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Julkisuuskuva syntyy tekemällä ja näkymälla
• Jos teemme, emmekä näy - ei tapahdu 

mitään
• Mitä teemme, sitä olemme
• Parasta rotarynäkyvyyttä tekojen kautta –

kuvia ja kertomuksia rotarien tekemisestä ja 
teoista

• Olkaa mukana tapahtumissa - jalkautukaa 
turuille ja toreille. Välineitä on mm. Rollupit
ShelterBox.
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Kertokaa ja näyttäkää mitä teette ja miksi
• Klubin nettisivuilla
• Klubin facebookissa
• Myös henkilökohtaisessa facebookissa ja 

sosiaalisessa mediassa - jokainen meistä on 
viestinviejä

• Tiedotteita ja juttuvinkkeja paikallislehdille ja 
muulle medialle:
Vaihto-oppilas, vaihdossa ollut, mielenkiintoinen       
esitelmöitsijä, kiinnostava rotaryvieras, klubin projekti,  
Polio.  Medialle uutis- ja mielenkiintoarvoa.
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Näy itse myös rotarina  

Kerro rotarytoiminnasta ja klubistasi
- Oma perhe ja sukulaiset

- Ystävät ja muut harrastusryhmät
- Työ- opiskelupaikka ja muualla

Tuo vieraita ja ystäviä rotarykokoukseen 
kuulemaan hyvä esitys, syömään, tutustumaan    
Käytä reippaasti itse rotarypinssiä ja näy 
rotarina



TITLE |  7

Klubin tiedotuksen julkisuuskuvan ja viestinnän  tsekkauslistaa

Miten klubi ja sen rotarit näkyvät  klubin jäsenten mielestä paikkakunnalla? Miten jäsenet
haluaisivat klubin näkyvän?
Oletko kyselty tuttavalta, joka ei ole rotareita,  mitä hän tietää rotarysta, klubistasi ja sen toiminnasta?
Onko kyselty samaa myös nuorilta?
Löytyykö klubista osaajia/kiinnostuneita viestintä-, netti- ja sosiaalisen median asioissa?
Onko suhteita mediaan, paikallislehdet ym.? Onko niitä mahdollista saada?
Onko klubin nettisivut ajan tasalla ja minkä mielikuvan ne antaa klubista?  Onko sivut uusittu yhtenäisen 
ilmeen mukaiseksi?
Käyttääkö klubi RI:n uudistettuja logoja?
Kokoontuuko klubi verkossa? Onko Zoom tuttu? Kiinnostaako sen käyttö?
Lähetetäänkö klubin kokoukset myös verkkoon? Nauhoitetaanko  hyvät kokousesitykset jäsenten 
myöhemmin katsottaviksi?
Käytetäänkö sisäisessä viestinnässä  sähköposti-, WatsApp- ja tekstiviestiryhmiä?
Onko klubille nimetty viestinnästä  vastaava? Löytyykö sisäisen ja ulkoisen viestinnän, nettisivujen, 
Facebookin hoitoon vastuuhenkilöt?
Ollaanko mukana paikkakunnan tapahtumissa? Onko Shelter Box tuttu? Onko omia Rolloppeja?
Onko klubille tehty vuosisuunnitelman yhteyteen viestintä/julkisuuskuvasuunnitelma?
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Rotaryn yhdenmukainen visuaalinen näkyminen on tärkeää - RI:n ohjeistus

Yhdenmukaisuus ja 
johdonmukaisuus on 
viestinnän perussääntö -
kun viestitään niin ollaan 
samannäköisiä.
Rotaryn logo on yksi 
tunnetuimista – sitä tulee 
käyttää oikeannäköisenä 
ja oikein.
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BrandCenter ohjeistukset ja apuvälineet 
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BrandCenter eri osiot
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