ROTARY AVAA
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APULAISKUVERNÖÖRIT
Pekka Intke

APULAISKUVERNÖÖRI
Auttaa alueen klubeja tulemaan entistä tehokkaammaksi avustamalla kuvernööriä
niiden toiminnassa ja hallinnossa yhdessä klubivirkailijoiden kanssa.
Your primary role as an assistant governor is to help your assigned
Rotary clubs become more effective by assisting the district governor
with their administration.

APULAISKUVERNÖÖRI

Ymmärtämällä ja tiedostamalla jokaisen klubin vahvuudet ja
heikkoudet on kriittinen tekijä sille, että voit auttaa klubia sen
toiminnassa.
Tukeaksesi klubeja:

• Ole aktiivinen, saavutettavissa ja käytettävissä.
• Kiinnitä erityistä huomiota heikosti toimiviin klubeihin, aktivoi
• Huomioi klubien erityispiirteet – kannusta.
• “Yhdistä” sellaisia klubeja, joilla toiminta on aktiivista sellaisiin
klubeihin , joilla “vaikeuksia” - yhteistyötä IC.
• Seuraa klubien kehittymistä – jäsenhankinta, “keppi vai
porkkana”.

APULAISKUVERNÖÖRIN VUOSIKELLO

Muistuta raportointi My Rotary

DG-klubitapaamset
elo -marraskuu

RI:n kansainvälinen
kongressi

heinäkuu
elokuu

kesäkuu
Jäsenistö /
laajennus

Toveruusryhmät

Piirikonferenssi

Peruskoulutus /
luku & kirjoitustaito

Nuoriso

Klubivierailut, avusta
, tarkista klubien henkilöt,
Tietojärjestelmät,
DG vierailuohjelma

huhtikuu

Äidin / lapsen
terveys

rotaryvuosi

Talous /
yhteiskunta
kehitys

Rauhantutkimus /
konfliktien ehkäisy

Sairauden
ehkäisy /
hoito

Ammattipalvelu

PETS ja piirin
koulutusseminaari
(Piirin / kevätkokous/
Piirineuvottelu)

lokakuu

Rotarysäätiö

Vesi-& saniteettihuolto

maaliskuu

Yhteistyö DG
klubivierailut,
DGE, DGN tulevan
kauden suunnittelu,
henkilöstön rekrytointi,
toimintasuunnitelma

syyskuu

toukokuu

joulukuu

helmikuu

marraskuu
Piirin syyskokous

Tarkista klubien henkilöstö, muistuta

t ammikuu

Yhteistyö DGE, DGN toimintasuunnitelma ja talous
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APULAISKUVERNÖÖRIN TEHTÄVÄT
• Piiritasolla
• Avustaa piirin tavoitteiden laadinnassa ja toteutumisessa (?)
• Koordinoi kuvernöörin klubivierailut ja kertoo kuvernöörille klubien tilanteesta ja
edistymisestä toiminnassaan
• Osallistuu piirin kokouksiin, ohjelmiin, tapahtumiin ja varainhankintaan
• Seuraa ja auttaa kasvattamaan piirin tulevia johtohenkilöitä, tekee esityksiä
potentiaalisista piirin johtotehtäviin soveltuvista ja halukkaista jäsenistä

• Tekee esityksiä piiriorganisaatiolle alueen klubien toivomuksien perusteella
• Valmistelee oman alueensa toimintakertomuksen klubien tilanteesta ja raportoi
se piirikuvernöörille vuosikertomusta varten

APULAISKUVERNÖÖRIN TEHTÄVÄT
• Klubitasolla
• Tukee tarvittaessa klubien presidenttejä toimintasuunnitelman ja kokousohjelman
rakentamisessa – pyydä klubeja lähettämään kokousohjelma myös itsellesi
• Pyrkii rakentamaan alueen klubien yhteistoimintaa – IC-kokouksia, yhteisiä
tapahtumia

• Auttaa tulevaa presidenttiä tavoitteiden asettamisessa ja viemisessä Rotary Club
Centralin tietojärjestelmään
• Osallistuu kuvernöörin klubivierailuihin ja kutsuttuna klubien tapahtumiin
• Vierailee klubeissa, klubivierailut voivat sisältää myös esityksen pitämisen
• Motivoi ja innostaa klubeja noudattamaan kuvernöörin pyyntöjä ja osallistumaan
aktiivisesti piirin toimintaan

APULAISKUVERNÖÖRIN UUDEN ROTARYVUODEN SUUNNITTELU
Perehdy piirin toimintastrategiaan ja linjauksiin
Tee esityksiä, mitä uusi rotaryvuosi voisi sisältää - DGE

- Laadi oma suunnitelma aikatauluineen ml. budjetointitarpeet
- Kartoita alueesi klubien tilanne, kiinnitä huomiota jäsenkehitykseen
- OLE ROHKEA MYÖS MUUTTAMAAN AIEMPAA TOIMINTATAPAA – PIRISTÄÄ
KUITENKIN PERINTEITÄ KUNNIOITTAEN
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MIETITTÄVÄKSI JA ARVOTETTAVAKSI

●

Jäsenkehitys
Potentiaalisia jäsenehdokkaita juuri työelämästä eläkkeelle
siirtyneet, paikkakunnalle muuttaneita
Klubin ammattiluokitekartta ja ”aukkojen paikkaaminen – ammattikilta
Klubin jäsenten ammattiluokitteen ”verkoston ” hyödyntäminen työelämässä
oleviin → yhteydenpito työelämän aikana syntyneisiin verkostoihin
Klubilounaan tarjoaminen tutuille – rotarytoiminnan esittely
Tunnettavuuden lisääminen – mitä hyvää klubimme on saanut aikaan – mitä
rotarit ovat saaneet aikaan

MIETITTÄVÄKSI JA ARVOTETTAVAKSI

Jäsenten aktiivisuus
●

Aktiivisuus vaihtelee – osa säännöllisiä , osa vain
jäsenmaksun kautta
Keppi vai porkkana ??
Klubi ohjelma – mielenkiintoiset aiheet, yritysvierailut
Harvoin käyvien jäsenten ”esitelmävelvoite”
Tuntevatko kaikki klubin jäsenet toisensa – vanhat ja uudet jäsenet – milloin
viimeksi ovat jäsenet esitelleet itsensä toisilleen – mitä minulle kuuluu ?

Jatkuva yhteydenpito kaikkiin jäseniin – ”Klubi tiedottaa ” - meneekö s-posti
kaikille, meneekö viestit perille – myös toiseen suuntaan - ”ilmoita esteestä”
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KESKUSTELU
- PALAUTE KAUDESTA
- MITÄ ODOTUKSIA TULEVASTA KAUDESTA
- MITÄ ODOTUKSIA KAUDESTA 2020 -2021

