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Klubin toiminnan suunnittelu
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Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

• Vuosisuunnitelma ja suuntaviivat kolmelle 
vuodelle

• Aloita toiminnan suunnittelu oman hallituksesi 
kanssa hyvissä ajoin

• Klubikokousten ohjelman suunnittelu on tärkeä 
muttei suinkaan ainoa osa vuosisuunnitelmaa

• Delegoi – älä tee kaikkea itse!
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Klubin visio ja strategiset prioriteetit kolmeksi vuodeksi

• Vaikuttavuus (mitä palveluprojekteja klubi aloittaa, mitä 
lopettaa ja miten arvioi niitä, yhteistyökumppanit)

• Jäsenyyden laajentaminen (esim. minkälaisia jäseniä ja 
kuinka paljon, uusia luokitteita, uusia ikäryhmiä, 
satelliittiklubin perustaminen)

• Jäsenten sitouttaminen (millä keinoilla klubin toiminta 
saadaan houkuttelevammaksi ja jäsenet osallistumaan)

• Toiminnan kehittäminen (vastuiden jakaminen, uusia 
toimintamuotoja, piirin toimintaan osallistuminen)
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Vuosisuunnitelma

• Vuosisuunnitelman pohjana ovat klubin 
kolmivuotissuunnitelma tai vastaava, RI:n strategiset 

prioriteetit, RI:n tulevan presidentin teema ja 
presidentin omat painotukset.

• Alakohdat (esimerkki): vuoden päätavoite, 
palveluprojektit ja lahjoittaminen, jäsenhankinta ja 

jäsenten sitouttaminen, klubin toiminnan kehittäminen, 
oman toiminnan arviointi ja klubi osana Rotarya
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Vuosisuunnitelma - päätavoite

• Millä tavoin klubi on kehittynyt 
presidenttikautesi aikana?

• Mistä myönteisestä kehityksestä haluat
presidenttikautesi muistettavan?

• Miten olet onnistunut saamaan entistä 

useamman klubin jäsenen ottamaan vastuuta 
ja innostamaan muita?
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Vuosisuunnitelma – palveluprojektit ja lahjoittaminen

• Miten edistät käynnissä olevia palveluprojekteja ja 
käynnistätkö uusia?

• Miten projektien suunnittelu, toteutus ja arviointi on 
organisoitu?

• Haettava Rotarysäätiön rahoitus ja jo saadun 
rahoituksen raportointi, muun rahoituksen haku

• Yhteistyö muiden klubien ja muiden toimijoiden kanssa
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Vuosisuunnitelma – nuorisotoiminta

• Nuorisovaihdon tavoitteet (muista myös 
budjetti)

• Nuorisovaihdon erilaiset muodot (vuosivaihto, 
kesävaihto ja kansainväliset leirit) ja niiden 
edistäminen klubissa

• Muu nuorisotoiminta (Rotaract-yhteistyö, 
RYLA-seminaarit, jne.)
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Vuosisuunnitelma - jäsenyysasiat

• Perusta jäsenhankintaa ja jäsenten 

sitouttamista varten klubin jäsenistä tiimi.

• Aseta tavoite uusien jäsenten hankinnalle 

(brutto- ja nettotavoite). Muista myös klubin 
luokitekokonaisuuden laajentaminen!

• Suunnittele uusien jäsenten perehdytys ja 
sitouttaminen.
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Vuosisuunnitelma – klubin toiminnan kehittäminen

• Miten klubista tulee houkuttelevampi omille jäsenilleen 
ja yhteistyökumppaneille (ml. puolisot)?

• Kokousten saaminen kiinnostavammaksi

• Innostavien ja tuloksellisten palveluprojektien 

käynnistäminen (Mikä Saimaa-osuutemme, pitkäjänteistä työtä)

• Vapaaehtoistoiminnan johtamiseen kouluttautuminen 
(mm. syventävä rotarivalmennus, Nothern Light instituutti
syksyllä Oulussa)

• Klubin jäsenten kasvattaminen klubin ja piirin tehtäviin
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Vuosisuunnitelma – oman toiminnan arviointi

• Pyydä klubin jäseniä arvioimaan säännöllisesti –
mielellään vuosittain – klubin toimintaa ja tekemään 

ehdotuksia sen kehittämiseksi

• Pidä vähintään yksi strateginen kokous, jossa pohditte, 
miksi juuri tämän klubin pitää olla olemassa ja mitä se 
tavoittelee (RIPE Holger Knaackin pyyntö!)

• Vuoden toisella puoliskolla uusi ja vanha hallitus voivat 
tehdä klubin terveystarkastuksen (health check)
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Vuosisuunnitelma – klubi osana Rotarya

• Suunnitelma klubin osallistumisesta piirin koulutuksiin 
PETS, syventävä rotarivalmennus, uusien 
jäsenten perehdytys) ja kokouksiin/juhlatilaisuuksiin

Piirikonferenssi (15.-16.5.2021) – sopikaa ajoissa, ketkä 
osallistuvat!

• Suunnitelma osallistumisesta muihin rotaritapahtumiin: 
International Convention kesäkuussa, valtakunnallinen 
rotariforum vuoden alussa, Rotary Institute syyskuussa)
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Tavoitteiden kirjaaminen My Rotaryn Club Centraliin

• RI edellyttää, että tuleva presidentti kirjaa klubinsa 
määrällisiä ja laadullisia tavoitteita My Rotaryn Club 

Centraliin

My Rotary => Member Center => Online tools/Rotary Club 
Central (avautuu Dashboard-näkymä oman klubisi 
tietoihin) => valitse vasemmalla olevasta valikosta Goal
Center ja täytä tavoitteet ohjeita noudattaen

• Tämä ei ole vain velvoite vaan erinomainen oman 
toiminnan seurannan ja arvioinnin väline
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Tulevan presidentin ja sihteerin matka jatkuu

Kevääseen mennessä

• Tee oman klubisi nykytilan ja kehityspotentiaalin 
arviointi (klubin itsearviointilomake)

• Pohdi, millä keinoilla varmistat, että klubisi jäsenmäärä 
on kautesi päättyessä vähintään yksi jäsen enemmän 
kuin kautesi alkaessa?

• Mieti, mitä tukea toivot nyt ja kautesi aikana 
apulaiskuvernööriltäsi ja piirin komiteoilta?
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Piiri tarjoaa monenlaista tukea klubeille

• PETSin yhteydessä esitellään piirin 
tarjoama tuki klubeille.

• Tärkein näistä on oma apulaiskuvernööri!

• Myös jäsenyys-, viestintä-, IT-, nuorisovaihto- ja 

säätiökomiteat ovat palveluksessanne.

• Kuvernööriin voi olla aina yhteydessä 

kysymyksillä tai hyvillä/huonoilla uutisilla.
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Tapaamisiin klubeissa ja piirikonferenssissa


