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Suomen Rotarypalvelut ry
▪ Suomen Rotarypalvelu ry. ja ruotsiksi Finlands Rotaryservice rf on Suomen rotarypiirien perustama ja
ylläpitämä piirejä ja klubeja palveleva yhdistys. Suomen Rotarypalvelulla ei ole virallista asemaa Rotary
Internationalissa
▪ Se palvelee suomalaisia piirejä, kuvernöörejä ja klubeja niissä asioissa, jotka piirit ovat antaneet sen
tehtäväksi. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi valtakunnallinen nuorisovaihtotoiminta, matrikkelin
toimittaminen, Suomen Rotaryn verkkosivujen ylläpito, piirien tilinpito ja rotarytoimiston ylläpito.
▪ Tehtävänä on palvella suomalaisia rotarypiirejä ja klubeja niissä asioissa, jotka piirineuvottelut ovat
antaneet sen tehtäväksi.
▪ Tällaisia asioita ovat esimerkiksi valtakunnallinen nuorisovaihtotoiminta, Suomen Rotaryn
Lääkäripankki, Rotary Norden-lehden Suomen edustuksen valvonta, matrikkelin toimittaminen,
rotarytoimiston ylläpito, piirien tilinpito sekä erikseen nimetyt ja piirineuvotteluissa hyväksytyt tehtävät.
▪ Suomen Rotarypalvelu ry:n hallitus koostuu kunkin piirin valitsemista jäsenistä, yleensä DG, PDG tai
DGE.

Suomen Rotarypalvelut ry:n toimikunnat
Suomen Rotarypalvelu ry nimeää piirien yhteisten asioiden edistämiseksi ja
hoitamiseksi Suomen Rotarypalvelun pääsihteerin ja toimikuntia. Nämä toimivat
vapaaehtoisuuden pohjalta
• ICC-toimikunta (Intercountry Committee) piirien kv palvelun vetäjät
• IT-toimikunta: piirien IT-vastaavat

• Julkaisutoimikunta: SPR:n hallituksen nimeämät henkilöt
• Koulutustoimikunta: piirikouluttajat
• Käännöstoimikunta: SPR:n hallituksen nimeämät henkilöt

• Rotarysäätiötoimikunta: piirien Rotarysäätiökomiteiden pj:t
• Viestintätoimikunta: piirien viestintäkomitean pj:t
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SRP:n koulutuskomitean visio ja missio
Visio
Jokaisella rotarilla on Rotaryn periaatteista syvällinen ymmärrys ja halu käyttää
sitä itsensä ja klubinsa kehittämiseen alueellisessa ja kansainvälisessä
toiminnassa.

Missio
Kaikilla piireillä on innostava, ajantasainen ja aikuisoppijaa arvostavia
menetelmiä käyttävä rotarien koulutusohjelma ja siihen tarvittavat
koulutusmateriaalit. Koulutustoimikunta koordinoi toimintaa piireissä
kannustaen yhteiseen resurssien käyttöön, mm. RLI ja vyöhykkeen
koordinaattorit.

Suomen Rotarypalvelu ry

Koulutuskomitea

Rotarypiirit

Rotaryklubit

• SRP:n koulutuskomitean (piirikouluttajien) tehtävä on omalta osaltaan auttaa
rotarypiirejä ja rotaryklubeja toimimaan tehokkaasti hyödyntämällä
kokemustaan ja RI:n koulutusaineistoja.
• Hyödynnetään Zone –tason osaamista.
• Olla mukana RLI –koulutuksen toteuttamisessa.
• Hyödynnetään SRP:n muiden toimikuntien asiantuntemusta, yhteistyö
• Kehittää yhteistoimintaa piirien ja klubien kesken.
• Koulutuskomitea valmistelee DGE ja DGN –koulutuksen.
• Tarvitseeko jokainen piiri tehdä omat koulutusaineistot?

Koulutukset piiri- ja klubitasolla
Piiritasolla:
• Komiteoiden puheenjohtajien ja -jäsenten koulutus
• Klubien toimijoiden koulutus (presidentit, sihteerit, säätiö- nvaihto- yms. henkilöt) *)
• Yhteistyön kehittäminen muiden piirien kanssa
Klubitasolla:
• Piiritason kouluttajat opastavat klubien komiteoiden puheenjohtajia ja jäseniä *)
• Nämä kouluttavat klubien jäsenet
•

Uusien jäsenten perehdyttämiskoulutus

•

Yhteistyö muiden klubien kanssa

Lisäksi jokainen rotari voi hyödyntää MyRotaryn Learning centeriä oman
mielenkiintonsa mukaan.

Muu koulutus (esimerkki D 1420)

3 x Strategiaa rakentamassa

1. Mieti, miten erottaudut muista. Kun Annika Tidström tekee yhteistyötä
yritysten kanssa, he lähtevät usein miettimään asiaa sinisen meren
strategia -teorian kautta. Perinteinen kilpailutilanne nähdään siinä
punaisina merinä, joissa kilpailu on ”verisen” kovaa. Vaihtoehtona on,
että yritys pyrkii luomaan itselleen vähän kilpaillun uuden
markkinatilan eli sinisen meren.

3 x Strategiaa rakentamassa

2. Visio + missio + tavoitteet. Visio on yrityksen tulevaisuuden näkemys ja
tahtotila, missä yritys pyrkii olemaan esimerkiksi viiden tai kymmenen
vuoden kuluttua. Vision pitää olla ymmärrettävä ja houkutteleva .
Missio kertoo yrityksen yhteiskunnallisen merkityksen, mitä se esimerkiksi haluaa
antaa yhteiskunnalle. Niiden jälkeen tulevat tavoitteet, jotka kertovat, mitä yritys
haluaa saavuttaa. Tavoitteiden pitää olla mitattavissa.

3 x Strategiaa rakentamassa

3. Strategia vastaa kysymykseen ”kuinka”? Mitä pitää tehdä, jotta yritys
saavuttaa tavoitteensa, missionsa ja visionsa? Strategian pitää toteutua
jokapäiväisessä käytännön työssä. Se syntyy työyhteisössä tekemällä ja
keskustelemalla. Annika Tidströmin mielestä jokaisen yrityksessä pitäisi
tietää, miten edistää yhteistä strategiaa omalla työllään.
Katso RLI opas (strategia)

Lähde: Vaasan yliopiston yrittäjyyden professori Annika Tidström

