PIIRIN D1400 TOIMINTASUUNNITELMA 2019 – 2020
1.

STRATEGIASUUNNITELMA
Rotaryn toimintakaudella 2019-2020 ovat RI:n presidentti Mark Maloneyn tavoitteiden perusteina Rotaryn
pysyvät arvot: toveruus, rehellisyys, moninaisuus, palvelu ja johtajuus.
o Toveruus ja ystävyys ovat tärkein peruste jäsenyyden säilyttämisessä, sen avulla luomme elinikäisiä ystävyyssuhteita, ja saamme tavoitteitamme läpi
o Rehellisyys painottaa sitoutumistamme ja pitää yllä korkeita eettisiä arvojamme
o Moninaisuutemme avulla pystymme yhdistämään eri näkökantoja ja lähestymään ongelmia eri
näkökulmista.
Meillä on piirimme jäsenistössä miltei kaikkien ammattialojen johtavat ja parhaat edustajat klubiemme jäseninä kaikilla toimintapaikkakunnillamme, ja nimetessäni piiriorganisaatiooni jäseniä, olen pyrkinyt hyödyntämään jokaisen jäsenen ammatillista osaamista myös Rotarytoiminnassa niin paljon kuin se on ollut mahdollista. Uskon näin pystyvämme parhaiten palvelemaan Rotaryn tavoitteita.

Strategiset päämäärät
Tukea ja vahvistaa klubeja
o
o
o
o
o
o

Uusien jäsenten hankinta ja sitouttaminen ovat piirin tärkein tavoite
Lisätä klubien toiminnan monimuotoisuutta, innovatiivisuutta ja joustavuutta
Rohkaista klubeja osallistumaan erilaisiin palveluaktiviteetteihin
Edistää erityisesti uusien ammattialojen edustajien saamista mukaan toimintaan
Johtajuuden tukeminen
Edistää strategista pitkäntähtäimen suunnittelua klubeissa ja piireissä

Keskittää ja vahvistaa humanitaarista palvelua
o
o
o
o

Hävittää polio mailmasta
Lisätä kestävää kehitystä tukevaa palvelua, joka kohdistuu nuorisoa ja nuoria johtajia koskeviin
ohjelmiin Rotaryn kuudella keskittämisalueella
Edistää yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa ja yhteydenpitoa niihin
Toteutetaan paikallisia ja maailmanlaajuisia projekteja

Parantaa julkisuuskuvaa ja tunnettuutta
o
o
o
o
o

Yhtenäistää imago ja bränditunnettuus
Kertoa tarinoita Rotarysta
Parantaa Rotaryn ydinarvojen tunnettuutta
Painottaa ammatillista palvelua
Innostaa klubeja mainostamaan verkostoitumistilaisuuksiaan
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2.

RI:n PRESIDENTIN VUOSITEEMA JA KUNNIAMAININTA
Rotaryvuoden 2019-2020 RI:n presidentti Mark Maloneyn vuositeema on
”ROTARY CONNECTS THE WORLD ”- ”ROTARY YHDISTÄÄ MAAILMAA”
Mark Maloneyn mukaan Rotary on rakennettu yhteydelle. Kun Paul Harris tuli Chicagoon nuorena asianajajana, hän perusti Rotaryn yhdestä pääasiallisesta syystä: auttamaan häntä, vasta kaupunkiin muuttanutta,
luomaan yhteyksiä toisiin liikemiehiin kaupungissa.
Yli vuosisata myöhemmin meillä on käytössämme lukemattomia tapoja muodostaa ystävyyssuhteita ja verkostoja, joista Paul Harris ei koskaan osannut edes uneksia. Silti Rotaryn kyky yhdistää meitä on ainutlaatuinen ja vertaansa vailla. Rotary International tarjoaa oman tehtävänsä ja rakenteensa kautta tavan luoda yhteydet ympäröivään yhteiskuntaamme, verkottumaan ammatillisesti ja rakentamaan vahvoja ja kestäviä suhteita.
Jäsenyytemme yhdistää meidät maailmanlaajuiseen yhteisöön lukemattomien hankkeiden ja ohjelmien kautta, sekä johtajuutemme polion hävittämisessä, että yhteistyömme Yhdistyneiden Kansakuntien kautta. Palvelumme yhdistää meidät ihmisiin, jotka jakavat arvomme ja haluavat ryhtyä toimiin paremman maailman puolesta. Palvelumme yhdistää meidät ihmisiin, joita emme olisi koskaan muuten tavanneet ja jotka ovat meidän
kaltaisiamme enemmän, kuin olisimme voineet kuvitella. Palvelumme yhdistää meidät ihmisiin, jotka tarvitsevat apuamme, ja voimme täten parantaa elinolosuhteita yhteiskunnissa ympäri maailmaa.
Uuden vuosikymmenen alkaessa me muodostamme Rotaryn tulevaisuuden. Vuonna 2019-2020 Rotary toteuttaa uuden strategisen suunnitelmansa vastatakseen muuttuviin yhteiskunnan vaatimuksiin ja voidaksemme edelleen palvella painopistealueillamme. Mutta todellinen muutos ja Rotaryn tulevaisuus on klubeissamme, joissa organisaatiomme tehtävänä on, parhaan kykynsä mukaan, sopeutua nykypäivän muuttuviin
realiteetteihin.
Vaikka klubi on edelleen Rotaryn ydin, olemme nyt paljon luovempia ja joustavampia päättämään, minkälainen klubi voi olla, miten se voi järjestää kokouksensa ja jopa mitä sisältöä Rotaryn kokouksessa voi olla. Meidän on oltava paremmin organisoituja, strategisia ja innovatiivisia jäsenyysasioissa, luotava laajempia ja syvempiä yhteyksiä yhteiskuntaamme ja kehitettävä uusia klubimalleja houkuttelemaan ja saamaan entistäkin
monipuolisemmin eri ammattialoja edustavia, uusia jäseniä.
Rotary on todellakin perhe. Kuitenkin liian usein jäsenyyden rakenne tai vaatimukset johtajuudesta näyttäisivät olevan esteenä nykypäivän nuorille ammattilaisille liittyä Rotaryyn. Rotary voi ja sen pitäisi olla mahdollisuus, joka täydentää perheitämme sen sijaan, että se kilpailee niiden kanssa. Kun Rotaryklubit ovat lämpimiä,
ystävällisiä paikkoja, joissa Rotarypalvelu ja perheen edut ja vaatimukset kulkevat käsi kädessä, annamme
perhekeskeisille nuorille ammattilaisille mahdollisuuden omaksua Rotarypalvelu ja tulla osaksi Rotaryn positiivista kansalaistoimintaa. Ja kun teemme Rotarytoiminnan realistiseksi ja hallittavaksi kiireisille ammattilaisille, kehitämme samalla uuden sukupolven rotareiden taitoja ja verkostoja - heidän, jotka ovat tulevia Rotary-johtajia.
Vuosina 2019-2020 meidän haasteemme on vahvistaa moninaisia tapoja, joilla Rotary yhdistää maailman ja
rakentaa yhteyksiä, jotka mahdollistavat lahjakkaiden, palvelualttiiden ihmisten yhdistää ja toteuttaa merkityksellisiä tehtäviä Rotaryn palvelujen kautta.
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3.

2019-2020 ROTARY KUNNIAMAININTA KLUBEILLE
ROTARY KUNNIAMAININTA annetaan rotaryklubeille, jotka tukevat strategisia tavoitteitamme suorittamalla
tietyt toiminnat. Klubeilla on koko rotaryvuosi aikaa saavuttaa kunniamaininnan tavoitteet.
Rotary voi todentaa automaattisesti monet klubien suoritukset, mikäli klubi pitää tietonsa ajan tasalla My Rotaryssa. Klubin tulee aloittaa rotaryvuosi aktiivisesti ja ylläpitää klubi hyvämaineisena koko vuoden voidakseen saada kunniamaininnan. Tavoitteiden toteutumista verrataan 1.7.2019 jäsenmäärään ja vertailu
tapahtuu, kun 1.7.2020 luvut ovat lopulliset, 15.8.2020.

YHDISTÄ IHMISET
Vähintään viisi tavoitetta seuraavista:
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Nimitä aktiivinen klubin jäsenyyskomitea, johon kuuluu vähintään viisi jäsentä ja ilmoita puheenjohtaja Rotary Internationalille
Saavuta nettojäsenlisäys
Pidä yllä nykyisten ja uusien jäsenten pysyvyys klubin jäseninä tai paranna sitä
o paranna klubisi jäsenten pysyvyyttä 1 %:lla tai
o ylläpidä entinen, jos klubisi jäsenten pysyvyys 2018-19 oli 90 % tai enemmän
Lisää naisjäsenten tai alle 40-vuotiaiden jäsenten nettomäärää
Tee tutkimus jäsenten ammateista ja työstä voidaksesi sovittaa jäsenten ammatillinen edustus
yhteiskuntasi yrityksiin ja ammatteihin
Perusta joko yksin tai yhdessä toisen klubin kanssa uusi rotaryklubi tai Rotary Community
Corps -toiminta
Perusta joko yksin tai toisen rotaryklubin kanssa Interact- tai Rotaract-klubi
Järjestä Rotaryn alumneille tapahtuma, jossa korostat Rotaryn verkottumismahdollisuuksia
sponsoroi Rotaryn vaihto-oppilas tai RYLA-osallistuja

TARTU TOIMEEN
Vähintään viisi tavoitetta seuraavista:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nimitä aktiivinen klubin säätiökomitea, jossa on vähintään viisi jäsentä ja ilmoita puheenjohtaja Rotary Internationalille
Lisää palveluprojekteihin osallistuvien jäsenten määrää
Lahjoita vähintään 100 USD per capita Rotarysäätiön Vuosirahastoon
Järjestä joko varainkeräystapahtuma tai tapahtuma, jonka yhteydessä kerrotaan Rotaryn
työstä polion hävittämiseksi
Tee merkittävä paikallinen tai kansainvälinen palveluprojekti, joka liittyy johonkin kuudesta
keskittämisalueesta
Julkaise Rotary.org sivuilla menestykselliset klubiprojektit kertoen yksityiskohdat toimenpiteistä, vapaaehtoistuntien määrästä ja kerätystä rahamäärästä
Jatka aikaisempaa tai aloita uusi yhteistyö yrityksen, julkisen yhteisön tai kolmannen sektorin
edustajan kanssa yhteisessä projektissa
Käytä Rotaryn merkkiohjeita, pohjamateriaaleja, People of Action -kampanjamateriaaleja ja
vastaavia aineistolähteitä
Järjestä klubin jäsenille mahdollisuus keskustella median edustajien kanssa ja kertoa klubisi ja
Rotaryn tarina
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4.

2019-2020 ROTARY PRESIDENTIN ERIKOISKUNNIAMAININTA
Tänä rotaryvuonna klubit voivat saavuttaa Rotary presidentin erikoiskunniamaininnan, jos ne saavuttavat Rotaryn kunniamaininnan lisäksi yhdestä kolmeen lisätavoitteista.

ROTARYKLUBEILLE
HOPEA (1 tavoite), KULTA (2 tavoitetta) tai PLATINA (3 tavoitetta) tasot kunniamaininnan lisäksi

YHDISTÄ JOHTAJIA
o

Viiden tai useamman jäsenen nettolisäys

YHDISTÄ PERHEITÄ
o

Järjestä perheisiin kohdistuva palveluprojekti, joka yhdistää jäsentesi perheitä, nuorisovaihtoon osallistuvia ja muita

LUO AMMATILLISIA YHTEYKSIÄ
o

Aloita tai jatka johtajuutta, henkilökohtaista tai ammatillista kehitystä edistäviä ohjelmia, joiden tavoitteena on jäsenten taitojen lisäys

YHDISTÄ YHTEISKUNTAA
o

5.

Osoita, miten klubijäsenesi ovat ”People of Action – toiminnan väkeä” kertomalla klubistasi ja
sen palvelutoiminnoista sosiaalisessa mediassa vähintään neljästi kuukaudessa

PIIRIN TAVOITTEET

Piirien 1400 ja 1380 yhdistäminen
RI:n hallitus on tehnyt päätöksen, että jos piirimme jäsenmäärä ei ole 30.6.2019 vähintään 1100 jäsentä,
tullaan piirimme 1400 ja naapuripiirimme 1380 yhdistämään 1.7.2020 alkaen uudeksi piiriksi 1385. Tämä
yhdistäminen on nykytiedon valossa erittäin todennäköinen. Tämän vuoksi piirimme syysvuosikokous, piirikous, valitsi piirillemme yhdistymistyöryhmän, kokoonpanoltaan DG Heikki Salumäki, DGE Jorma Winter,
DGN Venanzia Rizzi, PDG Jorma Kinnunen ja PDG Martti Lepojärvi.
Työryhmän tehtäväksi määritettiin piirimme valmistelu mahdollista tulevaa yhdistymisprosessia varten. Työryhmä on aloittanut työnsä kuluneen vuoden aikana, ja sitä jatketaan edelleen piirimme ja naapuripiirimme
kanssa hyvässä yhteistyössä myös tulevan rotaryvuoden aikana niin, että molemmat piirit olisivat tarvittaessa
yhdistämiskunnossa niin taloudellisesti kuin myös hallinnollisesti 1.7.2020, jotta piiriemme yhdistäminen voisi tapahtua sekä RI:n sääntöjen, että Suomen yhdistyslakien mukaisesti.
Edellä olevasta huolimatta piirimme toiminta jatkuu Rotaryn tavoitteiden toteuttamiseksi.
Piirimme 1400 tavoitteet rotaryvuoden 2019-2020 RI:n strategisten päämäärien edistämiseksi, huomioiden
kansalliset ja paikalliset toimintaolosuhteet, ovat seuraavat:

Tukea ja vahvistaa klubeja
Klubien tukeminen ja vahvistaminen jäsenjärjestössä, jonka jäsenten keski-ikä nousee, on pitkäjänteisyyttä ja
sitkeyttä vaativa tehtävä. On aktivoiduttava sisäisesti tarkastelemalla ja kehittämällä klubien tämänhetkistä
toimintaa sekä ulkoisesti panostamalla tehtäviin, jotka pidemmällä aikajaksolla tuovat klubeihin uusia jäseniä. Rotaryn arvoille ja eettisyydelle on edelleen tilausta, ja näiden arvostus tulee tulevaisuudessa olemaan
entistä arvokkaampaa. Meille on tärkeää, että useampi kanssaihminen jakaisi nämä arvot meidän
kanssamme. Yksi uusi mahdollisuus on perustaa vanhalle klubille satelliittiklubi.
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Klubien tietoisuutta COL:n viimeisimmistä päätöksistä tulee kasvattaa. Sen vuoksi piirimme piirikouluttajaksi
on valittu COL-edustajamme Virpi Honkala. Sääntömuutokset antavat klubeille uusia mahdollisuuksia tarkastella toimintaansa ja jäsenpohjaansa sekä kehittää niitä suuntaan, joka mahdollistaa entistä useampien
uusien jäsenien vastaanottamisen ja toimimisen klubeissa. Tietoisuutta kasvatetaan apulaiskuvernöörien ja
piirikouluttajien järjestämin tietoiskuin ja koulutuksin. Klubit käsittelevät sääntömuutokset kokouksissaan,
vievät toteuttamiskelpoiset toimenpiteet vuosisuunnitelmaan ja aktivoivat ne uusien jäsenten saamiseksi.
Sekä PETS:ssä että pre-PETS:ssä korostetaan klubien monimuotoisen toiminnan tärkeyttä mahdollistamaan
uusien jäsenten rekrytoinnin ja nykyisten jäsenten pitämisen.
Rotarytietouden jakaminen uusille jäsenille, ja miksi ei hieman varttuneimmillekin, on tärkeää, jotta sen toiminnan ja palvelun laajuus ja moninaisuus aukeaa. Parempi ymmärrys toiminnasta parantaa jäsenistön sitoutumista Rotaryyn. Piirin RLI (Rotary Leadership Institute) kouluttajat järjestävät yhden RLI koulutuskokonaisuuden rotaryvuonna (25.01.2020, 26.01.2020 ja 08.02.2020 Rovaniemellä). Klubien tulisi kannustaa ja
ohjata erityisesti tulevia klubivirkailijoita ja uusimpia jäseniä osallistumaan koulutukseen.
Pitkäntähtäimen panostaminen kohdennetaan RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) -seminaareihin, tavoitteena järjestää RYLA-seminaari piirin pohjoisosassa, esim. Rovaniemellä. RYLA-seminaarit ovat 18-30 vuotiaille nuorille suunnattuja johtamiskoulutustilaisuuksia. RYLA-seminaarit ovat erinomainen tapa välittää
jäsenten kokemusta ja osaamista sekä ”hiljaisen tiedon” pääomaa nuorille. Piiri toimii seminaarien liikkeellepanevana voimana. Seminaarin toteutuksesta vastaa hankkeeseen nimetty Rotaryklubi tai -klubit.
Rotaract-klubeihin panostaminen, joista todennäköisesti saadaan tulevia jäseniä, on myös RI:n tavoitteissa ja
myös presidentin kunniamaininnan pisteitä tuova saavutus. Toimintavuoden tavoitteena on perustaa Rovaniemelle Rotaract-klubi ja saada sen toiminta käyntiin.

Keskittää ja vahvistaa humanitaarista palvelua
Yhteiskuntapalvelun paikallisilla projekteilla tehdään rotarytoimintaa parhaiten tunnetuksi. Klubien, piirin ja
RI:n kannalta on tärkeätä saada levitetyksi tietoa mahdollisimman laajalti projekteista, joita klubit ovat toteuttaneet, käynnistäneet, päättäneet käynnistää tai loppuun saattaneet. Tämän tavoitteen saavuttamisessa
käytetään rotaryvuonna 2019-2020 hyväksi aiempaa enemmän julkisuuskuvakomitean ammatillista osaamista.
Toimintaamme tuodaan esiin esittelemällä klubien palveluprojekteja piirin tapahtumissa sekä tiedottamalla
niistä ulkoisesti ja sisäisesti sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa. Näin kannustetaan ja autetaan
mahdollisimman monia klubeja innostumaan ja toteuttamaan uusia projekteja niin lähellä kuin kaukanakin ja
tuomaan niitä julkisuuteen. Klubit esittelevät piirikonferenssin (2020) yhteydessä palveluprojektejaan ystävyydensalissa sekä julkaisevat näistä rotaryvuoden aikana päivityksiä piirin omilla sivustolla ja kaikille avoimilla Facebook-sivuilla.
Rotarysäätiön tärkeyttä tulee korostaa piirin tapahtumissa ja klubeissa. Säätiökomitean ja apulaiskuvernöörien voimin aktivoidaan klubeja ja jäseniä tekemään säännöllisiä lahjoituksia Rotarysäätiölle, vaikka pieniäkin.
Klubit asettavat itsenäisesti tavoitteensa lahjoitustensa määrälle, jolloin klubeilla on motivaatiota työskennellä aktiivisesti itse asettamansa tavoitteen toteutumiseksi.

Parantaa julkisuuskuvaa ja tunnettuutta
Sosiaalisen median hyödyntäminen on vapaaehtoisjärjestön voimavara. Piiri panostaa tulevana rotaryvuotena sosiaalisen median kautta (piirin Web- ja Facebook-sivut) tapahtuvaan tiedottamiseen. Rotaryn ja
sen toiminnan tunnetuksi tekeminen oman piirin alueella toteutetaan tekemällä aktiivisesti julkaisuja piirin
julkisilla Facebook-sivuilla ja päivittämällä piirin Web-sivuja tulevista ja menneistä tapahtumista, joita klubien
tulee jakaa edelleen jäsenilleen.
Sosiaalisen median kautta toteutetaan Rotarytiedon levittämistä myös laajemman ulkopuolisen yleisön tietoisuuteen. Kannustetaan kaikkia jäseniä niin piiri- kuin klubitasollakin seuraamaan sosiaalisessa mediassa
julkaistuja Rotaryasioita ja -juttuja sekä tykkäämällä julkaisuista että jakamalla näitä edelleen omissa sosiaali5
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senmedian verkostoissaan. Näin ulkopuolisten hakiessa tietoa Rotarystä saadaan osumatarkkuus ja todennäköisyys tiedonsaamiseen nostetuksi nykyistä paremmalle tasolle.

6.

JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA ORGANISAATIO

Piirijohtosuunnitelma (District Leadership Plan)
Piirijohtosuunnitelma (DLP) on RI:n vaatima piirin johtamisjärjestelmän yksityiskohtainen kuvaus ja integraalinen osa rotaryvuoden toimintasuunnitelmaa. DLP:ssä määritellään piirin organisaatio sekä toimihenkilöiden
tehtävät ja toimintatavat.
Tuleva kuvernööri (DGE) tarkistaa ja päivittää tarvittaessa piirijohtosuunnitelman valmistautuessaan tulevaan
toimikauteensa. Se esitellään ensin piirineuvostolle kommentoitavaksi. PETS:n yhteydessä pidettävässä piirineuvottelussa se esitetään piirin klubien edustajien hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi.

Organisaatiorakenne
Piirin henkilöorganisaation rungon muodostavat piirikuvernööri, apulaiskuvernöörit ja komiteoiden vetäjät.
Piirin toiminnalliset yksiköt muodostuvat piirikokouksista (piirineuvottelu ja piirikokous), piirineuvostosta ja
pysyvistä komiteoista sekä palveluohjelmista. Tarvittaessa voidaan organisaatiota täydentää tai muuttaa Rotaryvuoden aikana. Rotaryvuoden piiriorganisaatio on omana dokumenttinaan.

Kokoukset ja koulutus
Rotaryvuoden aikana pidetään 4-8 piirineuvoston kokousta
1. elo-syyskuussa ennen piirikokousta
2. joulu-tammikuussa ennen kuvernööriehdokkaan valintaa
3. helmikuussa ennen PETS:ä virkailijakoulutusta ja piirineuvottelua
4. huhtikuussa ennen piirikonferenssia
Piirineuvoston kokousten työjärjestyksen pääkohtia ovat piirin toimintojen ja talouden tilannekatsaus sekä
tulevan toiminnan suunnittelu. Piirineuvosto on piirikuvernöörin neuvoa antava elin. Piirikuvernööri tekee
omaa toimikauttaan koskevat päätökset kuultuaan piirineuvostoa.
Kuvernööri järjestää apulaiskuvernööreille ja muille piirin virkailijoille säännöllisesti kuukausittain verkkokokouksen, jossa käsitellään ja tiedotetaan piirin sekä klubien tulevia tapahtumia ja niihin valmistautumista.
Kokouksia voidaan pitää tarvittaessa myös muun piirin tapahtuman kuten piirikokouksen yhteydessä.
Kauden 2019-2020 apulaiskuvernöörit osallistuvat valmennukseen. Klubien presidenttien ja sihteerien kouluttaminen tehtäviinsä aloitetaan ns. Pre PETS -tilaisuuksissa, joiden järjestämisestä vastaavat apulaiskuvernöörit AG-alueittain. Pre PETS -koulutus keskittyy presidentin ja sihteerin tehtävän rutiineihin, My Rotaryyn,
RCC:hen ja klubin vuosikelloon.
Piirikokous on 26.10.2019 Torniossa.
Piirikonferenssi on Torniossa 18.4 -19.4.2020.
Piirimme DGE osallistuu elo-syyskuussa 2019 Suomen Rotaryn järjestämään Suomen tulevien kuvernöörien
valmennustilaisuuteen sekä GETS-koulutukseen (Governors Elect Training Seminar) 24.-29.9.2019 Gdanskissa. Samassa yhteydessä järjestettävään Zone Institute -tapahtumaan osallistuu myös kuvernööri.
GETS on RI: n määräämä ja maksama pakollinen koulutustilaisuus tuleville kuvernööreille. Piiri maksaa Instituutista aiheutuvat DG:n ja DGE:n kulut. Piiri maksaa seuraavien matka-, majoitus- ja osanottokulut piirirahastosta: Gdansk Puola: TRF seminaari ja Rotary Institute PDG, DRFC Arja Saarento.
International Assembly on tulevalle kuvernöörille DGE: lle pakollinen koulutus, joka järjestetään San Diegossa
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Yhdysvalloissa tammikuussa 2020. Tulevan kuvernöörin ja tämän partnerin osallistumisesta aiheutuvat kustannukset kattaa RI.
Kevään 2020 PETS on kaksipäiväinen ja järjestetään Kalajoella 28.-29.3.2020.
DGE osallistuu rotaryvuoden 2019-2020 Rotary Internationalin kansainväliseen kongressiin, joka järjestetään
6.-10.6.2020 Honolulussa Havaijilla. Kuvernööri tiedottaa kongressista klubeille eri tilaisuuksissa ja kuukausikirjeissä sekä piirin nettisivuilla.

Kuvernööriehdokkaan valinta
Syksyllä 2019 käynnistyy yhteistyössä piirin 1380 kanssa kuvernööriehdokkaan haku kaudelle 2022-2023.
Valittava DGN tulee olemaan uuden aloittava piirin 1385 kolmas kuvernööri. Tulevasta piirien yhdistämisestä
johtuen ei kaudelle 2021-2022 valita piiristämme DGN:ta, vaan uuden yhdistetyn piirin kuvernöörinä toimii
2021-2022 piiriin 1380 jo aiemmin valittu DGN Kari Nirha.
Kuvernöörin valintamenettelyt ja kelpoisuusvaatimukset on kuvattu piirijohtosuunnitelmassa, RI:n Manual of
Procedure:ssa (MOP) sekä menettelytapasäännöissä (RCP, Rotary Code of Policies).

Viestintä
Rotaryvuonna 2019-2020 tulee viestintä olemaan suuressa roolissa mahdollisen piirien yhdistämisen vuoksi.
Jäsenistö pidetään riittävällä ja monipuolisella tiedottamisella ajan tasalla yhdistymisprosessin etenemisestä.
Piirin pääasiallisena tiedotusväylänä toimii piirin kotisivut www.D1400/rotary.fi ja Facebook-sivusto Rotary D
1400, joiden kautta pääasiallisesti tiedotetaan klubeille. Kuvernöörin kuukausikirje toteutetaan jäsenille sähköpostilla lähetettävällä ja piirin Web-sivuilla julkaistavalla kirjoituksella, jossa viitataan myös komitea- ja tapahtumakohtaisiin tiedotteisiin. Tiedon ja linkkien jakelu hoidetaan pääsääntöisesti sähköpostilla klubipresidenteille, sihteereille, apulaiskuvernööreille ja komiteoiden puheenjohtajille sekä tarpeen mukaan suoraan
jäsenille.

Piirin talous
Kuvernöörin ja talouskomitean laatima ja piirineuvoston käsittelemä talousarvioehdotus 2019-2020 sekä taloudenhoidon yleisohje vahvistetaan piirineuvottelussa.
Piirin tuleva talousarvio on toimitettava klubeille ennen piirineuvottelua, jossa tämä talousarvio vahvistetaan.
Talousarvion perusteet on selostettu liitteessä ”Talousarvion perusteet 2019-2020”.
Piirimme taloutta hoidetaan kustannustehokkaasti toiminnan laadun kärsimättä. Matkustamisessa käytetään
mahdollisuuksien mukaan ryhmämatkoja ja edullisinta matkustustapaa. Piirineuvoston kokouskustannusten
ja matkustamisen minimoimiseksi voidaan pitää verkkokokouksia Suomen Rotaryn verkkokokoushuoneessa
tai muussa vastaavassa. Piirin taloudenhoidon tavoitteena on varmistaa maksuvalmius rotaryvuoden aikana
sekä varmistaa mahdollisten tappiollisten vuosien rahoittaminen edellisiltä vuosilta kertyneellä pääomalla.
Piirin taloudenhoidon yleisohje kuvaa piirimme taloudenhoidon menettelytavat.
Kuvernöörin aiheuttamat piirin maksamat kululaskut hyväksyy talouskomitean puheenjohtaja. Piirin kirjanpidon ja maksuliikenteen hoitaa Suomen Rotarypalvelu ry:n. Juokseva talousseuranta toteutetaan piirineuvoston kokouksissa siten, että talouskomitean puheenjohtaja pyytää Rotarytoimiston kirjanpidosta tilannetiedot
ja laatii niiden pohjalta budjettivertailun sekä ennusteen. Talouskomitea valvoo piirin talouden pysyvyyttä
suunnitellussa raamissa. Tilin- / toiminnantarkastajista päätetään piirineuvottelussa.

7.

ROTARYSÄÄTIÖ JA PHF

Piirin klubit kartuttavat oman säätiön (The Rotary Foundation, TRF) varoja pääasiassa hankkimalla Paul Harris
Fellow -tunnustuksia ansioituneille jäsenilleen sekä muille Rotaryn toimintaa edistäneille henkilöille. Rotary7
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säätiö määrittää painopistealueensa, joiden mukaan suunnataan myös piirin Rotarysäätiötoiminta. Piirin apurahat jaetaan kullakin kaudella olevista (District Grant) DG-varoista. TRF suosittelee, että mainituista varoista
käytetään 20 % End Polio -kampanjaan, jotta pitkäaikainen säätiön hanke polion poistamiseksi saa tarvitsemansa rahoituksen.
Klubit asettavat toimintavuotena säätiölahjoitusten tavoitteen. Niiden perusteella syntyy piirille Rotarysäätiön
varainhankintatavoite. Komitean puheenjohtaja rekisteröi klubien lahjoitustavoitteet PETS-koulutuksen yhteydessä ja seuraa tavoitteiden saavuttamista rotaryvuoden aikana. Klubit tekevä PHF-hakemukset itsenäisesti.
Lisäksi PHF-asiamiehemme auttaa tarvittaessa hakemusten teossa ja neuvoo lahjoitusten kohdistamisessa Rotary-säätiön eri rahastoille. Klubien lahjoitustavoite on 60000 USD, josta 40 t lahjoitetaan Vuosirahastoon ja 20
t Polio Plus -rahastoon.
Piiri kannustaa säätiölahjoitukseen ”Every Rotarian, Every Year” (EREY). Rotarysäätiön EREY-tavoitteena on
100 USD/ jäsen. Piirin tavoitteena on, että vähintään 50 jäsentä osallistuu tähän lahjoitusmuotoon. Tähän arvokkaaseen toimintaan voi osallistua myös pienellä summalla.
Vuonna 1985 aloitettu Rotarysäätiön kaikkien aikojen suurin hanke Polio Plus -projekti jatkuu End Polio Now projektina, ja ”This close we are” -tunnuslauseella, koska poliota esiintyy vielä sodista kärsivillä kriisialueilla.
Rotaryn antama lupaus velvoittaa meitä vielä. Tavoite on hävittää polio kokonaan.
Maailmanrahaston avustukset kohdistetaan säätiön kuudelle painopistealueelle, joita ovat
o rauhantutkimus sekä konfliktien ehkäisy ja sovittelu
o sairauksien ehkäisy ja hoito
o vesi ja sanitaatio
o äidin ja lapsen terveys
o peruskoulutus sekä luku- ja kirjoitustaito
o taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen
Piirin stipendiyhdyshenkilön tehtävänä on tehdä tunnetuksi Rotarysäätiön rauhanstipendiä sekä informoida
ja neuvoa klubeja stipendien haussa. Piirin myöntämistä omista stipendeistä päätetään tapauskohtaisesti
talousarvion sallimissa puitteissa. Piirin rahoittamia pieniä stipendejä voidaan myöntää piirineuvoston
harkinnan jälkeen kuvernöörin päätöksellä.
Rotarysäätiökomitean ja klubien Rotarysäätiöasiamiehiä kannustetaan osallistumaan vuoden 2020 valtakunnalliseen Rotary-säätiöseminaariin.

8.

PIIRIN MUU TOIMINTA
Rotarynuorisovaihto on piirimme kansainvälisen palvelutoiminnan näkyvin ja tärkein toimintamuoto, johon
klubit osallistuvat kiitettävän aktiivisesti.
Vuosittain lähteviä (OB) ja tulevia (IB) vaihto-oppilaita on ollut n. 10 - 15 nuorta kumpaankin suuntaan. Tavoitteena on pitää vaihto-ohjelmiin osallistuvien nuorten määrä edellisten vuosien tasolla. Tehostamme isäntäperheiden rekrytointia mm. hyödyntämällä vaihto-oppilaiden vanhempien haastatteluja sekä vanhempien
verkostoja.
Piiri järjestää klubien nuorisovaihtoasiamiehille koulutusta: syksyllä piiriseminaarin ja keväällä PETS:n yhteydessä. Tavoitteemme on varmistaa klubien sertifiontivaatimusten täyttäminen sekä tehdä kesä- ja leirivaihtoa nykyistä tunnetummaksi.
Maassa oleville (IB) vuosivaihto-oppilaille järjestetään viikonlopun mittainen leiri ja vaihto-oppilaat osallistuvat piirikonferenssiin.

Klubeja kannustetaan solmimaan yhteyksiä ja verkostoitumaan kansainvälisten klubien kanssa esimerkiksi
luomalla ystävyysklubisuhteita. Piirimme ystävyysvaihtokontaktihenkilö jakaa informaatiota ystävyysvaihdos8
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ta. Vaihdon järjestyessä ja vaihtoryhmän vieraillessa paikkakunnalla piirin klubien toivotaan osallistuvan tähän kansainvälisen palvelun muotoon järjestämällä isäntäperheitä ja ohjelmaa ulkomaiselle ryhmälle.
Rotaryvuoden 2019-2020 Rotary Internationalin kansainvälinen kongressi pidetään Honolulussa Havaijilla 6.10.6.2020. Näihin rotarymaailman vuotuisiin suurtapahtumiin on osallistujia ympäri maailman ja konventioissa osallistuja kokee Rotaryn erilaisten toimintamuotojen koko laajuuden. Useamman suomalaisenkin rotarin
tavoitteena tulisi olla osallistuminen ainakin kerran elämässään maailmankongressiin. Piirin tavoitteena on
saada 10 osanottajaa Honolulun konventioon.

9.

SUOMEN ROTARYPALVELU RY:N TUOTTAMAT PALVELUT JA TOIMINTA
Suomen Rotarypalvelu ry:n piireille tarjoamia palveluita ovat mm. piirin kirjanpidon ja maksuliikenteen hoitaminen, nuorisovaihdon monipiiritoiminta, tulevan piirikuvernöörin valmennus, RI:n presidentin kuukausikirjeiden ja RI:n nimettyjen julkaisuiden kääntäminen suomeksi, Rotary Norden -lehden jakeluluettelon ylläpito, Suomen Rotarypalvelu ry:n ja piirien per capita -maksujen kerääminen, Suomen Rotarypalvelu ry:n hallinnon sihteeritoiminta, arkistojen ylläpito ja Rotaryn nimeen ja merkkiin liittyvien etujen ja oikeuksien valvonta.
Edellä mainittujen palvelujen käytöstä päätetään PETS: n ja virkailijakoulutuksen yhteydessä pidettävässä piirineuvottelussa.
Suomen Rotarypalvelu ry:n koulutustoimikunnan tehtäviin kuuluu PETS:ssä ja muissa koulutustilaisuuksissa
käytettävien koulutus- ja ohjeaineistojen kehittäminen. Piirikouluttaja osallistuu toimikunnan toimintaan.
Suomen Rotarypalvelu ry:n julkaisutoimikunnan tehtäviin kuuluvat PETS:ssä käytettävien koulutusmateriaalien kehittäminen ja jakelu, matrikkelikirjan rakenteesta ja tekstisisällöstä vastaaminen, Suomen Rotarypalvelu ry:n Internet-kotisivujen sisällöstä vastaaminen sekä erilaiset ohjeistukset piireille ja klubeille.
Suomen Rotarypalvelu ry:n julkisuuskuvatoimikunta aloitti toimintansa rotaryvuonna 2017-2018. Ensimmäisenä toimintakautenaan toimikunta määritteli tavoitteensa ja toimintatapansa. Piirin IT-vastaava on Suomen
Rotarypalvelu ry:n IT -toimikunnan jäsen. Toimikunnan tehtävänä on SRP: n tieto- järjestelmien kehittäminen
ja käytön tukeminen.
Piirien välinen yhteistoimintafoorumi - Rotarysäätiötoimikunta - järjestää mm. valtakunnalliset Rotarysäätiöseminaarit ja kartoittaa piirien mahdollisia yhteisiä projekteja. Jäseninä ovat piirien Rotarysäätiökomiteoiden
puheenjohtajat.
Piirin edustajat (varsinainen ja varaedustaja) Suomen Rotarypalvelu ry:n hallitukseen ja varsinaisiin kokouksiin nimetään piirineuvottelussa.
Piirin jäsenet Suomen Rotarypalvelu ry:n hallitukseen ja yhdistyskokoukseen valitaan piirineuvottelussa (kevätkokouksessa). Hallitukseen esitetään kulloinkin toimessa oleva kuvernööriä (DG) ja varalle DGE:tä. Yhdistyskokoukseen esitetään IPDG:tä ja varalle häntä edeltävää PDG:tä. Päätös tehdään piirineuvottelussa. Menettelyllä turvataan piirin toiminnassa Rotarymaailman ajankohtaisuus.

10. SUOMEN ROTARYPALVELU RY:N PROJEKTIT
Piirin lääkäripankkikomitea vastaa lähinnä tiedottamisesta ja klubien kannustamisesta antamaan tukensa
lääkäripankkitoimintaan. Suomen lääkäripankkitoiminnan kohde on Tansania, jossa työskentelee jaksoittain
parikymmentä suomalaista lääkäriä (osa jäseniä) vuodessa. Lääkäripankki jatkaa monipiiriorganisaationa.

11. JÄSENMÄÄRÄLLISET TAVOITTEET 2019-2020
Piirissä on henkilöjäseniä 31.12.2018 971 henkilöä. Jäsenmäärän nettokasvutavoite 1.7.2019 - 30.6.2020 on
60 jäsentä. Rotaryvuoden 2019-2020 talousarvio perustuu 950 jäseneen. Vaihto-oppilasohjelmiin osallistuminen; tavoite vuosivaihdossa 10-12 nuorta kumpaankin suuntaan, kesä- ja leirivaihdossa 8-12.

12. ROTARYSÄÄTIÖLAHJOITUKSET
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Piirin jäsenmäärän oletusarvo 950 on jäsentä. Sen perusteella lahjoitetaan vuosirahastoon (Annual Fund)
40000 USD sekä Polio Plus -rahastoon 20000 USD.

13. YHTEENVETO
RI :n presidentin Mark Maloneyn vuositeema on: Rotary connects the world” - ”Rotary yhdistää maailman”.
Rotaryvuonna 2019-2020 piirissä 1400 toimitaan Rotary Internationalin (RI) määrittelemien strategisten
päämäärien edistämiseksi.

Rotaryvuoden 2019-2020 painopistealueet ja niihin kohdennettavat toimet ovat:
YHDISTETÄÄN IHMISET
o
o
o
o
o
o

Saavutetaan piiriin 60 jäsenen nettojäsenlisäys
Pidetään yllä nykyisten ja uusien jäsenten pysyvyys klubin jäseninä tai parannetaan sitä
Lisätään naisjäsenten tai alle 40-vuotiaiden jäsenten nettomäärää
Saadaan jäseniksi uusia ammattiluokituksia edustavia jäseniä
Perustetaan piiriin uusi Rotaryklubi tai Rotarysatelliittiklubi
Perustetaan piiriin toinen Rotaract-klubi

TARTUTAAN TOIMEEN
o
o
o
o
o

Lisätään palveluprojekteihin osallistuvien jäsenten määrää
Järjestetään varainkeräystapahtumia ja tapahtumia, joiden yhteydessä kerrotaan Rotaryn
työstä ja saavutuksista polion hävittämiseksi
Toteutetaan merkittävä paikallinen tai kansainvälinen palveluprojekti, joka liittyy johonkin
kuudesta keskittämisalueesta
Tuodaan julkisuuteen menestykselliset klubiprojektit
Järjestetään klubeille ja niiden jäsenille mahdollisuus keskustella, kertoa ja tuoda julkisuuteen
klubisi saavutuksia ja Rotaryn tarina.

Torniossa 06.03.2019
DGE Jorma Winter
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