
XXX:n  Rotaryklubin toimintasuunnitelma kaudelle 2021 -2022 
 
Rotaryklubi XX 
Tuleva rotaryvuosi 2021 -2022 
Tuleva presidentti  
Tuleva sihteeri 
Rahastonhoitaja 
Säätiöasiamies 
Nuorisovaihtoasiamies 
 
Yhteystiedot 
Rotaryklubi XX  
Sähköposti   
Sähköposti (varmenne)  
Puhelin  
  
1. Missio ja toimintakauden ”ilme” 
 
Uudistava, ajassa elävä ja menneisyyttä kunnioittava, elävä ja yhteisöllinen kokemusten 
tarjoaja. Mitä tulevana presidenttinä haluan painottaa ? Piirin projekti ”Saimaa- hanke ja 
miten se toteutetaan omassa klubissa: Klubin paikallinen projekti; ”Muovit pois maastosta 
ja vesistöistä yhdessä paikallisen jätehuollon ja koululaitoksen kanssa ” 
 
2. Tavoitteet 
 
2.1 Jäsenyystavoitteet ja jäsenhankinta 
Tavoitteena on, että klubin nykyiset jäsenet osallistuvat aktiivisesti klubin toimintaan.  
Klubista ei eroa toimintavuoden aikana yhtään jäsentä ja jäsenmäärämme kasvaa 
nykyisestä xx jäsenestä xx jäseneen. Lisäystä xx uutta jäsentä. Uudet jäsenet edustavat 
luokitteiltaan sellaisia ammattiryhmiä, joita klubistamme puuttuu. Naisjäsenten määrä 
kasvaa ainakin yhdellä. 
 
Jäsenyyskomiteaan kuuluvat: 
Pja  
Jäsenet 
Uusien jäsenten kartoitus ja hankinta on kaikkien klubin jäsenten tehtävä. Toimintakauden 
aikana järjestetään vähintään yksi tapahtuma, jonka tarkoituksena on esitellä klubin 
toimintaa ulkopuolisille, potentiaalisille ja rotarin arvoja kunnioittaville jäsenehdokkaille. 
 
Jäsenyyskomitea käsittelee uudet jäsenehdokkaat ja tuovat ne hallintokomitean 
käsiteltäviksi. 
 
Klubin jäsentilanne 1.7.2021
Miehiä     
Naisia     
Yhteensä     
Keski-ikä     vuotta 
Klubin tavoite 2021- 2022  xx uutta jäsentä, joista väh. xx on naispuolinen.  
Miehiä     
Naisia       
Yhteensä    
 



Läsnäolotavoite (%)   xx %  
 
Klubin  3 vuoden jäsentavoite on  
Miehiä   xx  uutta jäsentä poisjäävien jäsenten korvaajina 
Naisia  xx uutta jäsentä poisjäävien jäsenten korvaajina 
Yhteensä  xx uutta jäsentä 
  
2.2 Klubitoiminnan tavoitteet 
 
Klubi toimii klubikokouksien ja projektien kautta. Klubi uudistaa kotisivut yhtenäiseksi piirin 
kotisivuilmeen kanssa xxxx mennessä. Klubi järjestää ulkopuolisia tapahtumia väh. XX 
kertaa. Klubi käynnistää paikallisen projektin laatimansa tarvekartoituksen perusteella.  
 
2.2.1 Klubikokoukset  
Klubiohjelma laaditaan ½ -vuosittain/ koko toimintakautta ajatellen.  
 
Klubikokoukset pidetään (ajankohta ja paikka). Poikkeavista ajankohdista tai 
ohjelmanmuutoksesta tiedotetaan jäsenistölle presidentin /sihteerin viesteillä.  
 
Klubikokoukset pyritään pitämään myös etäyhteyksien avulla ns. yhdistetty paikkallaolo ja 
etäyhteys)   
 
Klubikokouksen rakenne, mitä sisältää ja kokouskerrat (esim. lounas, kokousesitelmä , 
vierailut jne).  
 
Poikkeamat ja yhteiskokoukset muiden klubien kanssa. Syyskokous on xx.xx.xxxx  ja 
kevätkokous xx.xx.xxxx. 
 
Klubikokousten ohjelman valmistumisaikataulu xxxx ja ohjelman tiedotuskanavat ovat 
xxxxx. (klubin nettisivut, jäsenistön sähköposti, jne.) 
 
 2.2.2 Projektit  
 
Klubissa käynnistettävät /käynnissä olevat projektit. Koulujemme lähivedet projekti , Kerää 
muovit pois maastosta ja vesistöjen läheltä. Projektisuunnitelma on esitelty XX ja projektin 
johtaa  XXX. 
 
 
2.2.3 Uusien jäsenten hankinta  
 
- Miten pyritään hankkimaan uusia jäseniä, rekrytointi kohdistuu... Klubi järjestää 
rekrytointitapahtuman/illan xxxx. 2021 kuvernöörivierailun yhteydessä. Tapahtumaa varten 
varataan yleisötila (Kirjasto/ klubin kokoustila / jne). Tapahtumasta tiedotetaan 
paikallisessa lehdessä. 
 
 
2.2.4 Piirin käynnissä olevat projektit ja osallistuminen piirin toimintaan 
 
Piirin käynnissä olevat projektit: ”Osallistuminen Itämeri projektiin ja käynnistyvä Saimaa 
projekti” 
 
Piiriorganisaatio: 



- piirikokokouksiin osallistuminen 
- piirikonferenssiin osallistuminen 
- piirin koulutuksiin osallistuminen. 
 
2.3 Säätiölahjoitusten ja säätiötoiminnan tavoitteet 
 
- Klubin tavoitteet; 
 Rotarysäätiön vuosirahasto 15 €/jäsen 
 Polio Plusrahasto (6+ 12) 18 €/jäsen 
 EREY- lahjoitukset 
 Muut lahjoitukset 
 Lipaskeräys  toteutetaan  marraskuussa.
 
2.4 Uudet sukupolvet - toiminnan tavoitteet 
Nuorisovaihto 
Vuosivaihto 
Klubi ottaa vastaan nuorisovaihdossa XX nuoren sekä lähettää xx nuoren.  
Vaihto-oppilaan tulojärjestelyt ja oleminen klubin vastuulla ml. Isäntäperheet. 
Kustannukset. 
 
Leirivaihto  
 
Kesävaihto  
 
Klubi osallistuu syksyllä 2021 Etelä-Savossa pidettävään piirin kesäleirin/ RYLA-leirin  
järjestämiseen antamalla xx euroa tukea /tarjoamalla majoitusmahdollisuuksia/ tukemalla 
henkilöstöä. Klubista seuraavat jäsenet ovat ilmoittaneet halukkuutensa olla järjestelyissä 
mukana.  
 
2.5 Suhdetoiminnan tavoitteet ja toteutus 
 
Klubin julkisuus- ja suhdetoiminnasta vastaa rotaryvuotena XX .  
Miten paikallisesti tullaan tunnetuksi ? 
Yritysvierailut ? 
Paikalliset keräykset – Polio Plus, ajankohta ja toteutus 
Keinot – Shelter Box , paikalliset kansainväliset tapahtumat  
 
Julkisuuskuva- ja suhdetoimintakomitea 

 

Julkisuuskuva- ja suhdetoimintakomitea tuottaa vähintään kaksi artikkelia paikalliseen 
lehteen ja paikallisradioon, jossa kerrotaan rotarytoiminnasta yleensä ja klubin projekteista 
ja nuorisovaihdosta. 
 
Julkisuuskuva- ja suhdetoimintakomitea  vastaa klubin verkkosivujen sisällöstä ja 
päivittämisestä.  
 
 
2.6 Koulutustavoitteet 
 
Tuleva presidentti ja sihteeri koulutetaan PETS:n kautta tulevaan tehtävään. 
Nuorisovaihtotiimin jäsen osallistuu koulutukseen vähintää 1 krt/vuosi. 
 



Klubin säätiöasiamies osallistuu piirin säätiöseminaariin/koulutukseen Rantasalmi xx.xx.  
 
Klubin uusien jäsenten perehdyttäminen. 
 
2.7 Klubin talous 
 
Klubin talousarvio on toimintasuunnitelman liitteenä 1. 
Talousarviossa keskeisesti huomioidaan toiminnan edellyttämät toimintamenot, 
rotarysäätiön lahjoitustavoitteet, nuorisovaihto ja koulutus.  
 
Talousarvion seuranta.  
 
Klubin toiminnantarkastajana on xx xx 

 

3. Klubi- ja piiriorganisaatio 

 

Presidentti    
Tuleva presidentti  
Past presidentti  
1. Sihteeri    
2. Sihteeri    
Klubimestari    
Säätiöasiamies   
Rahastonhoitaja    
Nuorisoasiamies    
Nuorisovaihtotiimi  
    
Komiteoiden puheenjohtajat   
Hallintokomitea      
Jäsenyyskomitea      
Julkisuus- ja suhdetoimintakomitea    
Palveluprojektit      
Nuorisovaihtotiimi pja     
 
Piiriorganisaatio 
Klubin jäsenet, jotka ovat piiriorganisaatiossa. 
Jäsenistön halukkuus ja kiinnostus piiritason tehtäviin (kartoitus). Jäsenistä laaditaan 
tarvittavat esitykset piiriorganisaatiolle. 
 
4. Muut ideat 
 
Kartoitetaan kiinnostus ryhtyä varainhankintaan seuraavia palveluja tarjoten; 

• Yhteistyö paikallisen Hautauspalvelun kanssa -arkunkantajat 

• Joulukuusien myyntitapahtuma 

•  Saunavastojen teko ja myyntitapahtuma 

• Toritapahtuma, jossa kahvia ja pullaa 

• Lipaskeräys  
 
Tehdään jäsenistö tutuksi paikallisille hankkimalla klubin tunnuksilla olevia lakkeja, 
paitoja, kyniä. Käyntikortteja jne.... 


