youtube.com/user/RotaryInternational
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tiedot klubinne seuraavasta kokouk-
sesta? Pyytäkää jotakuta ystävää tai 
perheenjäsentä hakemaan seuraavat 
klubianne koskevat tiedot:
• Milloin klubikokous alkaa?
• Missä kokous pidetään?
•  Pitääkö ottaa yhteyttä tiettyyn 

klubin jäseneen ennen vierailua?
•  Joutuuko vierailija maksamaan 

osallistumisestaan?
• Kuuluuko ateria hintaan?
• Millainen kokous tulee olemaan? 
• Milloin kokous päättyy?
Ellei näitä tietoja löydy helposti Face- 
book-sivuilta tai verkkosivuilta tai 
Rotaryn Club Finderista, teiltä ehkä 
menee ohi tilaisuus saada yhteys 
mahdolliseen tulevaan jäseneen. 

Kokouksen aikana
Käykää läpi kokouskäytännöt varmis-
taaksenne sen, että saatu kokemus on 
sydämellinen ja mukava:
•  Toivottaako joku klubilaiset ja 

vieraat tervetulleiksi, kun he 
saapuvat?

•  Alkaako ja loppuuko kokous 
aikataulun mukaisesti?

• Onko kokouksella esityslista?
•  Ovatko puhujat kiinnostavia ja 

asiansa osaavia?
•  Onko kokouksessa riittävästi 

erilaisia puhujia ja puheenaiheita?
•  Kannustetaanko jäseniä juttele-

maan keskenään?
•  Onko kokous aina samanlainen?
Klubi voisi jopa käyttää ”valeostajaa” 
kokouksen arvioinnissa eli pyydetään 
ystävää, joka ei ole rotari, tai tuttavaa 
jostain toisesta klubista vierailemaan 
kokouksessa ja antamaan sen jälkeen 
arvio kokouksesta. Näin saatte klubin 
ulkopuolisen puolueettoman arvion.

Palveluprojektit
Käykää läpi palveluprojektinne. 
Ovatko ne innostavia ja mukavia 
kaikkien mukanaolijoiden mielestä?

•  Onko klubilla joku innostava 
pääprojekti, jossa kaikki jäsenet 
ovat mukana?

•  Kutsuuko klubi ketään ulkopuolista 
(ystäviä, perheenjäseniä, kollegoita 
rotaryalumneja, rotaracteja ja muita 
paikkakuntalaisia) osallistumaan 
palveluprojekteihin ja näin saamaa 
lisätietoa klubista? 

•  Korjataanko palveluprojektilla 
jotakin paikkakunnalla olevaa 
epäkohtaa ja ovatko jäsenet yhtä 
mieltä sen tärkeydestä?

•  Tapaavatko klubin jäsenet niitä 
ihmisiä, jotka ovat palveluprojektin 
kohteina?

Kohderyhmät
Jokainen klubi on erilainen ja jokai- 
sen paikkakunnan tarpeet ovat 
omanlaisensa. Kohderyhmät on  
käyttökelpoinen työväline, jonka 
avulla päästään tapaamaan paikka-
kunnan ei-rotareita, kertomaan heille 
Rotarysta ja saamaan heiltä arvokasta 
palautetta siitä, mitä klubi voisi tehdä 
tullakseen aina vain paremmaksi. 
Palkkaamalla ulkopuolinen ammatti-
ihminen vetämään kohderyhmää 
lisätään tulosten puolueettomuuden 
todennäköisyyttä. Jotkut klubit ovat 
jopa pyytäneet jotakin toimistoa 
lahjoittamaan kyseisen palvelun. 
Mikäli ulkopuolisen ammatti-
ihmisen saaminen kohderyhmän 
vetäjäksi ei ole mahdollista, on tärkeä 
varmistaa, että ryhmän vetäjäksi 
tuleva henkilö on avarakatseinen 
ja objektiivinen. Tässä muutama 
toimenpide, joilla pääsette alkuun:

VAIHE 1: LÄHETTÄKÄÄ KUTSU
Laatikaa luettelo niistä paikkakunta-
laisista, joita haluatte kutsua mukaan.  
Tavoitteena tulisi olla monipuolinen 
ryhmä, jossa on eri ammatteja edusta- 
via eri-ikäisiä miehiä ja naisia. Kutsu-
kaa mahdollisia jäsenehdokkaita 

https://www.rotary.org/myrotary/en/search/club-finder
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sekä rotaracteja, rotaryalumneja 
ja muita, joilla on jonkin verran 
tietoa Rotarysta. Kertokaa heille, 
miksi te olette kutsumassa heitä 
kohderyhmäänne ja varmistakaa se, 
että he tietävät kuinka kallisarvoisia 
heidän mielipiteensä ovat teidän 
tulevien projektien ja toimintojen 
muokkaamisessa. 

VAIHE 2: LUOKAA OTOLLISET 
TYÖSKENTELYOLOSUHTEET
Sitten kun olette kutsuneet osallis- 
tujat, muokatkaa työskentelyolosuh-
teet sellaisiksi, että ihmiset uskaltavat 
puhua vapaasti. Kyselytuokion tunnel-
man tulisi olla rento. Sen pitäisi muis- 
tuttaa enemmänkin ystävien välistä 
keskustelua kuin muodollista kysely-
tutkimusta. Esittele aluksi itsesi ja  
kerro kuinka itse tulit mukaan 
Rotaryn toimintaan ja kerro sitten 
kuinka olet innokkaasti odottanut 
tämän ryhmän kokoontumista. 

Pyytäkää osallistujia esittäytymään. 
Rohkaiskaa heitä kertomaan esittelys-
sään mitä tahansa mikä heistä tuntuu 
tärkeältä esim. ammattinsa, kauanko 
he ovat asuneet paikkakunnalla tai  
ovatko he tällä hetkellä mukana 
jossain ammatillisessa ryhmässä tai 
palveluryhmässä. 

VAIHE 3: KESKUSTELUN ORGANISOINTI
Valmistelkaa esityslista. Siinä voisi 
olla vaikka vain 10 kysymystä, joista 
haluaisit jäsenten keskustelevan. 
Parhaita kysymyksiä ovat ne, joihin ei 
voi vastata kyllä tai ei:
•  Mikä tässä paikkakunnassa viehätti 

sinua?
•  Jos sinulla olisi yksi ylimääräinen 

tunti päivässä käytettävänä niin, 
mihin sen käyttäisit?

•  Mitä ongelmia näet paikka-
kunnalla? 

•  Mitä asukkaat voisivat tehdä niiden 
ongelmien ratkaisemiseksi?

•  Jos haluaisit olla avuksi jossain päin 
maailmaan millä tavalla tahansa, 
mitä haluaisit tehdä?

•  Minkälainen käsitys sinulla on 
Rotarysta?

•  Mitä myönteisiä tai kielteisiä 
näkemyksiä muilla on Rotarysta?

Varmistakaa, että jokainen saa 
puheenvuoron ja äläkä anna muuta- 
man ihmisen dominoida keskustelua. 
Kertokaa osallistujille, kuinka tärkeää 
teidän ja klubinne kannalta on se, että 
saatte ryhmältä monta mielipidettä. 
On tärkeää, että kysymykset eivät joh-
dattele osallistujia tiettyihin vasta- 
uksiin ja että ryhmän vetäjä pysyy 
puolueettomana. Kääntykää niiden 
ihmisten puoleen, jotka ovat pitkään 
hiljaa ja jos he näyttävät siltä, että 
haluaisivat sanoa mielipiteensä 
asiasta. Älkää kuitenkaan saattako 
heitä tilanteeseen, jossa he tuntevat 
olonsa epämukavaksi.

VAIHE 4: TULOSTEN JAKELU
Valmistautukaa esittämää viisi 
tärkeintä esiin tullutta asiaa kohde-
ryhmän keskustelusta. Voitte esittää 
nämä tiedot klubikokouksessa, pitää 
aivoriihen ja antaa tulokset klubille 
yhden sivun mittaisena tiivistelmänä, 
johon voidaan tarvittaessa palata. 

Kun esittelette tuloksia, voitte 
keskustella kohderyhmän ajatuksista 
ja suunnitella tapahtuman, 
joka kiinnostaisi mahdollisia 
jäsenehdokkaita. Osoittakaa myös 
jäsenistölle, että te arvostatte heidän 
ajatuksiaan ja mielipiteitään ja että 
yhdelläkin henkilöllä on merkitystä.
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LUKU 2
KLUBIN VISION LUOMINEN

Sen jälkeen kun olette määritelleet 
klubin tämänhetkisen tilan 
suorittamalla 1. luvussa kuvatun 
arvioinnin, teidän tulisi muotoilla 
klubille visio. Visiossa määrittelette 
minkälaisen haluatte klubinne olevan 
seuraavan 3-5 vuoden kuluttua. Kun 
uhraatte aikaa vision laatimiseen, 
niin klubistanne voi tulla vahva, 
aktiivinen uusia jäseniä puoleensa 
vetävä. Kun jäsenet ovat mukana tässä 
prosessissa, se antaa heille tunteen, 
että tämä on meidän klubimme ja he 
ymmärtävät klubin tulevaisuuden 
tavoitteiden merkityksen ja se 
motivoi heitä tekemään töitä niiden 
saavuttamiseksi. 

Miettikää seuraavia asioita laaties-
sanne klubin visiota:
•  Missä klubinne on hyvä? Kuinka 

sitä voidaan käyttää hyväksi?
•  Mitkä ovat klubin heikkoudet?
•  Mistä haluaisitte klubinne olevan 

tunnettu?
•  Mitenkä klubinne haasteet ja 

vahvuudet vaikuttavat klubin 
strategisiin valintoihin?

•  Mitkä ovat teidän lyhyen ja pitkän 
aikavälin tavoitteet?

•  Oletteko tehneet suunnitelmia 
noiden tavoitteiden saavutta-
miseksi?

•  Onko teillä strategiatiimiä, joka 
seuraa strategiasuunnitelman 
toteutumista ja antaa tarvittaessa 
suosituksia?

Sitten kun olette yhtä mieltä klubille  
sopivimmasta visiosta, niin strategia- 
suunnitteluprosessin kuluessa mää-
rittelette, miten visio toteutetaan. 
Strategiasuunnittelun opas auttaa  
klubia muotoilemaan tai muokkaa-
maan visiota. Sen avulla voitte myös 
asettaa pitkän aikavälin tavoitteet ja 
vuositavoitteet.

Käykää klubinne 
kanssa läpi vision 
luomisprosessi 
uudessa ja hauskassa 
ympäristössä innova-
tiivisuuden lisäämiseksi. 
Valitkaa paikka, joka  
on kaikkien mielestä 
mukava, tilava ja 
sopiva. Voisitte vaikka 
pyytää jotakuta suun-
nittelun ammattilaista 
auttamaa teitä tai 
voisitte käyttää rotary-
klubeille suunnattua 
vision luomisprosessin 
ohjeistusta, joka löytyy 
osoitteesta www.
rivisionfacilitation.
org.

http://www.rotary.fi/images/stories/Sisaiset-jasensivut/suomi/Klubin-presidentti/strategiasuunnittelun_opas.pdf
http://www.rivisionfacilitation.org
http://www.rivisionfacilitation.org
http://www.rivisionfacilitation.org
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LUKU 3
UUSIEN JÄSENTEN  
HANKKIMINEN

Jokainen klubi tarvitsee uusia jäseniä 
ollakseen elävä ja aktiivinen. Uudet 
jäsenet tuovat uusia ajatuksia, tuovat 
uusia näkökulmia ja laajentavat 
klubin saavuttavuutta yhteisössänne. 

Luvun 1 klubin arvioinnin ja 
luvun 2 klubin vision luomisen 
jälkeen seuraava askel on kehittää 
strategiat vastaamaan arvioinnissasi 
tunnistettuihin kaikkein kriittisim-
piin osioihin. Kirjatkaa klubinne 
vahvuudet ja hyväksykää moninai- 
suus- ja luokitusarvioinnissa esiin 
tulleet haasteet, kun pohditte 
jäsenhankintastrategiaa.

KETKÄ OVAT MAHDOLLISIA 
JÄSENIÄ? 
Ketkä ovat mahdollisia jäseniä 
omassa yhteisössänne? Ystävien, 
naapureiden ja liiketuttavien 
lisäksi muita ryhmiä voisi olla hyvä 
sovittaa klubiinne. Esimerkiksi, 
miettikää vapaaehtoisia ei-
jäseniä, jotka ovat osallistuneet 
palveluprojekteihin, niitä jotka ovat 
osoittaneet kiinnostusta klubiinne, 
mutta eivät ole koskaan liittyneet ja 
entisiä jäseniä, jotka ovat lähteneet 
klubistanne tai alueenne muusta 
klubista. Usein jäsenet lähtevät 
lyhyeksi aikaa, mutta palaavat 
takaisin, kun heidät kutsutaan. 
Mieti nuoria ammattilaisia, 
jotka ovat osallistuneet Rotaryn 
ohjelmiin, kuten GSE tai ovat olleet 
jäseninä ammattipalvelutiimissä, 

Hyvän tahdon lähettiläs- tai 
Rotaryn rauhanstipendiaatteina 
ja rotaracteina sekä interactien, 
RYLA-osallistujien ja Rotaryn 
vaihto-oppilaiden vanhempia ja 
isovanhempia. Nuorisovaihdon 
isäntäperheet saattavat olla myös 
mahdollisia jäseniä. 

Kerran vuodessa, pyytäkää klubinne  
jäseniä täyttämään jäsenarvi-
ointityökalun kysely kohdassa 
Membership Assessment Tools, 
jossa mietitään mahdollisia jäseniä. 
Tämä on helppo aktiviteetti pyytää 
jäseniä miettimään henkilöitä, jotka 
he tuntevat yhteisössänne ja jotka 
saattaisivat olla hyviä klubijäseniä.

Käyttäkää kyselyn tuloksia keskus-
teluissa jäsenistön kanssa liittyen 
klubinne kulttuuriin ja voisivatko 
nämä mahdolliset jäsenet sopia 
hyvin. Onko heidän työnsä alueella? 
Onko klubinne kokousajat sopivia 
heille? Osoittavatko he vaikuttajan 
ominaisuuksia? Ovatko he erilaisia 
klubinne nykyisistä jäsenistä siten, 
että he toisivat moninaisuutta 
jäsenistöön? Pohtiva valintaprosessi 
voi tarkoittaa eroa lyhytaikaisen, ei-
sitoutuneen jäsenen ja pitkäaikaisen, 
sitoutuneen rotarin löytymiselle. 

Jos löydätte lupaavan henkilön, 
mutta huomaatte, että esimerkiksi 
tapaamisaika tai -paikka eivät ole 
sopivat, suositelkaa häntä toiseen 
rotaryklubiin.

Pääsyy miksi liitytään 
Rotaryklubiin, on tehdä 
positiivinen vaikutus 
omaan yhteisöön 
palvelun kautta.

Tee yhteistyötä 
paikallisten järjestöjen, 
kuten nuorten 
ammattilaisverkostojen 
tai naisammattilais- 
järjestöjen kanssa, jotta 
pystyt tunnistamaan 
mahdollisia jäseniä 
klubiisi.

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/club_assessment_tools_en.pdf
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Muistakaa, mikäli tunnistaneenne 
mahdolliset jäsenet eivät liity, 
kannattaa silti sitouttaa heidät 
vapaaehtoisiksi, lahjottajiksi tai 
vaikka klubisi ystäväksi. 

MITEN LÄHESTYTTE 
MAHDOLLISTA JÄSENTÄ?
Mahdolliset jäsenet voivat olla 
ystäviänne, liiketuttavia, rotaracteja 
tai Rotaryn alumneja, mukaan lukien 
entiset nuorisovaihto-osallistujat. He 
voivat olla myös perheenjäseniä tai 
vaikkapa joku, jonka juuri tapasitte. 

Pitäkää viestinne yksinkertaisina. 
Älkää yrittäkö kertoa mahdolliselle 
jäsenille kaikkea Rotarysta ennen 
kuin he ovat osallistuneet klubinne 
kokoukseen tai osallistuneet palvelu-
projektiin. Pyrkikää alkamaan 
keskustelu selittämällä, miten 
Rotarylla on ollut merkittävä vaikutus 
omaan elämäänne, uraanne tai 
ystävyyteenne. Faktat ja numerot 
ovat hyödyllisiä, henkilökohtaiset 
kokemukset ja tarinat yhdistävät 
ihmisiä tunnetasolla. Kun olette 
kertoneet oman tarinanne, 
kysykää silloin mitä he haluaisivat 
rotaryklubilta. Ehkä he ovat 
kiinnostuneita tapaamaan uusia 
ystäviä, ottamaan osaa tiettyyn 
yhteisön asiaan tai kehittämään 
ammatillista verkostoaan. Kun 
tiedätte mitä he haluavat, voitte 
näyttää, miten rotaryklubisi voi 
täyttää tämän tarpeen. 

Miettikää millaisista tapahtumista 
mahdolliset jäsenet nauttisivat. 
Joillekin on luonnollisempaa 
osallistua klubin kokoukseen 
tai sosiaaliseen tapahtumaan, 
kun taas toiset saattavat haluta 
oppia Rotarysta työskentelemällä 

palveluprojektissa tai osallistumalla 
rahankeräykseen. 

MITEN KERROTTE KLUBIIN 
LIITTYMISEN EDUISTA?
Keskustelemalla mahdollisten 
jäsenten kanssa, mietittekö heidän 
kiinnostuksiaan ja tarpeitaan, kun 
kerrotte Rotaryn jäsenyyden eduista? 
Tässä muutama suosittu etu, jota 
Rotaryn jäsenet maailmanlaajuisesti 
ovat yhdistäneet osaksi rotaryklubia:
•  Positiivisen vaikutuksen luonti 

omassa yhteisössä palveluprojektien 
kautta

•  Liiketuttavuuksien luominen ja 
kestävät ystävyyssuhteet

•  Ammattimaisten taitojen kehittä- 
minen, kuten tapahtumasuunnit-
telu, julkinen puhuminen, rahan-
keräys tai kummin löytäminen 

•  Perheenjäsenten mukaan tuominen 
palveluprojekteihin ja tapahtumiin 
ja lasten mukaan saaminen nuorten 
ohjelmiin yhteisössä tai ulkomailla

•  Globaalien ystäväverkostojen luo-
minen, etenkin matkustaessa

Seuraavista esimerkeistä käy ilmi, 
kuinka voitte käyttää mahdollisen 
jäsenen kiinnostusta aloituskohtana 
esittelemällä Rotary.

Yhteiskuntapalvelu
Yhteisönne jäsen näkyy säännöllisesti 
uutisissa liittyen yhteiskuntapalvelun 
aktiviteetteihin. Kutsukaa hänet ja 
muita vapaaehtoisia, joiden kanssa  
hän saattaa toimia, mukaan seuraa-
vaan omaan palveluprojektiinne 
huomioiden heidän ideansa ja 
kokemuksensa. Lisäapu auttaa 
saamaan isomman muutoksen ja 
henkilöt jotka tapaatte, saattavat olla 
hyviä mahdollisia jäseniä. 

Jäsenkokemuspalaute- 
kyselyn 2011 mukaan, 
86 % rotareista liittyi 
klubiin perheystävän, 
ystävän tai liiketuttavan 
kautta. Miten voitte 
käyttää tätä tietoa 
kehittäessänne 
klubinne jäsen-
hankintasuunnitelmaa?

Kutsukaa vapaaehtoi-
nen ei-rotary mukaan  
klubinne palveluprojek-
tiin tai tapahtumaan, 
jotta hän näkee, että 
klubinne on aktiivinen 
ja mukana yhteisössä. 
Nimittäkää jäsen 
seuraamaan tätä 
mahdollista jäsentä 
tapahtuman jälkeen. 
Liittämällä mahdolliset 
jäsenet yhteisön 
palvelutapahtumiin on 
erityisen tehokas tapa 
houkutella nuorempia 
jäseniä.

Laittakaa jäsenet kes- 
kustelemaan ja pitäkää  
aivoriihi Rotaryn jäse- 
nyyden arvoista ja 
eduista. Käyttäkää 
näitä tietoja kehittä- 
essänne esimerkkivies-
tejä, joita jäsenet voivat 
hyödyntää, kun  
keskustelevat mahdol-
listen jäsenten kanssa.
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Ystävyyssuhteet ja yhteydet 
Kolleganne on juuri jäänyt eläkkeelle 
ja tuntee hiukan eristyneensä. 
Selittäkää hänelle kuinka jäsenyys 
Rotaryssa on pitänyt teidät aktiivi-
sina yhteisössänne, yhteydessä 
liike-elämän vaikuttajiin, opettanut 
aiheista, joita ette kohtaisi muualla 
ja saanut aikaan pitkäkestoisia 
ystävyyssuhteita. Kutsukaa hänet  
seuraavaan sosiaaliseen tapahtu-
maan, yhteiskuntapalveluun tai 
kokoukseen.

Perheen mukaan saaminen
Naapurinne miettii tapoja, joilla 
saada mukaan lapsensa positiivisen 
vaikutuksen aktiviteetteihin. Kerto-
kaa hänelle, kuinka Rotaryn jäsenet 
ottavat mukaan perheensä klubin 
aktiviteetteihin ja selittäkää miten 
Rotary tukee opiskelijoita stipendein 
ja mahdollisuuksista matkustaa 
ulkomaille kulttuurivaihtoihin.

Kansainvälinen huomio 
Yhteisönne jäsen miettii hyvänteke-
väisyyden lisäämistä ja haluaisi 
osallistua johonkin kansainväliseen 
palveluun. Kertokaa hänelle, kuinka 
rotaryklubit maailmanlaajuisesti 
yhdistyvät tuottaessaan puhdasta 
vettä, terveydenhuoltoa, koulutusta ja 
muuta. 

MITEN VOITTE KOULUTTAA 
MAHDOLLISTA JÄSENTÄ? 
Tutkimukset ovat osoittaneet, että 
jäsenet jotka liittyvät klubiin ilman 
mitään tietoa Rotarysta, ovat eniten 
lähtemässä vuoden tai kahden sisällä. 
Siksi on tärkeää kouluttaa mahdollisia 
jäseniä siitä, mitä jäsenyys klubissanne 
tarkoittaa, ennen kuin he liittyvät. 
Pitäkää tietoiskuja antaaksenne 

mahdollisille jäsenille mahdollisuus 
oppia klubinne aktiviteeteista ja jäse- 
nyyden hyödyistä. Pyytäkää useampaa  
klubin jäsentä kertomaan kokemuksis-
taan antaaksenne mahdolliselle jäse-
nelle tietoa klubinne kulttuurista. 
Älkää olettako, että mahdollinen jäsen, 
joka on rotaracti, rauhanstipendiaatti 
tai Rotaryn alumni, tietäsi kaiken 
Rotarysta vain siksi, että he ovat osa  
Rotaryn perhettä. He eivät välttämättä 
tiedä paljoa klubistanne, sen kulttuuris-
ta tai sen projekteista. Varmistakaa, 
että kerrotte heille tehtävistä, kokous- 
ajoista, kuinka uusia jäseniä sponsoroi-
daan ja kuinka he voivat päästä 
mukaan. 

KUINKA VOITTE EHDOTTAA 
MAHDOLLISTA JÄSENTÄ?
Jos tiedätte jonkun, joka sopisi 
rotariksi, mutta ei pysty liittymään 
klubiinne, ehdottakaa häntä toiseen 
klubiin. Jos klubi on alueellanne, 
saatatte haluta viedä hänet kokouk- 
seen henkilökohtaiseen esittäytymi-
seen. Jos ette ole varma, mikä klubi 
sopisi parhaiten ja mahdollinen 
jäsen asuu piirissänne, ottakaa 
yhteyttä piirinne jäsenkomitean 
puheenjohtajaan tai kuvernööriin 
avun saamiseksi.

Voitte myös viitata mahdollisen 
jäsenen osoitteeseen www.rotary.org 
/membershipreferral ja Rotary 
International helpottaa yhteyden 
tekemisessä. Kuvernööri tai piirinne 
jäsenkomitean puheenjohtaja voivat  
myös antaa klubinne viittaukset 
toisille rotaryjäsenille, rotarin  
uudelleensijoituksen avustuspyyn-
töön tai jäsenkyselyille, jotka saatu 
Rotary.org kautta.

http://www.rotary.org/membershipreferral
http://www.rotary.org/membershipreferral
http://www.rotary.org/
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KUINKA KLUBINNE VOI 
LUODA MONINAISTA 
JÄSENYYTTÄ?
Luvussa 1 huomasitte, miksi moninai-
nen klubi on tärkeä ja täytitte Jäsenyy-
den moninaisuuskyselyn. Tässä 
muutama vihje, joilla voitte houkutella 
nuoria ammattilaisia ja naisia, kahta  
jäsentyyppiä, joita klubit ovat kiinnos-
tuneina saavuttamaan.

10 ideaa nuorten ammatti-
laisten houkuttelemiseksi
Nuorten jäsenten lisääminen on 
tärkeää klubinne tulevaisuutta 
ajatellen. Mutta nuorilla ammatti-
laisilla on usein kiireiset aikataulut, 
perhesitoumukset ja taloudelliset 
rajoitukset, joten on vaikeaa saada 
heidät sitoutumaan Rotaryyn. Tehkää 
klubin jäsenyydestä houkuttelevam-
paa ja soveltuvampaa nuorille 
jäsenille: 
1.  Luopukaa tai alentakaa maksuja 

tietyksi ajaksi.
2.  Luokaa satelliittiklubi vaihto-

ehtoiselle tapaamisajalle tai 
-muodolle, joka on sopivampi 
mahdollisille nuorten perheiden  
jäsenille. Miettikää lauantai-
aamun kokousta tai satelliitti 
e-klubia. 

3.  Vähentäkää ateriakustannuksia 
tai tehkää aterioista valinnaisia. 
Miettikää pasteijoiden tuomista 
kokoukseen, järjestäkää 
”nyyttikestit” tai jokainen tuo 
vuorollaan ruokaa tai juomia. 

4.  Luokaa sosiaalisia ja verkosto-
aktiviteetteja, jotka ovat 
kiinnostavia ja sopivia nuorille 
ammattilaisille.

5.  Kutsukaa ryhmä nuoria liitty-
mään samanaikaisesti, jotta 
saatte heidät tuntemaan olonsa 
mukavammaksie.

6.  Luokaa klubiin ympäristö, joka  
hyväksyy poissaolot. 100 % 
läsnäolo ei tyypillisesti istu 
nykyajan ammattilaisille. Tämä 
saattaa vaatia muutoksia klubinne 
perinteissä ja säännöissä.

7.  Korostakaa mahdollisuuksia 
osallistua paikalliseen 
yhteisöpalveluun. 

8.  Nimittäkää rotariveteraani 
palvelemaan kummina, jotta 
uuden jäsenet tuntevat itsensä 
tervetulleiksi. Lisätietoa 
mentoroinnista, katso Uusien 
jäsenten perehdyttäminen: opas 
klubeille.

9.  Sitouttakaa – uudet ammattilaiset 
ovat luovia ja halukkaita tuotta-
maan uusia ideoita ratkaistakseen 
vanhoja pysyviä ongelmia.

10.  Tarjotkaa monipuolisuutta. Kes- 
kustelkaa erilaisista tavoista,  
joilla uudet jäsenet voivat osallis-
tua Rotaryyn. Selvittäkää heidän 
taitojaan ja kiinnostuksiaan ja 
löytäkää tapoja, miten hyödyntää 
klubinne toiminnassa. 

Naiset Rotaryssa 
Vuoden 2013 demografisessa Rotaryn  
kyselyssä, 19 % rotareista maailman-
laajuisesti on naisia. Monella seudulla 
osuus on paljon alempi. Rotaryn 
tutkimukset osoittavat, että miehet 
ja naiset liittyvät Rotaryyn samasta 
syystä: saadakseen aikaan muutoksen 
yhteisöissään ja luodakseen henkilö-
kohtaisia tuttavuuksia. Jos klubinne 
jäsenistä alle 50 % on naisia, nostakaa 
klubin naisten määrää tuomalla 
erilaista näkökulmaa klubiinne, 
luomalla jäsenyyttä, joka paremmin 
heijastaa yhteisönne väestötieteellistä 
pohjaa ja laajentaa palveluprojektinne 
vaikutusta ja piiriä.

Älkää unohtako 
Rotary Internationalin 
alumneja ja 
Rotarysäätiön ohjelmia, 
mukaan luettuna 
entiset Hyvän tahdon 
lähettiläät, GSE ja 
ammattikoulutustiimit, 
Rotaryn 
nuorisovaihtoon 
osallistuneet, rotaractit 
ja interactit. Pitäkää 
heidät mukana 
Rotaryn aktiviteeteissa 
ja kutsukaa heidät 
rotareiksi.

http://www.rotary.fi/images/stories/Sisaiset-jasensivut/suomi/Jasenyys/414-fi.pdf
http://www.rotary.fi/images/stories/Sisaiset-jasensivut/suomi/Jasenyys/414-fi.pdf
http://www.rotary.fi/images/stories/Sisaiset-jasensivut/suomi/Jasenyys/414-fi.pdf
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Väestötietojen saaminen
Alueenne väestötiedot ja niiden 
trendit ikä ja sukupuoli mukaan 
lukien löytyvät osoitteesta www.
rotary.org/membership-resources.

MITÄ MATERIAALIA ON 
SAATAVISSA KLUBINNE 
MAINOSTAMISEKSI?
Neuvokaa klubinne jäseniä löytämään 
materiaalia ja resursseja jakaaksenne 
Rotarya mahdollisten jäsenten kesken 
lisäämällä lähdelinkki klubinne 
verkkosivuille tai Facebook-sivulle. 
Lisäksi klubinne voi käyttää näitä, 
jotka Rotary on tuottanut:

Brand Center
Luokaa esitteitä ja julisteita 
räätälöitynä klubinne tiedoilla 
esitelläksenne työtä, jota teette 
yhteisössänne tai mitä jakaa 
mahdollisille jäsenille tapaamisissa

Mitä on Rotary? 
Kortteja osoitteesta www.rotary.fi,  
joita voitte jakaa henkilöille, joille 
puhutte Rotarysta 

Ylpeä jäsen -ikkunamainos
Laittakaa autoonne, kotiinne tai 
toimistoonne, myös saatavissa 
osoitteesta shop.rotary.org 

MITEN VOITTE HUOMIOIDA 
JÄSENIÄ, JOTKA 
VAHVISTAVAT JÄSENYYTTÄ?
Huomioikaa jäsenet, jotka panostavat 
vahvasti laajentaakseen klubianne 
tuomalla uusia jäseniä. Uuden jäsenen 
sponsorin huomiointiohjelma Uuden 
jäsenen kummin tunnustusohjelma 
on jännittävä aloite, joka kunnioittaa 
Rotaryn jäseniä, jotka hankkivat 
uusia jäseniä. Nykyinen jäsen, joka  
tuo uuden jäsenen, saa huomionosoi-
tuksena jäsenpinssin sinisellä 
taustalla ja kun tuo lisää jäseniä, 
uudet värilliset taustat annetaan 
palkintona sponsorin saavutuksista. 
Saatuanne pinssin luovuttakaa se 
klubinne kokouksessa korostaaksenne 
jäsenen saavutusta ja tunnustaak-
senne klubinne jäsenmäärän lisäystä. 

Haluatteko huomioida jäseniänne 
toisella tavalla? Kehittäkää 
klubinne oma palkinto tai miettikää 
toista huomiointitapaa, joka on 
ainutlaatuinen ja hauska oman 
klubinne jäsenille. 

Tehkää Facebook-
mainos edistääksenne 
klubinne tulevaa 
palveluprojektia 
tai sosiaalista 
aktiviteettiä. Tämä on 
hyvä tapa yhdistää 
ihmisiä yhteisössäsi, 
jotka eivät tunne 
Rotarya ja saattavat 
olla kiinnostuneita 
toiminnasta.

http://www.rotary.org/membership-resources
http://www.rotary.org/membership-resources
https://brandcenter.rotary.org/en-GB?
http://shop.rotary.org/s?searchKeywords=What%27s+Rotary&Action=submit
http://www.rotary.fi
http://shop.rotary.org/
http://www.rotary.fi/images/stories/New-Member-Program/New-Member-Sponsor-Pin_Brochure-FI13-PP3.pdf
http://www.rotary.fi/images/stories/New-Member-Program/New-Member-Sponsor-Pin_Brochure-FI13-PP3.pdf
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LUKU 4
KLUBIN JÄSENTEN  
SITOUTTAMINEN

Uusien jäsenten houkuttelu on elintärkeää klubillenne, mutta älkää aliarvi-
oiko nykyisten jäsenten säilyvyyden tärkeyttä. Vaikka klubissanne olisi paljon 
jäseniä ja saisitte monta uutta jäsentä, niin jäsensuunnitelmassanne pitäisi 
olla mietittynä heidän sitouttamisensa. Sitouttakaa jäsenet osallistumaan 
klubin aktiviteetteihin, kokouksiin, tapahtumiin ja klubin johtoon. He myös 
tuntevat vahvaa kuuluvuutta klubiin, koska he nauttivat ystävyyssuhteista 
ja toveruudesta, jonka on tullut rotariuden kautta. He ovat motivoituneita 
antamaan lisäpanosta klubinne aktiviteetteihin ja projekteihin ja ovat ylpeitä 
kertoessaan muille vaikuttavasta työstä, jota klubit tekevät.

NYKYISTEN JÄSENIEN 
SITOUTTAMINEN
Mitä jos ajattelisitte jäseniä 
parhaimpina asiakkainanne? Mikä 
tuo heidät takaisin? Ajatelkaa jäseniä 
kuten asiakkaitanne ja nähkää vaivaa 
tuottaaksenne kokemuksen, joka pitää 
heidät sitoutuneita ja innostuneina 
Rotarysta. Tiedetään, että sitoutuneet 
jäsenet pysyvät varmimmin klubissa, 
joten osoittakaa arvostuksenne 
säännöllisesti ja varmistakaa, että 
heillä on eri vaihtoehtoja päästä 
mukaan ja pysyä sitoutuneina 
klubissanne:
•  Luokaa jäsenille arvostuksen 

tunne huomioimalla heidän 
saavutuksensa ja juhlavat tilai-
suudet kuten klubissa jäsenyyden 
virstanpylväät, työssä ylentämiset 
tai syntymäpäivät.

•  Kehittäkää muodollinen 
mentorointiohjema sitoutuneille 
jäsenille tukeaksenne vähemmän 
sitoutuneita tai uusia jäseniä. 

•  Hankkikaa säännöllistä palautetta 
jäseniltä vahvistaaksenne, että he 
kokevat edut, joita heille luvattiin 
liittymisestä.

•  Rohkaiskaa heitä mukaan 
komiteoihin, jotka sopivat heidän 
taidoilleen ja kiinnostuksilleen.

•  Antakaa jäsenille selkeä kuvaus 
klubisi pitkän aikavälin tavoitteista 
ja missiosta.

•  Kutsukaa heidät mukaan 
piirikonferenssiin tai seminaariin. 

•  Pitäkää listaa palveluprojekteista ja  
huolehtikaa, että jäsenet vuorollaan 
johtavat niitä, joista ovat kiinnostu-
neet.

•  Kyselkää jäseniltä heidän kiinnos-
tuksistaan ja hankkikaa puhujia, 
jotka ovat virkistäviä ja innostavia. 

•  Lisätkää valokuvia jäsenistä lähi-
ajan projekteissa ja tapahtumissa 
klubin verkkosivuille ja Facebook-
sivulle ja huomioikaa heidän 
saavutuksensa tiedotteissa.

•  Kun kerrotte jäsenille säännöllisesti 
klubin tavoitteiden saavuttamisesta, 
heistä tulee lojaaleja ja ylpeitä 
jäseniä ja he ymmärtävät pitkäjän-
teisen toiminnan tärkeyden.

Rohkaiskaa jäseniä 
tutustumaan 
esitteeseen Yhdessä 
hyvää tekemään 
lukeakseen monista 
tavoista olla mukana 
Rotaryssa. On se 
sitten konkreettisen 
projektin johtamista, 
nuorisovaihto-
oppilaan isännöintiä tai 
muiden rotarijäsenten 
tapaamista Rotary 
Internationalin 
kongressissa, he 
oppivat saamaan 
eniten irti jäsenyydestä.

Pääsyy, miksi jäsenet 
pysyvät Rotaryssa, 
on ne arvokkaat 
ystävyyssuhteet ja 
yhteydet, jotka he ovat 
solmineet jäseninä.

http://www.rotary.fi/images/stories/Rotary-esittetia/595-fi.pdf
http://www.rotary.fi/images/stories/Rotary-esittetia/595-fi.pdf
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Kaikkien mielipide painaa
Haastattelemalla klubin jäseniä – 
etenkin niitä, jotka ovat lopettamassa 
– saatte hyödyllistä tietoa jäsenyyden 
säilyttämispyrkimyksissä. Pyytäkää 
lähteviä jäseniä täyttämään lähtevän  
jäsenen kysely työkaluissa 
Membership Assessment Tools  
saadaksenne tietoa estämään 
vastaavia menetyksiä tulevai-
suudessa. Usein henkilökohtainen 
keskustelu lähtevän jäsenen ja 
luottohenkilön välillä saattaa tuoda 
julki lisätietoa, josta on hyöytä klubin 
toiminnan suunnittelussa.

Jos lähtevä jäsen muuttaa tai jättää 
klubin aikatauluongelmien takia, 
mutta haluaisi jatkaa rotarina 
olemista, pyytäkää häntä täyttämään 
uudelleensijoittumiskaavake tai 
ohjatkaa hänet toiseen klubiin, 
joka pystyy mukauttamaan hänen 
tarpeensa.

Jäsentyytyväisyyskyselyn työ-
kaluissa Membership Assessment 
Tools on suunniteltu huomioimaan, 
mistä klubin jäsenet eniten pitävät 
klubissanne ja mitä he haluaisivat 
kehittää. Pyytäkää jäseniä vastaa-
maan kyselyyn ja jakakaa tulokset 
klubin kokouksessa. Keskustelkaa 
löydöksistä ja miettikää, mitä 
muutoksia voidaan tehdä ja sitout- 
takaa heidät tekemään nuo 
muutokset.

Keskustelkaa klubissa
Tutkimukset osoittavat, että 
jäsenistön pitäminen tietoisena 
ja päivitettynä voi lisätä klubin 
yleissäilyvyyden lukua. Luokaa 
viestintäsuunnitelma päättääksenne, 
mitä haluatte kertoa jäsenille ja 
miten. Klubin sähköiset tiedotteet, 
verkkosivut ja sosiaalisen median sivut 

ovat hyödyllisiä viestintätyökaluja. 
Huomatkaa, että eri jäsenet käyttävät 
eri viestintävälineitä ja yrittäkää 
välittää tietoa useammalla tavalla. 
Jäseniä saattaa kiinnostaa:
•  Klubin tiedotus – projektit, 

aktiviteetit, uutiset ja tapahtumat
• Klubin talousraportit
•  Kansainväliset palvelumahdolli-

suudet 
•  Uudet rotaryjulkaisut (ja mistä ne 

löytyvät)
• Rotaryn uutisten kohokohdat 

Säännöllisesti keskustelkaa klubisi 
jäsenten kanssa:
• Mahdollisuuksista
  —  toimia johtavassa roolissa 
  —  osallistua klubineuvotteluihin 

ja piiritason seminaareihin 
  —  osallistua piirien välisiin 

kokouksiin
  —  lähteä mukaan klubin ja piirin 

projekteihin ja aktiviteetteihin
•  Rotaryn ohjelmista, projekteista ja 

aktiviteeteista
•  Rotaryn erikoistapahtumista, kuten 

Rotary Internationalin kongressi ja 
piirikonferenssi

• Jäsenhankintastrategioista 
•  Klubin ja piirin jäsenkomitean 

tavoitteista ja aloitteista
•  Jäsentavoitteiden edistymisestä
•  Jäsenten palkinnoista ja 

huomiointiohjelmista 
•  Uuden rotaryklubin sponsoroinnista

UUSIEN JÄSENTEN 
PEREHDYTYS
Hetki, jolloin henkilöstä tulee rotari, 
on tärkeä sekä jäsenelle että klubille. 
Jos haluatte huomioida tämän 
tapahtuman erikoisseremonialla 
tai ottaa uudet jäsenet klubin 
viikkokokouksessa, varmistakaa, 
että huomioitte ja juhlistatte 

53 % lähtevistä 
jäsenistä raportoi, ettei 
klubijohto koskaan 
pyytänyt heidän 
panostaan. 

Monet lopettaneista 
jäsenistä raportoivat, 
että he eivät saaneet 
riittävästi tietoa 
klubistaan. Enemmän 
kuin puolen entisistä 
rotareista sanoivat, 
että heidän piti luottaa 
The Rotarian tai 
Rotary Norden lehtiin 
saadakseen tietoa 
omasta klubistaan.

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/club_assessment_tools_en.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/club_assessment_tools_en.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/club_assessment_tools_en.pdf
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heidän osallistumistaan Rotaryyn. 
Kutsukaa mukaan hänen perheensä 
ja rohkaiskaa kaikkia klubin jäseniä  
toivottamaan uusi jäsen tervetul-
leeksi rotaryperheeseen.

Auttakaa uusia jäseniä ymmärtä-
mään jäsenyyden hyödyt klubissanne 
ja mahdollisuudet palveluun, sekä 
paikallisesti että kansainvälisesti, 
järjestämällä muodollinen pereh-
dyttämisohjelma piakkoin liittymisen 
jälkeen. Kertokaa yleisesti klubisi 
viimeaikaisista saavutuksista 
ja tulevista projekteista sekä 
aktiviteeteista ja kysykää, miten 
haluaisivat olla mukana. Lukekaa 
Uusien jäsenten perehdyttäminen: 
opas klubeille saadaksenne ideoita  
unohtumattoman jäseneksi tulemis-
seremonian järjestämiseksi.

UUSIEN JÄSENTEN 
SITOUTTAMINEN
Tutkimukset osoittavat, että mitä 
enemmän jäsenet ovat mukana 
Rotaryn aktiviteeteissa, sitä sitoutu-
neempia ja verkottuneempia heistä 
tulee jäsenten, klubin ja järjestön 
kesken. Kysykää uusilta jäseniltä, 
mitkä projektit tai aktiviteetit 
kiinnostavat heitä ja antakaa heille 
aktiivinen rooli, jotta he välittömästi 
tuntevat kuuluvansa klubiin. Älkää  
olettako, että uusi jäsen olisi kiinnos-
tunut työhönsä liittyvään rooliin. 
Esimerkiksi kirjanpitäjä ei halua ottaa 
klubin kirjanpitoa hoidettavakseen 
vain sen takia, että hän on siinä asian-
tuntija. Hän saattaa etsiä erilaista 
kokemusta.

Mielekäs palveluprojekti
Pääsyy Rotaryyn mukaantulosta 
jäseneksi on lupaus mielekkäistä 

palveluprojekteista paikallisesti ja 
muualla maailmassa. Klubit, joilla on 
useampia projekteja, voivat tarjota 
mahdollisuuksia mukaan tulosta, 
luoden tunteen jäsenille, että he ovat 
osallisina tärkeässä toiminnassa. 

Tilatkaa Communities in Action: 
A Guide to Effective Projects 
saadaksenne apua palveluprojektinne 
suunnittelussa, toteuttamisessa 
ja arvioinnissa. Tämä opas auttaa 
varmistamaan, että klubinne projektit 
ovat tehokkaita ja kohdistuvat 
tärkeisiin yhteisönne tarpeisiin.

Rotaryn toveruusryhmät ja 
rotareiden toimintaryhmät
Uudet jäsenet saattavat olla kiinnos- 
tuneita liittymään Rotaryn toveruus- 
ryhmiin tai rotareiden toimintaryh-
miin, jossa on hauskaa:
•  Jakaa kiinnostuksia ja harrastuksia
•  Vaikuttamalla yhdessä saman alan 

toimijoiden kanssa
• Saada ystäviä ympäri maailman
•  Tutkia uusia palvelumahdolli-

suuksia

Lue lisää Rotaryn toveruusryhmistä 
ja rotarien toimintaryhmistä 
osoitteessa Rotary.org.

Rotaryn erityistapahtumat
Viikoittaisten klubitapaamisten 
lisäksi kutsukaa uudet jäsenet 
erityisiin klubien, piirin ja 
kansainvälisiin tapahtumiin: 
• Klubineuvottelut
• Piirikonferenssi 
• Piirin koulutustapahtumat
•  Piirin jäsenyys- ja 

rotarysäätiöseminaarit 
• Rotaryinstituutit
• Rotary Internationalin kongressi

Huomauttakaa jäsenille 
Tervetuloa Rotaryyn 
-sähköpostin tulosta. 
Se rohkaisee heitä 
aloittamaan rotarius:

•  oppimalla lisää 
Rotarysta Yhdessä 
hyvää tekemään 
-esitteestä

•  päivittämällä 
jäsenprofiilit

•  ottamalla osaa  
Rotaryn keskuste-
luihin sosiaalisessa 
mediassa.

Lisätkää 
perehdyttämis-
ohjelmaan Doing Good 
-video osoitteessa 
vimeo.com/rotary. 
Siitä tulokas näkee, 
mikä on mahdollista 
Rotaryssa ja kuinka hän 
voi osallistua.

http://www.rotary.fi/images/stories/Sisaiset-jasensivut/suomi/Jasenyys/414-fi.pdf
http://www.rotary.fi/images/stories/Sisaiset-jasensivut/suomi/Jasenyys/414-fi.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/605a_en.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/605a_en.pdf
https://www.rotary.org/myrotary/en/form-rotary-fellowship
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/714
http://www.rotary.org/
http://www.rotary.fi/images/stories/Rotary-esittetia/595-fi.pdf
http://www.rotary.fi/images/stories/Rotary-esittetia/595-fi.pdf
http://vimeo.com/34051471
http://vimeo.com/rotary
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Oppikaa tuntemaan jäsenenne
Rotarit arvostavat suhteita, jotka 
muodostuvat klubissa. Tämä on yksi 
pääsyistä, miksi pysyvät mukana 
Rotaryssa. Rohkaiskaa jäseniä 
oppimaan toisista jäsenistä. Pyrkikää 
ymmärtämään jäsenien taustoja ja 
kiinnostuksia seuraavin tavoin:
•  Kysykää jäseniltä, mitkä tulevista 

projekteista tai aktiviteeteista heitä 
eniten kiinnostaa.

•  Haastatelkaa ja esitelkää jäseniä 
omissa tiedotteissa. 

•  Osallistuttakaa perheet kokouksiin, 
sosiaalisiin aktiviteetteihin ja 
palveluprojekteihin.

•  Pyytäkää jäseniä viikkokokouksissa 
vuorotellen kertomaan parhaista 
rotaryhetkistä.

 Kuunnelkaa jäseniä ja heidän 
huoliaan. Tarkastelkaa jäsentyyty-
väisyyskyselyä työkaluissa 
Membership Assessment Tools, jotta 
varmasti aktiivisesti mietitte keinoja 
heidän mielipiteidensä ja äänensä 
kuuluvuuden esilletuomisessa. 
Tarttukaa heti toimeen liittyen 
jäsenien huoliin, jotta heidän 
kokemuksensa klubissanne olisi 
positiivinen. 

KLUBINNE 
JÄSENYYSKOMITEA 
Jotta saavutatte kaikki 
jäsentavoitteet, tarvitsette 
vahvan tiimin kehittääksenne 
ja toteuttaaksenne jäsenten 
kehityssuunnitelmaa. Perustamalla 
klubin jäsenyyskomitean pystytte 
suunnitelmanne mukaisesti 
seuraamaan ja toteuttamaan 
strategioita onnistuneesti – ja 
sitouttamaan klubin jäsenet 
ponnistuksessanne. Klubin 
jäsenyyskomitean velvollisuuksiin 
usein kuuluu:
•  Asettaa klubin jäsentavoitteet 

tulevalle vuodelle
•  Informoida jäseniä jäsenhankinnan 

ja pysyvyyden tärkeydestä
•  Kehittää suunnitelma parantamaan 

jäsenistön tyytyväisyyttä, johon 
kuuluu jäsenkysely ja vastausten 
perusteella muutosten toimeenpano

•  Suorittaa klubiarviointi, jotta 
nähdään onko jäsenistön kehitys- ja 
pysyvyyspyrkimykset onnistuneet

•  Yhteistyössä julkisuuskuva-
komitean kanssa luoda klubista 
kuva, joka on houkutteleva 
mahdollisille ja nykyisille jäsenille, 
kuten myös yleisesti paikalliselle 
yhteisölle

•  Sponsoroida uusia alkaneita klubeja 
piirissä, jos mahdollista.

Lopettaneista jäsenistä 
48 % ei kokenut 
huoliensa jakoa 
miellyttäväksi klubin 
johdon kanssa.

http://www.rotary.org/ridocuments/en_pdf/club_assessment_tools_en.pdf
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LUKU 5
UUSIEN KLUBIEN  
MENTOROIMINEN

Vaikka kuvernöörillä on viime 
kädessä vastuu luoda uusia klubeja, 
niin klubillasi voi olla keskeinen rooli 
tässä prosessissa sponsoroimalla ja 
mentoroimalla uutta klubia. Ennen 
kuin klubi lähtee mukaan, tulee sen 
kouluttaa jäseniä perusteellisesti 
prosessiin ja varmistaa, että he ovat 
halukkaita osallistumaan.

VAATIMUKSET SPONSOROI-
VALLE KLUBILLE 
Vaikka uudella klubilla ei tarvitse olla 
sponsoriklubia, Rotary suosittelee 
vahvasti sitä. Valittaessa sponsori- 
klubia kuvernööri ja piirin jäsen-
kehityskomitea etsivät klubia
•  joka suostuu mentoroimaan uutta 

klubia vähintään yhden vuoden sen 
jälkeen kun klubi on hyväksytty 
Rotaryyn

•  joka on hoitanut kaikki maksunsa 
Rotaryyn

• jolla on vähintään 20 aktiivijäsent
• j oka ylläpitää tasapainoista Rotaryn 

palveluohjelmaa. 

Uuden klubin menestys riippuu 
siitä, miten hyvin se on organisoitu 
ja kuinka hyvin klubi toimii 
ensimmäisinä kuukausina. Kun 
klubi saa perustamiskirjansa, 
sponsoriklubi toimii mentorina, joka 
opastaa sitä vielä vuodesta kahteen. 
Lue lisää prosessista oppaasta 
Organizing New Clubs: A Guide 
for District Governors and Special 
Representatives.

SPONSORIKLUBIN 
TEHTÄVÄT
•  Auttaa kuvernöörin erityisavustajaa 

uuden klubin suunnittelussa 
ja hallinnollisten prosessien 
järjestämisessä.

•  Toimii neuvonantajana klubin 
virkailijoille ja raportoi pyynnöstä 
kuvernöörille klubin ensimmäisen 
vuoden aikana.

•  Tutustuttaa uuden klubin Rotaryn 
menettelytapoihin ja toimintoihin

•  Järjestää yhteisiä varainkeruu-
toimintoja.

•  Sponsoriklubin presidentti osallis-
tuu erityisedustajan kanssa uuden 
klubin ensimmäiseen säännölliseen 
hallituksen kokoukseen.

•  Auttaa uuden klubin ohjelmien 
suunnittelussa ja hankkeissa 
ensimmäisen toimintavuoden 
aikana.

Tutkimus osoittaa, että uusien 
klubien suurimmat jäsentappiot, 
samoin kuin useimmat klubien 
päättymiset, tapahtuvat toisena 
vuonna. Uudella klubilla, jolla 
on sponsoriklubin vahva tuki 
pitkälle toista vuotta, on suurempi 
mahdollisuus tulla vahvaksi, 
omavaraiseksi ja tuottavaksi. 

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/808en.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/808en.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/808en.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/808en.pdf
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MENTOROINTISUHDE
Sponsoriklubit voivat luoda 
vahvat, terveet mentorointisuhteet 
seuraavasti: 

Aseta tavoitteita uudelle 
klubille 
Tutki aidosti haasteita ja puutteita, 
jotka voivat haitata uutta klubia. 
Kun teet tämän, voit auttaa klubia 
luomaan tavoitteita, jotka johtavat sen 
menestykseen.

Tarjoa rakennetta
Järjestä säännöllisiä kokouksia, 
joissa on esityslistat ja varmista, että 
jokainen kokous vie uutta klubia kohti 
tavoitteitaan. 

Järjestä säännöllinen 
kommunikointi
Järjestä puheluita ja tapaamisia 
uuden klubin kanssa, jotta voit neuvoa 
ja ohjata klubia sen alkuvaiheissa.

KLUBIN KOKO
Rotary on asettanut joitakin 
standardeja uusien klubien 
perustamiseen ja sponsorointiin:
•  Uudessa klubissa on oltava 

vähintään 20 perustajajäsentä, 
ellei ole riittävää syytä hallituksen 
luopua tästä vaatimuksesta.

•  Vähintään 50 % perustajajäsenistä 
on asuttava paikkakunnalla, jossa 
klubi on perustettu.

•  Sponsoriklubissa on oltava vähin-
tään 20 jäsentä. Jos kaksi tai 
useampi klubi toimivat sponsorina, 
tämä vaatimus koskee vain toista 
niistä.
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LUKU 6
KLUBISI TUEKSI:  
ROTARYN LÄHTEET JA TYÖVÄLINEET

ROTARYN VAPAAEHTOISET 
JA HENKILÖKUNTA
Seuraavat Rotaryn vapaaehtoiset 
ja henkilökunnan jäsenet voivat 
vastata kysymyksiin ja neuvoa 
klubeja muotoilemaan tehokkaan 
jäsenkehittämissuunnitelman. 
Rotaryn henkilökunnan ja 
piirin johtajien yhteystiedot 
löytyvät osoitteessa Rotary.org ja 
Official Directoryssa. Alueelliset 
koordinaattorit löytyvät osoitteesta 
www.rotary.org/coordinators-
advisers.

ALUEELLINEN 
JOHTAMISTUKI
Rotarykoordinaattorit toimivat 
voimavarana piireille ja klubeille 
sekä ovat perillä kaikesta Rotaryyn 
liittyvästä, kuten parhaista käytän-
teistä ja innovatiivisista strategioista 
houkutella ja pitää jäsenet, alueelli-
sista jäsensuunnitelmista ja 
painopisteistä sekä RI:n strategisen 
suunnitelman tavoitteista. 

Rotaryn julkisuuskuvakoordi-
naattorit voivat tarjota ohjausta 
ja resursseja parantaa Rotaryn 
julkisuuskuvaa tavalla, joka tukee 
klubisi jäsenyyttä. 

Alueelliset rotarysäätiökoordi-
naattorit toimivat voimavarana 
kaikissa Säätiöön liittyvissä 
asioissa, kuten apurahat ja niiden 

hallinnointia, varainhankintaa ja 
ohjelmia, kuten PolioPlus ja Rotaryn 
Rauhankeskukset. 
Lahjarahasto/suurlahjoitus-
neuvonantajat toimivat alueellisten 
ja piirien johtajien kanssa rakenta-
maan suunnitelmia tunnistaa, kehit- 
tää ja kerätä suurlahjoituksia ja auttaa 
tapahtumissa, jotka sitouttavat 
nykyisiä säätiön tukijoita ja kehittävät 
mahdollisuuksia uusille.

PIIRIN JÄSENYYSKOMITEA
Piirin jäsenyyskomitea tunnistaa,  
edistää ja toteuttaa jäsenhankinta-
strategioita piirille. Komitean 
puheenjohtaja toimii yhteyshenkilönä 
kuvernöörin, rotarykoordinaattorin, 
RI:n ja piirin klubien jäsenyyttä 
koskevissa kehityskysymyksissä. 

Apulaiskuvernöörillä tai kuvernöö-
rillä on komitean yhteystiedot. Jos 
piirissä ei ole jäsenyyskomiteaa, 
ehdota että sellainen perustetaan. 

http://www.rotary.org
https://www.rotary.org/en/coordinators-advisers
https://www.rotary.org/en/coordinators-advisers
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APULAISKUVERNÖÖRI
Apulaiskuvernöörit työskentelevät 
tiiviisti klubin kanssa, jotta se olisi 
elävämpi ja jotta se voi houkutella 
ja säilyttää jäseniä. Ota yhteyttä 
kuvernööriisi ja kysy, onko piirissä 
apulaiskuvernööriä.  

Jaa klubin jäsentavoitteet ja 
onnistuneet aloitteet piirikomitean 
ja apulaiskuvernöörin kanssa. Se on 
aivan yhtä tärkeää piirille oppia uusia 
ja tehokkaita klubitason strategioita 
ja välineitä, kuin sinulle saada tietää 
tuesta ja avusta mitä piirikomitea voi 
tarjota.

KLUBIN JA PIIRIN 
TUKIHENKILÖT
Jokaisella klubilla on oma CDS-
tukihenkilö, joka voi vastata 
kysymyksiin:
•  RI:n järjestysmuoto ja säännöt, 

Rotaryn menettelytapaohjeet, 
Rotaryn käsikirja, ja RI:n 
hallituksen menettelytavat

•  Rotary International ja sihteeristö
• Rotary Club Central

Klubisi tukihenkilö löytyy osoitteesta 
www.rotary.org/representatives.

MUU SIHTEERISTÖ
Rotary Internationalin sihteeristöön 
kuuluu RI:n pääkonttori, Evansto-
nissa, Illinoisissa, USAssa ja 
seitsemän kansainvälistä toimistoa. 
Henkilöstön jäsenet voivat auttaa 
sinua kysymyksissä tai pyynnöissä, 
jotka liittyvät jäsenyyteen. Ole 
yhteydessä heihin osoitteessa 
membershipdevelopment 
@rotary.org.

ROTARYN RESURSSEJA
Rotary.org
Saat tuoreimmat uutiset, ilmoitukset 
ja tietolähteet Rotaryn verkkosivuilta, 
joka sisältää myös:
•  Jäsenyysresursseja ja –julkaisuja 

osoitteessa www.rotary.org 
/membership

• Jäsenkyselyn tulokset
•  Suositukset liittyen mahdolliseen 

jäseneen, jäsenen muuttoon ja 
rotareihin  

•  Julkaisut (monet vapaasti 
ladattavissa, muita saatavana 
painettuina ilmaiseksi tai 
ostettavissa osoitteessa shop.
rotary.org) 

• Webinars 
• Brand Center 
• Club Finder
•  CDS tukihenkilön yhteystiedot 

Club and District Support 
representative

•  Membership Best Practices  
discussion group

• Young Professionals Network

https://www.rotary.org/en/contact/representatives
mailto:membershipdevelopment@rotary.org
mailto:membershipdevelopment@rotary.org
https://www.rotary.org/myrotary/en/learning-reference/learn-topic/membership
https://www.rotary.org/myrotary/en/learning-reference/learn-topic/membership
http://shop.rotary.org/
http://shop.rotary.org/
https://www.rotary.org/myrotary/en/learning-reference/webinars/upcoming
https://brandcenter.rotary.org/en-GB?&q=user/login
https://www.rotary.org/myrotary/en/search/club-finder
https://www.rotary.org/myrotary/en/contact/representatives
https://www.rotary.org/myrotary/en/contact/representatives
https://www.rotary.org/myrotary/en/exchange-ideas/groups/membership-best-practices
https://www.rotary.org/myrotary/en/exchange-ideas/groups/membership-best-practices
https://www.rotary.org/myrotary/en/exchange-ideas/groups/young-professionals-network
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Rotary Club Central
Rotary Club Central on online-
työkalu, jota klubin ja piirin 
johtajat käyttävät määrittämään 
ja seuraamaan tavoitteita ja 
toimintaa kolmella eri avainalueella: 
jäsenaloitteissa, palvelutoiminnassa 
ja Rotarysäätiön lahjoituksissa. 
Käyttämällä Rotary Club Centralia 
suunnitteluvälineenä sekä klubin 
ja piirin tavoitteiden, edistyksen ja 
saavutuksien tallentamiseen, voit 
auttaa RI:tä mittaamaan mitä rotarit 
tekevät maailmanlaajuisesti. 

 Klubin johtajia kannustetaan 
kirjautumaan osoitteeseen Rotary.
org ja syöttämään tietonsa Rotary 
Club Centraliin jotta klubin jäsenet, 
sekä kuvernööri ja apulaiskuvernööri, 
voivat nähdä niiden edistymistä. 
Jäsenet voivat myös käyttää Rotary 
Club Centralia:
• Lahjoittaa Rotarysäätiölle 
•  Tilata Rotaryn uutiskirjeitä 
•  Suorittaa kursseja ja oppia lisää 

Rotarysta
• Maksaa jäsenmaksut

Rotary Ideas
Joukkouttaminen on tehokas digitaa-
linen strategia, joka tukee Rotaryn 
hyvää työtä ympäri maailmaa. 
Rotaryn oma joukkouttamisalusta, 
nimeltä ”Rotary Ideas” löytyy 
osoitteessa ideas.rotary.org, ja se 
on suunniteltu löytämään rotary- 
ja rotaractklubeille hankkeisiin 
tarpeelliset resurssit. Se on paikka,  
jossa klubit voivat esitellä hankkeita  
tai ideoita ja pyytää yhteistyökumppa-
neita, vapaaehtoisia, rahoitusta tai 
muuta tukea.

Rotary Showcase
Kerro ihmisille mitä Rotary tekee 
paikkakunnallasi levittämällä sanaa 
sosiaalisen median kautta. Rotary 
Showcase mahdollistaa Rotary 
perheen jäsenten esittää klubin tai 
piirin palveluprojekteja — mukaan 
lukien kuvaus, valokuvia ja videoita 
— ja julkaista ne Facebookissa ja 
Twitterissä.

Learning Center
Suorita online-kurssi Learning 
Centerissä osoitteessa learn.
rotary.org. Kursseja löytyy mm. 
aiheista Uusi Rotary.org, Rotaryn 
Vahvistaminen, Rotaryn apurahat 
ja Miten tehdä webinaari. Voit luoda 
oman käyttäjäprofiilin, seurata 
edistymistäsi kursseilla ja tulostaa 
todistukset kursseista, jotka olet 
suorittanut. Jokaisella kurssilla 
on oma online-yhteisö, jossa 
rekisteröityneet käyttäjät voivat olla 
vuorovaikutuksessa keskenään ja 
tietenkin kurssin moderaattorien 
kanssa. Voit suorittaa kurssin 
kirjautumalla osoitteeseen Rotary.
org ja valitsemalla Learning Center 
valikosta Learning and Reference. Tai 
menemällä ositteeseen learn.rotary.
org.

Membership Minute 
-uutiskirje tarjoaa:

•  uusinta 
tutkimustietoa 
rotaryjäsenyydestä

•  ehdotuksia kuinka 
löytää ja houkutella 
sopivia ja sitoutuvia 
jäseniä

•  Ideoita tai 
parannusehdotuksia 
uusien jäsenten 
perehdyttämis-
ohjelmiin

•  vinkkejä pysyttää 
nykyiset jäsenet.

Kannusta klubin jäseniä 
pysymään ajan tasalla 
tilaamalla Membership 
Minute ja muita 
sähköisiä uutiskirjeitä 
osoitteesta  
www.rotary.org 
/newsletters. 

http://www.rotary.org
http://www.rotary.org
http://ideas.rotary.org/
http://map.rotary.org/en/project/pages/project_showcase.aspx
http://map.rotary.org/en/project/pages/project_showcase.aspx
http://learn.rotary.org/Pages/Catalog/CourseCatalog.aspx
http://learn.rotary.org/Pages/Catalog/CourseCatalog.aspx
http://learn.rotary.org
http://learn.rotary.org
http://www.rotary.org/newsletters
http://www.rotary.org/newsletters
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JÄSENKEHITYS-  
SUUNNITELMA 
MUISTILISTA

Tämä muistilista auttaa sinua rakentamaan klubiisi jäsenkehityssuunnitelma. 
Kun olet täyttänyt vaiheet kussakin luvussa, olet tunnistanut haasteita ja 
mahdollisuuksia, sinulla on visio ja strategiat mahdollisille, uusille ja pysyville 
jäsenille. Halutessasi voit laittaa enemmän kuin kolme vastausta jokaiseen 
kysymykseen.

Ilmoita klubikokouksessa jäsenille toimenpiteet joiden avulla tulet vahvista-
maan jäsenyyttä ja kannusta heitä jatkuvaan prosessiin osallistumiseen.

Luku 1: Klubin arvioiminen

   Toteutimme jäsenistön moninaisuus arvioinnin ja tunnistimme seuraavat 
vahvuudet ja heikkoudet klubimme demografisessa profiilissa:

1.

2.

3.

   Klubimme täytti luokituskartan ja tunnisti ainakin kolme ammattia 
paikkakunnallamme, jotka puuttuvat jäsenistössämme:

1.

2.

3.

   Klubimme on täyttänyt jäsenistön elinvoimaisuus- ja kasvumallin, 
tuloksista on keskusteltu ja olemme sopineet seuraavista toimenpiteistä, 
joilla puutumme sitoutumis- ja pysyttämisasioihin:

1.

2.

3.

417-FI—(1114)
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   Klubimme on selvittänyt eroavan jäsenen profiilin, keskustellut tuloksista, 
sekä muotoillut seuraavan suunnitelman parantaa jäsenien pysyttämisen 
ryhmässä, jonka olemme tunnistaneet herkimmäksi eroamaan:

1.

2.

3.

   Olemme identifioineet kolme parasta käytännettä, joilla klubimme olisi 
innovatiivinen ja joustava, eläväinen klubi: 

1.

2.

3.

  Olemme valinneet jäsenen hoitamaan klubin verkkosivut.

   Olemme valinneet jäsenen hoitamaan sosiaalisen median sisältöä.

   Kävimme Public Relations -sivulla osoitteessa Rotary.org ja tulemme 
käyttämään seuraavia työkaluja edistääksemme tietoisuutta 
paikkakunnallamme:

1.

2.

3.

   Klubimme isännöi yhtä paikkakuntamme kohderyhmää. Se tuotti seuraavia 
havaintoja:

1.

2.

3.
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Luku 2: Klubin vision luominen 

   Klubimme on laatinut vision ja asettanut pitkän aikavälin tavoitteet ja 
vuositavoitteet:

1.

2.

3.

   Klubimme on tutustunut Strategiasuunnitteluoppaaseen ja sen avulla 
asettanut pitkän aikavälin ja vuositavoitteet.

Luku 3: Uusien jäsenten hankkiminen

   Klubimme on tunnistanut mahdolliset jäsenet ja tarkastellut tietoja 
luokituskartan ja jäsenmoninaisuusarvioinnin tuloksien valossa. Olemme 
päättäneet toteuttaa nämä kolme ylimääräistä suunnitelmaa tunnistaa 
potentiaaliset jäsenet:

1.

2.

3.

   Klubimme on päättänyt toteuttaa nämä kolme lisästrategiaa esitellä Rotary 
mahdollisille jäsenille:

1.

2.

3.

   Klubimme on nimittänyt jäsenen hoitamaan ja päivittämään klubin 
verkkosivut käyttämällä materiaalia Rotaryn Brand Centeristä.

   Jäsenmoninaisuusarvioinnin tulosten perusteella klubimme on valinnut 
korostaa seuraavia etuja puhuessaan mahdollisille jäsenille:

1.

2.

3.
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Luku 4: Klubin jäsenten sitouttaminen 

  Klubimme tulee soveltamaan näitä strategioita sitouttaa nykyisiä jäseniä:

1.

2.

3.

   Klubimme pyysi jäseniä täyttämään jäsentyytyväisyyskyselyn ja päätti 
toteuttaa seuraavat muutokset:

1.

2.

3.

   Klubin jäsenyyskomitean jäsenet ovat lukeneet Uusien jäsenten 
perehdyttäminen: opas klubeille ja kehittävät perehdyttämisprosessin, 
jolla koulutetaan uusia jäseniä ja otetaan heidät mukaan klubiin. 
Perehdyttämisprosessiin sisältyvät seuraavat asiat: 

1.

2.

3.

  Suunnittelimme tavan oppia tuntemaan uudet jäsenet, jossa mm seuraavaa:

1.

2.

3.

  Klubimme sitouttaa uusia jäseniä tekemällä:

1.

2.

3.
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Luku 5: Uusien klubien mentoroiminen  

   Klubimme jäsenyyskomitean puheenjohtaja on ilmoittanut kuvernöörille 
halustamme toimia sponsoriklubina.

   Klubimme jäsenet ovat keskustelleet tehtävistä sponsoriklubina ja 
päättäneet sitoutua tähän suhteeseen.

Luku 6: Klubisi tueksi: Rotaryn lähteet ja työvälineet

   Klubimme jäsenyyskomitea on säännöllisesti yhteydessä piirin 
jäsenkehityskomiteaan.

   Klubimme johtajat säännöllisesti kommunikoivat kuvernöörin tai apulais-
kuvernöörin kanssa ja ottavat heihin yhteyttä, kun tarvitset apua.

   Klubimme jäsenyyskomitean jäsenet ovat vierailleet Rotaryn verkkosivuilla 
viimeisen kuukauden aikana ja rutiininomaisesti hyödyntävät 
rotaryaineistoa aina kun se on klubillemme hyödyksi.

   Klubimme on tutustunut Rotaryn tietolähteisiin, jotka voivat tukea 
klubiamme.



KYSYMYKSIÄ?

Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai ehdotuksia tähän julkaisuun, 
lähetä ne osoitteella:

Membership Development (MD100)
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 
60201-3698 USA
membershipdevelopment@rotary.org

mailto:membershipdevelopment@rotary.org
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