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LIITETAULUKKO ROTARYPIIRIN 1430 STRATEGIAAN 2023-2024

Strategiset tavoitteet/ mittarit onnistumiselle ( määrällisissä tavoitteissa verrataan vuoteen 2022-23)

Rotarypiirin 1430 Rotary Internationalin startegiset prioriteetit
startegiset tavoitteet Lisäämme Tavoitamme yhä useamman Edistämme osallistujien Vahvistamme kykyämme sopeutua

vaikuttavuuttamme sitoutumista

Rotarypiiriä johdetaan  - vapaaehtoisten EPN ja muiden  - piirin yhteiset tapahtumat  - piirin koulutuksiin ja vastaa-  - uusia Rotaract- klubeja on perustettu

tavoitteellisesti TRF -lahjoitusten määrä yhteensä tavoittavat kaksinkertaisen viin tilaisuuksiin osallistujien  vähintään 2 kpl ja samoin sateliittiklubeja

ja ihmisläheisesti. 30 EUR/jäsen/vuosi määrän ihmisiä määrä on kaksinkertaistunut  - kaikki klubit ovat elinvoimaisia

 - lahjoitustapoja käytetään

monipuolisemmin

Rotarybrändi on vahva  - piirin klubit toteuttavat hank-  - useammassa kuin joka  - kukaan ei eroa klubista  - klubien ja piirin verkkosivujen 

omien jäsenten, poten- keita yhteistyössä muiden kanssa 4. klubissa jäsenmäärä on sen vuoksi, että toiminta ei kävijämäärät ovat kaksinkertaistuneet

tiaalisten jäsenten ja  - uusia GG -hankkeita käynnistyy kasvanut ole vastannut odotuksia  - kaikki klubit näkyvät sosiaalisessa

sidosryhmien mielessä. DDF -varojen puitteissa vuosittain mediassa

Rotarytoimintaan on lisät-  - jokaisella klubilla on vähintään  - alle 50 -vuotiaiden jäsenten  - piirikonferenssiin tai vastaa-  - piirikonferenssin yhteyteen kehitetään

ty näkyvyyttä,hauskuutta, innostusta yksi ulospäin näkyvä toiminnallinen määrä on yli 100 jäsentä viin tapahtumiin osallistuu yht EPN tai vastaava gaalatapahtuma

ja energiaa.  ja yksi ympäristöön liittyvä hanke yli 100 rotaria tai heidän ystävää  - kannustetaan järjestämään  

yleisötapahtumia klubipaikkakunnille

Piirin jäsenkunta on moni-  - naisten ja nuorten osuus klubeissa  - jäsenmäärän nettokasvu on  -uusien rotarien perehdytys  - piirissä perustetut 2 uutta sateelliitti-

muotoinen ja klubit ovat on noussut vähintään kolmasosaan n. 96 uutta jäsentä vuodessa toimii ja ensimmäisten vuosien klubia ovat teemaklubeja

elinvoimaisia. eronneiden määrä puolittuu.

Rotarypiiri ja -klubit  - on toteutettu vähintään yksi  - on perustettu vähintään  - verkon kautta kokouksiin  - MyRotary ja sen Learning Center

toimivat digitaalisesti piirin digitaalinen palveluprojekti kasi uutta satelliittiklubia osallistuminen on mahdollista ovat osa jokaisen rotaryn perehdytystä

 - hybridiklubeja ( fyysisiä ja useimmissa klubeissa  

verkkokokouksia) on väh.  -verkkokoulutuksia toteutetaan 

50 % klubeista vähintään 5 kpl eri teemoin

Rotarypiirin hallinto on  - piiri on määritellyt kärkihankkeet,  - piirin kaikki viestintä perus-  - piirijohdossa toimivien vas-  - piirin toimintaa ja tavoitteiden saa-

virtaviivaistunut joiden tukemiseen se on eri keinoin tuu suunnitelmaan, jota koko tuut ja velvollisuudet on selke- vuttamista arvioidaan säännöllisesti

sitoutunut piirijohto toimeenpanee ästi määritetty ja omaksuttu pn-kokouksissa

Mittarien kehittymistä käydään läpi joka kolmas kuukausi pn:n kokouksessa graafina/ ko toimikunnan pj

Piirijohdon tavoite Säätiökomitean tavoite Viestintäkomitean tavoite

 IT -komitean tavoite  Jäsenyys- ja Tulevaisuuskomit. tavoite Koulutuskomitean tavoite

lyhenteet:

EPN = End Polio Now= rotarit hävittävät polion yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa

TRF = The Rotary Foundation = Rotarysäätiö

DDF = District Designated Fund = piirille osoitetut varat eli esim piiriapurahahankkeemme

GG = Global Grant = globaalit apurahat, joilla esim teemme hyviä hankkeita maailmalla, toisten rotarien kanssa

MyRotary = yhteinen, kansainvälinen alustamme, josta löytyy kaikki tarvittava rotarytieto

Learning Center = osa MyRotaryä ja sisältää monipuolisia koulutusaineistoja meille kaikille

SVRP = Suomen ja Viron Rotary Palvelu, palveluorganisaatio, joka hoitaa mm piirin kirjanpidon ja maksuliikenteen

Rotaract = 18 v -> nuoret rotarit, Rotaract-klubit kuuluvat RI:iin

RI = Rotary International, meidän kattojärjestömme, johoin kaikki klubit suoraan kuuluvat

Interact = rotarytoimintaa 12-18 vuotiaille

RotaKids = rotarytoimintaa 7-12 vuotiaille


