
 
                                                                                                                   

 
 

Tavoitteet 2017 – 2018 

 

Strategiset  Tukea klubien toimintaa ja sen kehittämistä  

Kehittää nuorisopalvelua  

Edistää paikallisia klubien humanitäärisiä hankkeita 

Parantaa  rotaryn julkisuuskuvaa ja lisätä näkymistä 
Toiminnalliset 
 

Kokoukset  
Piirineuvosto  Vähintään 3 kokousta, muiden tilaisuuksien yhteydessä  

 

Piiri   28.10.2017 Syyskokous (tilit) Syysseminaari klo (klo 13-14) 

  25.03.2018 Kevätkokous (vaali) PETS:in yhteydessä 

 

AG   06.05.2017 AG oman koulutusseminaarin yhteydessä 

28.10. 2017 Syysseminaarin yhteydessä  

 

Lisäksi käytetään Skypeä, SR- kokousjärjestelmää, sähköpostia 

Piirin syysseminaari voidaan pitää aikaisemmin, heti kun piirin tiinpäätös 

on valmis 

 

Piirikonferenssi 19.-20.5.2018 Kouvolassa  

 

Koulutukset  

 
PrePetsit  Peruskoulutus tuleville presidenteille ja sihteereille 

 Kuopio  18.2.2017 

Savonlinna 25.2.2017 

Kouvola    4.3.2017 

 

Pets  Kouvola  25.-26.3.2017  

Piirin kevätkokous, piirineuvottelu jatko- ja ajankohtaiskoulutus AG:lle, piirin 

toimihenkilöille, presidenteille ja sihteereille. 

Rotarysäätiöasiamiesten ja nuorisovaihtoasiamiesten koulutus 

 

Petsin yhteydessä Kouvolan Rotaryklubien järjestämä Avec iltatilaisuus, 

Aveceille myös erillistä lauantaina päiväohjelmaa 

 

 

 

 



 

 

Piirinjohtoseminaarit Piirin johdon ja toimijoiden suunnitteluseminaarit pidetään 

11.03.2017  Kouvola 

   28.10.2017 Syysseminaarin yhteydessä (klo 9.30-12) 

17.03.2018 

 

 

Uudet jäsenet AG:t järjestävät uusien jäsenien koulutustilaisuudet alueittain 

 syyskaudella  sopien klubien kanssa 

 

Tuleva kuvernööri 2.-3.9.2017 Suomen Rotarin koulutus Tampere 

 11.-15.10.2017 GETS ja Rotaryinstituutti Riika 

 14.-20.1.2018 International Assembly, San Diego, California, USA 

Kansainvälinen  

koulutus  13-15.10.2017 Rotary Instituutti, Riika kaikille Rotareille 

 

ShelterBox Esittelijäkoulutukset rotareille esittelytapahtumien yhteydessä 

 
Koulutukset seuraavan rotaryvuoden 2018-2019 toimihenkilöille 

 

PrePets 17.02.2018, Joensuu 

24.02.2018, Lappeenranta 

03.03.2018, Savonlinna 

Pets  24-25.03.2018, Samalla piirin kevätkokous 

 

Piirin talous 
Tavoitteita  Jäsenmaksut entiset 

  Tulos ylijäämäinen 

Keinoja 

  Kokouskäytäntöjen muutos 

  Sähköisten kokousten ja viestinnän lisääminen 

Piirin toiminnat 
Tavoite   Yhteistoimintaa ja toimivuutta lisää 

 

Keinoja  AG  koulutus / kautta klubien yhteistoiminta 

 Piirin toimintojen osittainen uusi ryhmittely/jokaisella osa-alueella vetäjä 

 Spesiaaliasioiden tukihenkilöt 

 Sähköisten palaverikäytäntöjen edistäminen 

 

Piirin toimihenkilöt  Jokainen on oman osaamisalueensa asiantuntija, seuraa muutoksia, jakaa 

informaatiota tekee kehittämisehdotuksia 

Klubit 
Tavoitteita Rotaryn näkyvyys paikkakunnalla  paranee 

 Jäsenmäärä kasvuun ja monipuolistuu 

 Klubien toiminta monipuolistuu 

-  uudet toimintatavat 

-  uudet jäsenyydet esim. nuoriso-, Rotarackt-, perheen II-jäsenyys 

 Piiriin perustetaan 1-2 uutta Rotarackt -klubia 

 Klubien lukumäärä säilyy 

 Klubien paikalliset humanitääriset projektit lisääntyvät 

 Yhteistoiminta klubien, yritysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa 

lisääntyy 

Klubien strateginen 3-5 v suunnittelu aktivoituu 



MY-rotaryn käyttö lisääntyy käytännön  informaatio ja  suunnittelun 

apuvälineenä 

 

 

Piirin tuki Klubitoiminnan kehittäminen (mm. uudet toimintatavat) 

 Jäsenhankintaan  

Klubien viestintään  

 

Rotarysäätiö 
Tavoitteita Piirin klubien säätiölahjoitukset säilyvät nykyisellä tasolla 

Rotareiden henkilökohtaiset EREY -lahjoitukset lisääntyvät 10 % 

5 piirin klubia on mukana kansainvälisissä projekteissa 

Keinoja 

Piiri  Klubien säätiöavustusten saamisen edellytyksenä on, että klubin presidentti 

ja/tai säätiöasiamies osallistuvat peruskoulutukseen Petsin yhteydessä 

 

Tiedotus  

Piirin Facebookissa ja piirin sivuilla 

 Säätiökomitean tiedotuslehti ¼ vuosittain 

 Yhteydenpitoa  säätiöasiamiehiin 

 

Piirin tuki klubeille 

  

Piiriapuraha rotaryvuodelle   2017-2018 on noin 7 200 €.  

Se jaetaan klubeille syyskuussa 2017 

 

Piiriapuraha rotaryvuodelle  2018 -2019  on noin 7.250 €. 

Se on haettava 28.02.2018 mennessä 

Informaatiota eri lahjoitustavoista rotareille, EREY, testamentti ym. 

Klubit ja jäsenet 

Säätiölahjoitustavoiteet klubeille ja jäsenille 2017-2018. 

 

Vuosirahastolahjotukset 

Paul Harris Society lahjoitukset 3 x 1000 € 3.000€ 

1-2 PHF 1000 USD/klubi 40 x 1000 € 40.000€ 

 

Jäsenten henkilökohtaiset EREY -lahjoitukset  

vuosirahastoon. Tavoitteena on, että kaikki osallistuvat 

- 5 % klubin jäsenistä lahjoittaa 70x100€ 7.000€ 

- 95 % klubin jäsenistä lahjoittaa 1350x25€ 33.000€ 

   

 yhteensä 83.000€ 

 

Polio Plus rahastolahjoitukset  

-Klubien osuus 19€/jäsen 1400x19€ 26.000€ 

-Piirin jäsenmaksuun sisältyvä osuus 1400x7€ 9.800€ 

 yhteensä 35.800€ 

 

 Klubin säätiöasiamies osallistuu säätiökoulutukseen 

 Säätiölahjoitustavoitteet  myös klubin budjettiin 

 Klubi tutkii ulkopuolisen varainhankinan mahdollisuudet, 

yritykset, kirpputorit   ja muut klubien varainhankintaprojektit. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Suunnitteilla ja menossa  olevat piirin kansainväliset hankkeet  

 Suomen Rotaryn Lääkäripankki, Tansaniassa 

 Intia Pune – osallistutaan yhdessä Intialaisen Pune-Pride klubin kanssa 

projektiin, jossa  kehitetään 1200 opettajan matematiikan opetustaitoja. 

 Etiopia – osallistutaan yhdessä Suomen muiden piirien kanssa yhteiseen 

projektiin, jossa hankitaan kaihileikkauslaitteisto. 

Tavoitteen aloittaa uusi kansainvälinen projekti, jossa piirin klubeja mukana 

 

Rotarysäätiön lahjoitusvarojen hankinta 

 Klubien suorat lahjoitukset, rotareiden henkilökohtaiset EREY lahjoitukset, 

Yritysten ja yhteisöjen lahjoitukset 

 Koulutusta ja informaatiota säätiöasioissa  PETS:n yhteydessä ja kuvernööri 

 klubikäynneillä 

 

Kansainvälinen rauhan stipendiaattiohjelma 

Tavoitteena on löytää hakijoita, 1-2 nuorta koulutusohjelmaan. 

Piirille tai klubeille ei tule  kuluja.  

Pidetään yhteyttä piirin ohjelmankäyneisiin stipendiaatteihin ja 

hyödynnetään esitelmissä ja muuten heidän kokemusta ja tietoa 

stipendiaattiohjelmasta 

Jäsenyys 
Tavoite Jäsenmäärä kasvuun – yksi uusi nettojäsen/klubi 

- Piirin jäsenmäärä rotaryvuoden lopussa 1450 

Jäsenrakenne monipuoliseksi ja nuoremmaksi 

- 2 uutta alle 40 vuotiasta jäsentä/klubi 

- naisten osuus piiritasolla jäsenistä  nousee 20 prosenttiin 

Keinot 

Piiri  Tukitoiminnot klubeille 

 

Klubit 

Uusien toimintatapojen hyödyntäminen  

- läsnäolopakosta luopuminen 

- joustavat kokousajat ja - tavat 

- uusien jäsenyysmallien käyttöönotto 

mm.  nuoriso-, rotarackt, perheen II jäsen 

Rotary-näkyvyyden lisääminen  

Yhteistyön lisääminen muiden vapaaehtoisjärjestöjen kanssa 

- SPR, nuorkauppakamari, yrittäjät 

Potentiaalisten jäsenten huomioiminen mm. 

- rotarista joskus eronneet jäsenet 

- nuorisovaihdossa olleet ja isäntäperheet 

- paikakunnalle muuttavat rotarit ja paikkakunnalta muuttavat rotarit 

- ulkopuoliset esitelmänpitäjät 

- jokaisen rotarin lähi- ja ystäväpiiri 

Kummin merkityksen korostaminen uuden jäsenen huolenpidossa 

 

 

 

 

 



 

Rotaryn julkisuuskuva ja näkyminen 
 

Tavoite Yleisen kiinnostuksen lisääminen rotarytoimintaan 

 Positiivisen tunnettavuuden näkyvyyden lisääminen ja sen kautta  

jäsenhankinnan tukeminen  

Keinot  

Piiri  Tukihenkilöt klubeille, netti, viestintä, rotarytapahtumat 

 Koulutusta ja informaatiota klubeille 

Piirin nettisivujen ja Facebookin kehittäminen 

Uudet Roll Upit AG piirille, alueille ja myös klubeille 

Panostus nuorisovaihdon ja ShelterBoxin näkymiseen 

Kehitetään uusi nettisivupaketti klubeille 

Good Bye Polio – Thanks Rotary  -kampanjan hyödyntämin 

Klubit 

Klubin panostus asiaan. Tarvitaan tiedotus- ja nettisivuvastaavat:  

- nettisivut, viikkoilmoitukset, Facebookin käyttö, lehdistötiedotteet ym. 

Klubitason tiedotuksen ja näkymisen lisääminen 

Klubin nettisivujen ja Facebookin, kehittäminen ja yhdenmukaistaminen 

- sivuille infoa myös rotarystä kiinnostuneille 

Nettisivujen ja Facebookin sisäinen ja ulkoinen markkinointi 

Rotaryperheitten, vaihdossa olleiden nuorten ja rotaryleskien pitäminen 

mukana rotarytoiminnassa kutsumalla rotarytilaisuuksiin, retkille yms. 

Näkyminen paikkakunnan tapahtumissa 

-  nuorisovaihdon ja rotarytoiminnan esittely, ShelterBox 

 

Viestintä 
Tavoite Rotarytoiminnan näkymisen ja kuulumisen lisääminen 

lehdissä, radiossa, elokuvissa ym. viestimissä 

Sisäisen viestinnän sähköisten viestintätapojen kehittäminen ja  käytön 

edistäminen 

 

Keinot 

Piiri Piiirin nettisivujen uusiminen 

Tuki klubeille 

- lehdistö- ja YLE tiedotteet 

- elokuvateatteri  Rotaryklipit 

Kuvernöörin / piirin tiedotteet 

Sähköisten sisäisten palaverien käyttöön ottaminen 

- Skype, ryhmätekstiviestit yms 

- SR verkkokokousjärjestelmän hyödyntäminen 

Tiedon jakaminen klubeille hyvistä viestintäkokemuksista  

 

Klubit  Sisäisen viestinnän kehittäminen 

- klubin nettisivut 

- klubitiedote 

- facebook 

- ryhmätekstiviestit 

- whatsapp 

 

 

 

 

 

 



Nuorisopalvelu 
Tavoitteet Vuosivaihto säilyy nykyisellä tasolla 

Lisää leiri - ja kesävaihtareita 

Nuorisovaihdossa piirin kaikki klubit mukana joko yksin tai yhdessä 

naapuriklubien kanssa 

Kansainvälinen kesäleiri Imatralla 

Perustetaan  1 - 2 uutta Rotarackt klubia 

Järjestetään 1 - 2 RYLA tapahtumaa 

Jatketaan ja laajennetaan ”Matkalippu Tulevaisuuteen” hanketta 

Lisätään Rotaryn nuorisopalvelun näkymistä 

Keinot 

Piiri  Tuki Kansainvälinen kesäleiri  

RYLA järjestelyt 

- Uudet Rotarackt klubit 

- ”Matkalippu Tulevaisuuteen” järjestelyt 

Kehittämishankkeita 

- säännöllinen yhteydenpitosysteemi vaihdossa olleisiin   

- nuorisovaihtoon osallistuneiden  e-klubi 

- nuorisojäsenyys rotaryklubissa 

- nuorisovaihdon spotti klubien käyttöön erokuvateattereihin 

- nuorisovaihdon Rollopit ja esitteet 

 

Klubit -  Klubi säilyttää/hankkii nuorisovaihdon sertifioinnin 

-  Nuorisovaihtoasiamies/teamin jäsen osallistuu vuosittain nv-koulutukseen-       

-  Markkinointi nuorisotapahtumissa ja kouluilla ym. 

-  Isäntäperheitten hankinta, yhteydenpito. huomioiminen ja rekisteri niistä.      

 -  Yhteydenpito vaihto-oppilaisiin ja kutsuminen klubin tilaisuuksiin ja 

tapahtumiin sekä yhteydenpitorekisterin pitäminen  

-  Yhteistyö nv- asioissa paikkakunnan muiden klubien kanssa 

 

Projektit 
Tavoitteet Lisää klubien omia paikallisia projekteja 

Lisää yhteisiä projekteja muiden toimijoiden kanssa 

Parannetaan klubien näkyvyyttä paikallisena hyväntekijänä 

Piirin projektit  

- Jatketaan ja laajennetaan ”Matkalippu Tulevaisuuteen ” projektia 

- Jatketaan Itämeri-Järvisuomi haastetta paikallisin eri projektein 

- Jatketaan ”Koulujemme Lähivedet” hanketta UPM paikkakunnilla 

yhteistyössä UPM:n kanssa  

- SiistiBiitsi -rantojen siivouspäivä keväällä (uusi) 

Keinot 

Piiri  -     Tukihenkilö klubeille tapahtumajärjestelyissä   

- Tuki klubeille viestinnässä ja julkistamisessa 

- Kehitetään piirin nettisivujen projektipankkia  

Jaetaan Facebookin/nettisivujen välityksellä nopeaa tietoa kaikille 

 

Klubit Klubin omat projektit 

Osallistuminen paikkakunnan klubien yhteisiin projekteihin 

Osallistuminen piirin projekteihin 

- Matkalippu tulevaisuuteen 

- Itämeri-Järvisuomi haaste 

- Koulujemme Lähivedet (vain UPM paikkakunnilla) 

Osallistumien piirin kansainvälisiin projekteihin  

 

 



ShelterBox 
 

Tavoitteet Rotarytoiminnan ja ShelterBoxin tunnettuvuuden lisääminen 

Lahjoitusvarojen keräys ShelterBoxille. 

Keinot 

Piiri Jatketaan esittelijöiden koulutusta piirin alueella - tavoitteena kattava 

koulutettu esittelijäjoukko 

Klubi voi tilata tapahtumiinsa ShelterBoxin piirin vastaavalta,  joka  organisoi  

asian.   Samalla voi tilata myös piirin Rotarykatoksen.  

Tarvittaessa esittelyn yhteydessä rotarien koulutus.  

Lipaskeräyksestä ja lahjoituksista kertyvät varat lahjoitetaan 

vähentämättöminä heti esittelyn järjestäneen klubin lahjana ShelterBoxien 

hankintaan.  

 

Klubi  Suunnittelee ja osallistuu esittelyyn ja tapahtumaan. 

Voi lahjoittaa suoraan ShelterBoxille – pienikin summa on hyvä. 

voi liittyä ShelterBoxtuki ry:n yhteisöjäseneksi ja tukea niin sen toimintaa   

 

Kansainvälinen palvelu 
Tavoite  Informaation ja tiedon lisääminen rotareille kansainvälisistä 

ystävyysvaihdosta-, harrastus- ja ammattiryhmistä sekä Rotaryn jäseneduista 

ja auttaa asiassa piirin kiinnostuneita rotareita ja rotariperheitä. 

Keinot 

Piiri  Nettisivut ja Facebook 

Piirin ja klubien tilaisuudet 

 

Klubit  Tiedon jakaminen esim. esitelmät aiheesta 

  



 

 

 

RI:n terveiset tulevalle rotaryvuodelle 2017-2018 
 

 
 
Ian Riseley San Diegossa – taustalla tulevan  

Rotaryvuoden Suomen kuvernöörejä 

 
 
 

Rotaryvuosi   2017-2018 

Teema  Rotary: Making A Difference 

Rotary: Muutoksen tekijä 

RI:n presidentti Ian Riseley 

 
RI:n strategiset  painopistealueet  
 

Tukea ja vahvistaa klubitoimintaa     

Keskittää ja lisätä paikallista ja globaalia humanitääristä palvelua 

Parantaa rotaryn julkisuuskuvaa ja näkyvyyttä 

 

Edistää klubien pitkäntähtäimen suunnittelua  

Lisätä MY-rotaryn tietokantotojen käyttöä 

Lisätä yhteistyötä ja tiimityötä klubien välillä 

Huoli ympäristöstämme – Rotarien ympäristöteot 

- puhdas ilma, vesi ja ympäristö 

- haaste että jokainen rotari istuttaa 1 puun (=1.200.000 puuta) 

poistamaan ilmasta hiilidioksidia ja kasvihuonekaasuja 

Sukupuolten tasa-arvon lisääminen Rotaryssa, nyt naisia 22 % 

Rotaryn tulevaisuuden turvaaminen 

- nuorten kiinnostuksen lisääminen Rotaryyn 

Nyt vain 5 % jäsenistä on alle 40 vuotiaita ja suuri  osa yli 60 vuotiaita 

- Piirin ja klubien strategisen suunnittelun 3-5 vuotta edistäminen 

 

 

 



 

RI:n  presidentin  kunniamaininta / yleiset rotaryvuoden tavoitteet klubeille 
 

- Klubi hoitaa RI:n velvoitteet 

- Raportoi  MY-rotaryyn vapaaehtoistyötunnit 

- Jäsenistön keski-ikä alenee, naisjäsenien osuus kasvaa 

 

Saavuttaa vähintään 4 seuraavista tavoitteista 

- Asettaa 10 tavoitetta MY-rotaryyn 

-  Tekee /päivittää strategisen suunnitelman 3-5 v 

-  Saa nettojäsenkasvua 

Alle 50 jäsenen klubi  + 1 

Yli    50 jäsenen klubi  + 2 

- Saa naispuolisia jäseniä 

Alle 50 jäsenen klubi  + 1 

Yli    50 jäsenen klubi + 2 

 

Tekee vähintään 4  My-rotaryyn raportoitavaa projektia tai asiaa 

- Tekee Polio Päivänä tai muuten näkyvän tapahtuman/lipaskeräyksen 

- Aloittaa projektin liittyen ympäristöön, puiden istutus, vesi, yms 

- Tekee paikallisen humanitäärinen yhteistyöprojektin yksin/yhdessä 

muiden klubien kanssa samalla lisäten näkyvyyttä paikkakunnalla 

- Ottaa rotaractoreita, interactoreita ,alumneja yms. mukaan  projekteihin 

ja tapahtumiin 

 

Rotarysäätiö 

 

- Lisää säätiölahjoituksia 10 % 

- Lisää  klubin jäseniä jotka henkilökohtaisesti lahjoittavat väh. 25 USD  

- Saavuttaa vuosirahasto (Annual Fund) tavoitteet 

- Käyttää RI:n nettisivuja paikallisiin/globaaleihin projekteihin 

haku/raportointi     

 

Julkisuuskuva ja näkyminen 

 

- käyttää RI:n  logoa, tuotemerkkejä, malleja viestintään ja näkymiseen 

- päivittää säännöllisesti ja nopeasti klubin verkkosivut 

- kertoo säännöllisesti  klubin ja Rotaryn toiminnasta sosiaalisessa mediassa 

- tekee yksin/yhdessä yleisen paikkakuntaa  kiinnostavan  

/verkottumistilaisuuden ammattilaisille, järjestöille tai alumneille 

- on mukana /liittyy mukaan yhteiseen projektiin yrityksen, kunnan, 

valtion tai muun toimijan  kanssa 

- on mukana perustamassa, uutta Rotary-, Rotaract-, Interackt-  tai 

verkkoklubia  yksin/ yhdessä muiden klubien kanssa 

- on mukana / liittyy mukaan kansainvälisiin Rotarysäätiön humanitäärisiin 

hankkeisiin 

- saa myönteistä huomiota tiedotusvälineissä 

- löytää stipendiopiskelijan Rotaryn kansainväliseen rauhan ja konfliktin 

koulutusohjelmaan 

- sponsoroi vaihto-oppilaan tai opiskelijan osallistumaan RYLA-kolutukseen 


