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Kuvernöörin odotuksia

Piirin laajennetun johtoryhmän jäsen

AG osallistuu alueensa ja alueensa klubien edustajana piirin johtamiseen

piirin toiminnan, tapahtumien ja projektien suunnitteluun ja toteutukseen

Piirin johtoseminaarit

Edustaa kuvernööriä alueellaan 

Klubien omat ja yhteiset tilaisuudet, tapahtumat, juhlat

Sekä kuvernöörin,  että AG:n ensisijainen tehtävä on tukea ja kehittää  

klubien  toimintaa alueellaan sekä turvata rotarytoiminnan tulevaisuus

AG koordinoi ja vetää  ja ideoi alueensa klubien yhteistoimintaa ja yhteisiä 

projekteja sekä tilaisuuksia, esim

- Alueen klubien presidenttien yhteiset kokoukset vähintään kaksi kertaa vuodessa

- Yhteiset projektit, Matkalippu Tulevaisuuteen, RYLA, Siisti Biitsi yms. 

- Yhteiset lahjoitusvarojen hankintakampanjat, esim PolioPlus, Shelterbox

- Yhteinen näkyminen, yhteiset nettisivut, yhteiset ilmoitukset, rollupit ym
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Apulaiskuvernööri 

AG:n nimittää tuleva kuvernööri  kunkin vuoden loppupuolella omaksi 
rotarivuodekseen.  AG:n toimikausi on aina yksi vuosi  ja yhteensä 3 v

AG tulee olla

- Jäsen vähintään 3 vuotta

- Presidenttinä rotaryvuoden

- Haluaa ja kykenee hoitamaan hyvin  AG:n tehtävät

- Potentiaalia myös piirin muihin johtotehtäviin  

Käytännössä

- Aikaa ja halua hoitaa AG:n tehtävät klubivierailuineen

- Tuntee Suomen Rotaryn ja RI:n tietojärjestelmät

- Kehittää oman alueensa klubien toimintaa 

- Mahdollisuuksia  ja halua osallistua piirin tilaisuuksiin 

- Tietotekniikan osaamista,  myös sosiaalinen media

- Esiintymis-, sosiaalisia-, yhteistyötaitoja 

- Johtamistaitoa

Tarvitaan tulevia apulaiskuvernöörejä ja muita piirin toimihenkilöitä. 
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Ajankohtaista ja huomioitavaa

Ilmoita mahdollisimman pian syksyn vierailuohjelmasi alueesi klubeille

Päivitä kalenteriisi kuvernöörin vierailuohjelma alueesi klubeihin

Päivitä osaamisesi

Tieto- ja viestintäjärjestelmät, SR jäsentekisteri, RI:n nettisivut  ja erityisesti

MY-rotary, sähköpostin käyttö,  klubin netti- ja  Facebook sivut,  ryhmätekstiviesti ym

Suunnittele tiedotus klubeille

Tee alueesi klubien johdon sähköposti- puhelinnumerolistat  etukäteen valmiiksi

Tutustu 

Piirin suunnitelmiin              ( Löytyy piirin sivujen suljetulta puolen/Piirineuvottelu)

Oppaat,  kirjat  SR- internet (Päivitetyt oppaat löytyy SR suljetulta puolen/Rotaryklubi ja piiri)

Rotary käsikirja, Johda Klubiasi: Presidentti, Sihteeri, Rahastonhoitaja, Eläväisen

klubin eväät, Matrikkelin siniset sivut, Rotarysäätiön käsikirja 

www.rotary.fi (rotary, ratas)   www.rotary.org (Kirjaudu / - tee tunnukset heti My-rotary)

Huomaa ja aikatauluta määräpäivät

Klubin vuosikello     - auttaa myös AG:n suunnittelua ja toimintaa

Apulaiskuvernöörit 

http://www.rotary.fi/
http://www.rotary.org/
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Kuvernöörin odotuksia  AG

RI:n ja piirin  ja AG alueen suunnitelmat ja tavoitteet  2017-2018

- Tavoite saada AG alueen klubien vuosisuunnitelmat  vietyä  MY-rotaryyn

Klubien seuranta My-Rotarysta, johon AG:llä laajat valtuudet.

Piirin tavoitteita mm.

- jäsenmäärä kasvuun1 nettojäsen/klubi, ikärakenne, tasa-arvo

-rotaryn julkisuukuvan ja näkymisen parantaminen, erityisesti nuoret näkyviin,
- yhteistyön lisääminen klubien ja muiden toimijoiden kanssa

- paikallisten projektien lisääminen ja niiden näkyminen

- rotarysäätiölahjoitukset 1 PHF/klubi + EREY 95 % 25  € ja 25 % 100 €,

PolioPlus 19 €/jäsen

- klubien uudet toimintatavat - niiden käyttöönottaminen

- Piirin Facebokin ja nettisivujen käytön markkinointi  
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Kuvernöörin odotuksia  AG

Klubien koulutustapahtumat 

Uusien jäsenien koulutukset, alueelliset tai klubien omat

Klubien pyynnöstä tapahtuvat koulutukset mm.  MY-rotary, säätiöasiat

AG:n klubivierailut
- lähtökohtana on klubin toiminnan tukeminen

- 2-3  klubivierailua/rotaryvuosi, minimi 2

- osana vierailua myös rotary koulutusta  mm. MY-rotary, säätiöasiat, 

erityisesti nettisivujen käyttö ja Facebookin käyttö käyttäjiä aivan liian vähän 

AG ja kuvernöörin vierailut
AG:n tulee olla mukana kuvernöörin vierailussa

- AG tuo mukaan paikallistuntemuksen ja mm. yhteiset suunnitelmat

- klubineuvottelussa käsitellään laajasti  ko. klubin tilannetta ja suunnitelmia, eli 
asioita joista AG:lle on  hyötyä oman vierailun ja toiminnan suunnittelussa

- Ajankäytön vuoksi AG   voi  halutessaan olla  mukana vain  yhdessä varsinaisessa 
klubikokouksessa  – niissähän tuo kuvernöörin esitys on likimain saman sisältöinen

Klubineuvottelussa mukana olo on tärkeintä.
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Kuvernöörin odotuksia AG 

AG tiedonvälitys klubeille

Presidentit/sihteerit/rotarysäätiö asiamiehet

- AG:n aluetiedote

- Vierailut klubeissa

- Sähköposti, Skype, MessengerWatsapp (ilmaisia)

Tärkeä välittää tietoa hyvistä toimintatavoista, projekteista yms

Uudet projektit ja tapahtumat piirin Facebookiin

Ajantasainen projektipankki piirin sivuille

Tiedonvälitys kuvernöörille/piirin muulle johdolle 
- puhelin, sähköposti, Skype, Messenger, Watsapp
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Kuvernöörin odotuksia

Piirin  2017-2018  on tukitoimintoja klubeille

Jokainen piirin  toimija on oman vastuualueensa  asiantuntija  mm

- Apulaiskuvernöörit

- Jäsenasiat ja klubitoiminnan kehittäminen     Vesa Martikkala ja Kauko Salo

- Piirin ja klubien projektien tukeminen              Pekka Huovila

- Shelterbox Olli Smolander

- Klubien tukeminen viestinnässä                         Teija Piipari

- Klubien nettisivut ja Facebook                            Jani Kiviranta

- MY-rotary ja jäsentietojärjestelmä                     Arto Jäppinen

- Kansainvälinen palvelu, ystävyysvaihto ym.    Mikko Heikkilä

Lisää tietoja löytyy matrikkelista
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AG

Kuvernöörin yhteydenpito

- Kuvernöörin postia   - tiedote  ajankohtaisista asioista tukemaan AG:n toimintaa

myös muille piirin toimijoille

- WatsApp tai Messenger nopeaan tiedottamiseen

- Skype  valmistellut yhteiset palaverit 

AG koulutus

- Syksyllä II osa AG koulutuksesta – mm. tietotekniikan hyödyntäminen ja viestintä

- Syysseminaarin yhteyteen vartaan AG oma osuus jossa he voivat kouluttaa alueensa

Presidenttejä ja sihteereitä mm. alueen yhteiset asiat

- Keväällä AG koulutus tulevaa rotaryvuotta varten (Vesa)
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Rotaryklubin vuosikello 

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

rotary-

vuosi

RI:n klubilasku 1.7. 

RI:n klubilasku 1.1.

Kesätauko
max 3 peräkk.

kokousta

PETS ja piirin 

koulutusseminaari

(Piirin kevätkokous/ 

Piirineuvottelu)

Piirikonferenssi

Toimintakertomus

ja tilinpäätös

Uuden rotary-

vuoden suunnittelu/

Syysseminaari ja 

vuosikokous syys-

lokakuussa

Vitjojen vaihto 

kesäkuu

Uudet 

klubivirkailijat 

vuoden loppuun 

mennessä

DG-vierailut klubeissa

elo - joulukuu

2.maksuerä SR:lle

ja piirille

1.maksuerä SR:lle ja piirille

jäsenistö

laajennus

uudet

sukupolvet

ammatti-

palvelu

Rotary-

säätiö

perherotary-

tietous

kv. yhteis-

ymmärrys

luku- ja

kirjoitustaito

rotary-

lehdet

toveruus-

ryhmät

Matrikkelitiedot

ajantasalle

RI:n kansainvälinen 

kongressi

10

Klubin kevätkokous

toimintasuunnitelma

ja talousarvio
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Klubisi arviointi
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Antoisaa yhteistä rotaryvuotta 2017-2018 !!


