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Tervetuloa RLI-valmennuksen toiseen päivään! 
 
RLI-valmennus on piirimme uusi työkalu, jolla haluamme tukea klubien uusien jäsenten 
kehittymistä rotareina ja vahvistaa klubien toimintaa. Rotarymaailma tarjoaa meille kaikille 
suoranaisen runsaudensarven erilaisia mahdollisuuksia palveluun, ystävyyteen ja 
kansainväliseen ymmärrykseen. Valmennus avaa järjestelmällisesti näitä mahdollisuuksia ja on 
varmasti hyödyksi myös pitempään rotareina olleille 
 
Rotary Leadership Instituten (RLI) koulutusohjelma on yli 300 rotarypiirin käytössä ympäri 
maailmaa, ja siitä on saatu hyviä kokemuksia. Oma rotarypiirimme liittyi RLI:n jäseneksi 
helmikuussa 2012 ja sen kouluttajatiimi valmennettiin tehtäväänsä kesäkuussa 2012. Nyt 
järjestettävä valmennuskokonaisuus (ravintola Rauhalassa Oulussa kolmena lauantaipäivänä 
klo 9 – 17: 22.9.2012; 10.11.2012; 2.2.2013.) toimii pilottina, josta saatavien kokemusten 
mukaan voimme edelleen kehittää omaa toteutustamme. Olemme iloisia siitä, että valmennus 
on herättänyt mielenkiintoa sekä uusien että jo klubien johtotehtäviin siirtymässä olevien 
rotarien keskuudessa.  
 
 RLI-koulutusaineiston sisältöä muokataan säännöllisesti; me olemme nyt päässeet 
aloittamaan tämän rotaryvuoden alussa käyttöön otetulla aineistolla. Jatkossa myös omalla 
rotarypiirillämme on mahdollisuus osallistua aineiston kehittämiseen. RLI-valmennus on 
tyypillisesti otteeltaan rentoa ja osallistujia aktivoivaa – silti siinä käsiteltävät aiheet ovat 
tärkeitä ja vakaviakin.  
 
Toivomme valmennuksen antavan osallistujille toisaalta ylpeyttä, toisaalta nöyryyden 
tunnetta siitä, mitä on olla mukana 1,2 miljoonan jäsenen maailmanlaajuisessa 
rotaryjärjestössä. Nuoren amerikkalaisen rotaryklubin sanoin: 
”Come to make friends and to network, stay to change the world.” 
 
Oulussa 1.11.2012 
   Leila Risteli 
   piirikouluttaja 
Kouluttajat: 
MDYEO Matti Antikainen (Tuira)  DGE Martti Lepojärvi (Meri-Oulu) 
IPDG Paavo Enroth (Kajaani)   DG Pekka Pietiläinen (Muhos) 
PDG Juhani Hannila (Oulu)   DGN Tarja Repo (Haapavesi) 
PDG Matti Honkala (Pietari Brahe)  PP Juha Risteli (Oulun Tulli) 
PDG Virpi Honkala (Raahe)         PDG Leila Risteli (Oulun Pohjoinen) 

 
 



The Rotary Leadership Institute 

RLI Curriculum: Part II  Page  3 
Rev. 2012-06-23 bww85 

 

RLI Osa II – KLUBINI 
SISÄLLYSLUETTELO 

 
 

Rotary Leadership Institute (RLI) on rotarypiirien yhteinen ohjelma johtajuuden ja rotarytoiminnan 
kehittämiseksi. Siinä käytetään vuorovaikutteista työskentelyä pienissä ryhmissä, tavoitteena 
sitouttaa rotareita ja vahvistaa klubeja.   

RLI ei ole Rotary Internationalin virallinen ohjelma eikä sen valvonnan alainen. 

Toiminta-ajatuksemme: Rotary Leadership Institute on rotarypiirien yhteinen ruohonjuuritason 
johtajuuden kehittämisohjelma, jonka toiminta-ajatuksena on vahvistaa rotaryklubeja laadukkaalla 
johtamiskoulutuksella.  

 
KURSSIAINEISTOT 

Tapahtumien aikataulut, kouluttajat, tulossa olevat RLI-tapahtumat, RLI-osaston johtajat ja kutsukirje ovat joko 
kurssimateriaalin liitteinä tai internetissä. Englanninkieliset materiaalit löytyvät internetosoitteesta 
www.rlifiles.com.   

 

 

Strateginen suunnittelu ja analysointi  
Voin vahvistaa klubiani edistämällä ja johtamalla näkemykseen perustuvaa suunnittelua ja 
analysointia. Kun tarkastelen rotaryklubiani, miten voin auttaa tekemään parannuksia, joilla 
on merkitystä?   
 

1 

 

Kohdennettu palvelu  
Voin johtaa ja edistää klubini osallistumista ainutlaatuisiin, merkittäviin ja kohdistettuihin 
palvelumahdollisuuksiin, kun opin käyttämään omaa Säätiötämme. Ymmärrä Rotaryohjelmien 
avainkäsitteet!   
 

17 

 

Klubin viestintä 
Voin palvella johtamalla ja edistämällä tehokasta viestintää klubin sisällä ja siitä ulospäin. 
Kehitä ja harjoita taitojasi.     

25 

 

Tiimin rakentaminen  
Voin johtaa ja edistää tehokkaissa ja motivoituneissa ryhmissä tapahtuvaa klubini sisäistä 
yhteistyötä ja siten varmistaa palvelutavoitteidemme saavuttamisen. Ota käyttöön 
rotaryklubien ja rotarien koko voima!     
 

31 

 

 Houkuttelemme jäseniä  
Voin johtaa ja edistää sitä, että klubini on tunnustettu toimija yhteisössämme ja sillä 
tavoin pystyy houkuttelemaan hyviä, aktiivisia jäseniä. Haluan tehdä töitä parhaiden 
kanssa!    
 

37 

 Tulevia houkutuksia                                                           Viimeinen sivu  
 
 

Kurssin arviointi                                                                  Erillinen sivu                               
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About Your RLI Program.  The Rotary Leadership Institute is a grassroots, multi-
district leadership development program whose mission is to strengthen Rotary clubs 
through quality leadership education. Established in 1992, RLI has become a worldwide 
organization with divisions in every Continent of the world. While it is an unofficial program 
of Rotary International, it has substantial support of a number of past Rotary International 
Presidents and current, past and incoming R.I. Directors. The R.I. Board has adopted a 
resolution recommending RLI or similar programs to the districts and the Council on 
Legislation has twice recommended RLI to the Board. For more information on RLI, see our 
website at www.rotaryleadershipinstitute.org.  
 
The RLI Recommended Curriculum. RLI recommends a curriculum and provides 
outlines and faculty materials to all its divisions. The curriculum has been continually revised 
and upgraded over the years. Because of the growth of RLI, it is expected that major 
revisions will be recommended every three years in order to give divisions a sufficient 
opportunity to orient their faculty members and to provide translations where necessary. 
Important changes in Rotary are provided annually to all divisions. All curriculum materials 
and available translations are posted on the RLI materials website at www.rlifiles.com. 
 
The RLI Curriculum Committee. The committee meets annually most years and all 
divisions are requested to provide suggestions for improvement based on their own 
experiences. Any division may send representatives to the Annual Curriculum Meeting. 
 
2012-2013 RLI Curriculum Committee  Chair: Gary Israel, RLI, Sunshine Division 
 

Editor: Bevin Wall, Zone 33 RLI  
  
 
ARGENTINA CENTRAL/SOUTH & 
BOLIVIA 
PDG Juan Pedro Torroba, Chair  
PDG Miguel A. Martinez  
 
ATLANTIC/ ATLANTIQUE 
PP Kim Pearson, Chair  
 
BUENOS AIRES & PERU 
RI Dir-Elect Celia Giay, Chair 
 
GREAT LAKES (US/ CANADA) 
PDG Renee Merchant, Chair  
 
HEART OF AMERICA (US) 
PDG Jane Malloy, Chair  
PDG Bob Malloy 
 
 

S. ASIA (INDIA/ NEPAL/ SRI 
LANKA)  
PP Binod Khaitan, Ex.V-Chair 
 
JAPAN 
PRID Masahiro Kuroda, Chair  
 
MEXICO 
PDG Adriana de la Fuente 
PDG Salvador Rizzo Tavares, Chair  
 
NORTHEAST AMERICA (US)  
PDG Knut Johnson, Training Chair 
PDG Ann Keim, Reg V.Chair 
PRID David Linett, RLI-Int. Chair 
PDG Toni McAndrew, Chair  
PDG Tam Mustapha, RLI-Int V.Chair 
PDG Michael Rabasca, RLI-Int Ex. 
Director 
PDG Frank Wargo, Materials Chair 

 
ST. LAURENT (QUEBEC, CANADA) 
PDG Yves Fecteau, Chair  
PDG Gilles Gravel 
PDG Claude Martel 
 
SUNSHINE (SOUTHEAST US/ 
CARIBBEAN) 
DGN Robert “Bob” Arnold 
PDG Jim  Henry, Past Chair  
PDG Gary Israel, Chair   
Debbie Maymon, Registrar 
PDG Doug Maymon, Chair-Elect 
Brenda Wendt, Secretary 
 
ZONE 33 (MID-ATLANTIC US/ 
CARIBBEAN)   
PRID Eric Adamson, Past Chair 
PDG Bevin Wall, Ex. Director  
Pam Wall, Faculty Trainee

 

 



 

 

SSttrraatteeggiinneenn  ssuuuunnnniitttteelluu  jjaa  
aannaallyyssooiinnttii    

Voin vahvistaa klubiani edistämällä ja johtamalla näkemykseen perustuvaa suunnittelua ja analysointia.  
 

Tunnin tavoitteet 
Analysoi rotaryklubisi 
Pohdi mahdollisia 
kehittämiskohteita 
Keskustele siitä, miten 
tunnistetut 
edistysaskeleet pitäisi 
ottaa 
Ymmärrä strateginen 
suunnitteluprosessi 

Aineistot 
Liite SPA-1: Rotaryklubin itsearviointi  

Liite SPA-2: Strategiasuunnittelun opas 

Liite  SPA-3: RI:n strategiasuunnitelman painopisteet 
ja tavoitteet s010 

Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille 
 http://www.rotary.fi/images/stories/Sisaiset-jasensivut/suomi/Klubin-
presidentti/suunnitteluopas%20klubeille%20862fi10_write.pdf  

 What Will Rotary Look Like in 10 Years?  

Key:  attached insert    online     article      ppt 

 
Tämä on osa johtajuutta käsittelevää kokonaisuutta, joka kulkee kolmen RLI-kurssipäivän läpi. Sen aikaisempi osa oli 

Näkemyksiä johtajuuteen. Sen muita osia ovat Tiimin rakentaminen ja Klubin viestintä. Näille rakentuvat myöhemmin 
toteutettavast Julkinen kuva ja Suhdetoiminta sekä Tehokkaat johtamisstrategiat. Palvelulla ja Jäsenyydellä on omat 

kokonaisuutensa.  
Tämä osio suositellaan järjestettäväksi kaksoistuntina 

 
Tunnin aiheet 
 

 
1) Miksi rotaryklubille on tärkeää arvioida itse toimintaansa? 

Miksi tällainen arviointi on klubin rotareille tärkeää? 

2) Mitkä toiminta-alueet näyttävät itsearvioinnin perusteella 
tarvitsevan kehittämistä? Tarvitaanko näiden kehittämistä vain 
teidän klubissanne vai onko tarve yleisempikin eri 
rotaryklubeissa? 

“Action without vision is wasted, 
and vision without action is just a 
dream.  
 
Action with vision brings hope to 
the world.” 
 

1996-97 RI Pres. Luis Vicente Giay 
— Address to 1996 Rotary Convention,  

Calgary, Alberta, Canada 

http://www.rotary.fi/images/stories/Sisaiset-jasensivut/suomi/Klubin-presidentti/suunnitteluopas%20klubeille%20862fi10_write.pdf
http://www.rotary.fi/images/stories/Sisaiset-jasensivut/suomi/Klubin-presidentti/suunnitteluopas%20klubeille%20862fi10_write.pdf


 

 

3) Kahden edeltävän kysymyksen jälkeen tarkastele liitettä 
SPA-2 ja siihen liittyviä kysymyksiä.    

4) Rotary International ehdottaa, että klubit tekevät 
strategiasuunnitelmansa. Mikä on strategia? Miksi 
tarvitsemme sellaisen? Mitä etuja siitä on?  

5) Strategista suunnittelua voi tehdä monin tavoin, ja 
joillakin jäsenillänne voi olla kokemusta jostakin tietystä 
tavasta. Miten voit löytää tällaisen osaamisen ja käyttää 
sitä hyväksi? Onko joitakin muita henkilöresursseja, jotka 
voitte pyytää apuun?  

6) Tutustu Rotary Internationalin suosittelemaan Strategia- 
suunnittelun oppaaseen, Liite SPA-2, ja keskustele siitä.  

7) Kehitä aikaisemmassa itsearvioinnissa tunnistamiesi 
”kehittämisalueiden” pohjalta ainakin kaksi kolmen 
vuoden tavoitetta sekä vuositavoitteet kummallekin. Mitä 
strategiaa käytät saavuttaaksesi molemmat tavoitteet? 
Miten voit varmistaa sen, että tavoitteiden saavuttamiseen 
sitoudutaan oikeasti?     

8) Rotary Internationalilla on Strategiasuunnitelma (ks. Liite SPA-3). Millainen suhde on tämän ja 
klubisi strategiasuunnitelman välillä? Miten voit käyttää sitä klubisi strategisessa 
suunnitteluprosessissa?    

9) Mikä on rotaryklubisi “brändi” tai mistä se tunnetaan yhteisössänne? Onko se erilainen kuin 
Rotary Internationalin “brändi”? Onko klubisi “brändin” määrittelyllä merkitystä strategisessa 
suunnittelussa? Miten määrittelet klubisi brändin? 

10) Miten viestimme strategiasuunnitelmamme klubillemme? Kenen motivoituminen on tärkeintä – 
klubin hallituksen, klubin vai muutamien avainjäsenten? Kuinka usein suunnitelma on 
tarkistettava? Voiko suunnitelmaa muuttaa? Miten? 

“…There is so much pleasure in 
Rotary activities. The breakfast, 
luncheon, or dinner every week brings 
you in contact with your fellow 
members. Their diverse interests and 
knowledge stimulate your interest in 
your community…The planning for 
service projects both close by or 
across some distant horizon carries us 
out of our own self-interest into the 
wonderful world of service to others… 
[and the] pleasing paradox…that we 
grow in stature when we give of our 
time and talent to improve the quality 
of life for someone else. How strange 
that when we give dignity to someone 
else, we grow in dignity ourselves…” 
 

1989-90 RI Pres. Hugh M. Archer 
— Enjoy Rotary! 

THE ROTARIAN, July 1989 



 

 

Rotaryklubin aikaansaannosten ja toiminnan itsearviointi 

Tämä lomake on tarkoitettu klubisi tämänhetkisen toiminnan tarkasteluun ja arviointiin. Sitä EI ole tarkoitettu “arvosanan” määrit-
tämiseksi, vaan keinoksi tunnistaa toisaalta klubisi vahvuudet ja toisaalta ne alueet, joita voitaisiin kehittää paremmiksi. Monet kysy-
mykset edellyttävät subjektiivista kannanottoa. Ohjaudu vastatessasi Neljän kysymyksen kokeen ja parhaan arvostelukykysi mukaan.  

      Klubin hallinto                                                                       Pisteet 
 

Käytä seuraavaa arviointiasteikkoa:   Kyllä= 5 pistettä   Ei=0 pistettä    En tiedä = ET 
 
1. Rotaryklubimme on ottanut käyttöön klubijohtosuunnitelman.                        _______ 
  
2. Klubi on laatinut säännöt, jotka jokainen jäsen voi saada itselleen.                _______ 
 
3. Klubin hallitus kokoontuu säännöllisesti ilmoitettuina aikoina  .                       _______ 
 
4. Klubi on kehittänyt sekä pitkän että lyhyen tähtäyksen toimintasuunnitelman.                 _______ 
 
5. Klubilla on oma sähköpostiosoite ja/tai nettisivu, jonka informaatio on ajan tasalla.        _______ 
 
6. Virallinen Rotary International Directory on jäsenten käytettävissä.                               _______ 
 
7. Klubi julkaisee luetteloa, jossa ovat virkailijat, jäsenet, komiteat ja vastaavat.                  _______ 
 
8. Klubilla on kautta vuoden pidettäviä sosiaalisia tapahtumia jäsenille ja heidän 
    puolisolleen.             _______ 
 
9. Klubi pyrkii olemaan yhteydessä rotareihin, jotka ovat sairaina tai muuten poissa  
    kokouksista.              _______ 
 
10. Klubi on saanut RI:n presidentin kunniamaininnan kolmen viime vuoden aikana.          _______ 
   
11. Klubi valmistelee vuosittain budjetin, jonka jäsenet hyväksyvät.                                     _______  
 
12. Klubille esitetään tilit (kaikki tulot ja menot) ainakin kerran vuodessa.                           _______ 
 
 
Käytä seuraavaa arviointiasteikkoa:  Erinomainen= 5, Hyvä= 4, Tyydyttävä=3, Välttävä=2,  Huono=1,   En tiedä= ET  
 
13. Klubin kokouspaikka on                           _______ 
 
14. Kokouksen tarjoilu (syötävä ja juotava) on                                                                     _______ 
 
15. Puhujien ja klubiohjelmien laatu on normaalisti                                         _______ 
 
16. Kokoukset alkavat ja päättyvät ajoissa ja ajankäyttö on                               _______ 
 

Liite SPA-1   (11 sivua) 



 

 

17. Klubin hallituksen raportointi klubille toimistaan on                            _______ 
 
18. Klubin viestintä jäsenilleen tärkeistä Rotary-asioista on                                                _______ 
 
19. Klubin jäsenten alttius maksaa jäsenmaksunsa ajoissa on                               _______ 
  
20. Piirin ja RI:n jäsenmaksujen hoitaminen ajallaan on                  _______ 
 
21. Klubin uutiskirjeen tiedot ja sisältö ovat                             _______ 
 
22. Rotarytunnusten (standaarit, muut tunnukset) käyttö klubissa on              _______                           
                         
23. Klubin komiteoiden toiminta (säännölliset kokoukset, raportointi hallitukselle ja/tai 
       jäsenistölle) on                    _______ 
 
24. Klubin tapa markkinoida piirin tilaisuuksia, konferensseja, Rotary Internationalin 
       vuosikonferenssia ja Rotaryn erityistilaisuuksia (esim. Rauhan foorumit) on             _______                                                                   
 
25. Tapa, jolla klubi käyttää RI:n teemoja ja RI:n presidentin viestejä ja aloitteita, on      _______                                                                                                
 
26. Klubin tapa tervehtiä vierailevia rotareita ja huolehtia heistä on               _______ 
 
27. Tapa ottaa klubissa vierailevat huomioon kokouksissa on                                _______ 
 
28. Klubineuvotteluissa annettu tieto ja käsitellyt aiheet ovat                  _______  
 
29. Klubin toiminta rotarypiirin kuvernöörin virallisen vierailun yhteydessä on                _______  
 
30. Hauskanpidon muodot kokouksessa (laulaminen, arvonnat,” sakkomaksut”  
         hyvistä asioista…) ovat                              _______ 
 
31. Klubissa vallitseva rotaryhenki ja ystävällinen toveruus ovat                           _______ 
 
32. Klubin pyrkimykset antaa tunnustusta yksilöille (“Vuoden rotary”,                                                                              
           “Vuoden kansalainen” tms) ovat                   _______ 
 
33. Rotarien halukkuus vaihtaa paikkaa viikkokokouksissa on               _______ 
 
34. Klubin tapa antaa tunnustusta erityistilanteissa, esim. syntymäpäivinä, on                   _______  
 
Arvioi seuraavat:  
 
35. Klubissa on puhuja joka viikko (5 pist.), kerran kuussa (3 pist.), ei koskaan (0 ).      _______ 
36. Klubin uutiskirje tms ilmestyy viikottain (5 p), joka toinen viikko (3 p),  

kerran kuussa (1 p), ei lainkaan (0 p) .                                                 _______ 
 
37. Klubi pitää klubineuvotteluja kerran kuussa (5 p), kerran kolmessa  

kuukaudessa (3 p), puolivuosittain (1 p), ei koskaan (0 p).                            _______                                                               
    



 

 

38. Noudatamme Rotary Internationalin läsnäolosääntöjä tiukasti aina (5 p),  
yleensä (4 p), joskus (3 p), harvoin (2 p), ei koskaan (1 p).                                _______ 

 
39. Klubin jäseniö muistutetaan aina (5 p), tavallisesti (4 p), silloin tällöin (3 p),  
      harvoin (2 p), ei koskaan (0 p) poissaolon paikkaamisesta.                                        _______ 
 
40. Klubi antaa tunnustusta 100 %:sesti läsnäolleille jäsenilleen säännöllisesti (5 p),  
      ajoittain (3 p), joskus (1 p), ei koskaan (0 p) .                     ________ 
 
41. Klubini on ehdottanut tulevaa piirikuvernööriä 1-5 viime vuoden aikana (5 p), 
      6-10 vuotta sitten (4 p), 11-15 vuotta sitten (3p), vähintään 16 vuotta sitten (0 p),  
      en tiedä (ET).                                 _______    
 
42. Klubistani on valittu apulaiskuvernööri (Assistant Governor, AG) 1-5 viime vuooden 
      aikana (5 p), 6-10 vuotta sitten (3 p), ei koskaan (0 p), ei tiedä (ET).                        _______ 
 
43. Näin moni klubini  rotari osallistui viime keväänä Rotary Internationalin       
      konferenssiin (Convention) Bangkokissa:  5 tai useampi (5 p), 3-4 (4 p),  
      1-2 (2 p), ei kukaan (0 p), en tiedä (ET).                 _______ 
 
44. Näin moni rotari klubistani osallistui viime kevään piirikonferenssiin: 
      10 tai enemmän (5 p), 5-9 (4 p), 2-4 (3 p), 1 (2 p), ei kukaan (0 p).                           _______ 
 
45. Näin moni klubin johtohenkilö osallistui lokakuun piirikokoukseen:  
      5 tai enemmän (5 p), 2-4 (3 p), 1 (1 p), ei kukaan (0 p), en tiedä (ET).                      _______  
 
46. Kun rotarypiiri järjestää erityistilaisuuksia (esim. päivällisiä, seminaareja, palvelu- 
      tapahtumia, juhlia), niihin osallistuu klubistani 10 tai useampia (5p),  5-9 (3 p),   
      1-4 (1 p),  ei yhtään (0 p) rotaria.                                                                                  _______ 
 
47. Klubin kulloinenkin tuleva presidentti osallistuu piirin PETS:iin (president-elect  
       training seminar) aina (5 p), joskus (3 p), harvoin (1 p), ei koskaan (0 p).               _______ 
 
Laske yhteen kysymysten 1-47 pistemäärät       Klubin hallinto ________      ET:t yht      _______  
                                        

 
Jäsenet     

 
Arvioi seuraavat: 
 
1. Kuukausittainen keskimääräinen läsnäoloprosentti on 90-100% (5 p), 80-89% (4 p), 
      70-79% (3 p), 60-69% (2 p), 50-59% (1 p), en tiedä (ET)                                                          _______ 
 
2. Klubin jäsenistön keski-ikä on 35-40 (5 p), 41-50 (4 p),  51-60 (3 p), 
     61-70 (2 p), 71+ (1 p), en tiedä (ET).                                                            _______ 
 
3. Viime rotaryvuoden aikana klubin jäsenistö kasvoi (5 p), pysyi samansuuruisena (3 p),  
     väheni (0 p), en tiedä (ET).                                                                          _______ 



 

 

4. Tänä rotaryvuonna klubin jäsenistö todennäköisesti kasvaa (5 p), pysyy samansuuruisena (3 p), 
     vähenee (0 p), en tiedä (ET).                                                                          _______ 
 
5. Klubi on toiminut uuden klubin kummiklubina 1-3 viime vuoden aikana (5 p),  
     4-8 vuotta sitten (4 p),  9-12 vuotta sitten (2 p), kauemman aikaa sitten tai  
     ei koskaan (0 p), en tiedä (ET).                                       _________                                 
 
6.  Kun klubin jäsen muuttaa muulle paikkakunnalle, klubi ilmoittaa hänestä sinne lähimmälle  
     rotaryklubille aina (5 p), joskus (3 p), ei koskaan (0 p).                                   _______ 
 
7.  Uusia jäseniä rohkaistaan toimimaan klubissa aktiivisesti aina (5 p), joskus (3 p),  
      ei koskaan (0 p).                                          _______
  
8. Klubi järjestää tiheästi(5 p), usein (4 p), harvoin (2 p), ei koskaan ( 0 p) erityisiä  
     jäsenyystapahtumia (cocktail, viini & juustokutsut, tule tutustumaan rotaryyn jne) 
    tunnistaakseen ja houkutellakseen potentiaalisia uusia jäseniä.                                _______  
 
9. Järjestämissään rahankeräysaktioissa tai tilaisuuksissa klubilla on aina (5 p), joskus ( 3 p), 
    harvoin (1 p), ei koskaan (0 p) tarjolla inforamatiota tai materiaaleja rotaryjäsenyydestä.              _______ 
 
Käytä seuraavaa arviointiasteikkoa:   Kyllä= 5 pistettä   Ei=0 pistettä    En tiedä = ET 
 
10. Klubilla on aktiivinen jäsenyyskomitean puheenjohtaja, joka esittää klubille säännöllisesti  
      raporttinsa.                     _______    
 
11. Klubilla on aktiivisessä käytössä jäsenistön luokitussysteemi.                           _______ 
 
12. Klubi on kehittänyt kyselylomakkeen. jäsentensä kiinnostuksen kohteiden  
      selvittämiseksi.                                _______ 
 
13. Klubi sijoittaa uudet jäsenet heitä kiinnostavien komiteoiden jäseniksi.             _______ 
 
14. Klubi asettaa vuosittain mitattavissa olevat ja järkevät jäsenyystavoitteet.                    _______ 
 
15. Klubilla on käytössä mentorointi-/kummiohjelma.                 _______ 
 
16. Klubi on kehittänyt uusien rotarien tervetulopaketin.                  _______ 
 
17. Klubilla on erityiset toimintatavat, joilla uudet jäsenet halutaan saada tuntemaan  
       itsensä tervetulleiksi.                   _______ 
 
18. Klubi järjestää uusille jäsenille perehdyttämiskokouksia.               _______ 
 
19. Klubi maksaa uusille rotareille osallistumisen Rotary Leadership Institute  
      (RLI)-valmennukseen.                     _______ 
 
20. Klubi haastattelee jokaisen klubista eroavan selvittääkseen eron syyt.                         _______ 
  
21. Klubi pyytää järjestelmällisesti jokaiselta uudelta jäseneltä ehdotuksia toisista  



 

 

       mahdollisista jäsenistä.                    _______ 
 
22. Klubi antaa ei-rotariesiintyjilleen tietoa Rotarysta.                 _______ 
 
Käytä seuraavaa arviointiasteikkoa:  Erinomainen= 5, Hyvä= 4, Tyydyttävä=3, Välttävä=2,  Huono=1,   En tiedä= ET  
 
23. Miten hyvin klubi edistää jäsenyysasioita                             _______ 
 
24. Miten klubi käyttää hyväkseen luokituslistoja                _______ 
 
25. Klubin jäsenistön tasapaino ja edustavuus paikkakunnan elinkeinoelämän ja  
      väestörakenteen suhteen ovat                                           _______ 
 
26. Klubin yritykset kutsua jäseniksi edellytykset täyttäviä henkilöitä riippumatta  
       rodusta, sukupuolesta tai etnisestä ryhmästä ovat                              _______ 
 
27. Klubin järjestämät uusien jäsenten perehdytystilaisuudet ovat                           _______ 
 
28. Klubin käyttämä uuden jäsenen vastaanottoseremonia on                 _______ 
 
29. Klubin mentorointi-/kummiohjelma on                              _______ 
 
30. Klubin ohjelma, joka tähtää jäsenten säilyttämiseen, on                           _______ 
 
31. Klubin osallistuminen rotarypiirin jäsenyysseminaareihin on                           _______  
   
32. Kaikkien jäsenten rohkaiseminen osallistumaan Rotary Leadership Institute (RLI)- 
      valmennukseen on                    _______  
 
33. Klubin ponnistelut uusien jäsenten houkuttelemiseksi ja säilyttämiseksi  
       kokonaisuutena                      _______ 
 
Laske yhteen kysymysten 1-33 pistemäärät    Jäsenyys  ______________  
              ET-vastauksia ___________ 
 
 
    Rotarysäätiö 
                                
Käytä seuraavaa arviointiasteikkoa: Kyllä = 5   Ei = 0 , En tiedä = ET 
 
1. Klubilla on aktiivinen rotarysäätiökomitean puheenjohtaja, joka raportoi säännöllisesti  
       klubin jäsenkunnalle.                   _______ 
 
2. Klubi asettaa itselleen säätiölahjoitustavoitteet vuosittain ja saavuttaa ne.             _______ 
 
3. Klubi rohkaisee yksilöitä saavuttamaan omilla lahjoituksillaan Paul Harris Fellow- 
      tunnustuksen.                     _______ 
 
4. Klubi kaksinkertaistaa jäsentensä Rotarysäätiölle tekemät lahjoitukset.                          _______ 



 

 

 
5. Klubissa kiinnitetään erityistä huomiota uuteen Paul Harris Fellow –tunnustukseen.     _______ 
 
6. Klubilla on julkinen lista kaikista Paul Harris Fellow –tunnustuksen saaneista.              _______ 
 
Arvioi seuraavat: 
 
7.   Useimmat (5 p), monet (4 p), muutamat (3 p), harvat (2 p), ei yksikään (0 p)  
       klubin jäsenistä ymmärtää, että Rotarysäätiölle annettua rahaa palautuu piirin  
       käyttöön kolme vuotta myöhemmin.                   ______ 
 
8.  Klubille annetaan tietoa Rotarysäätiöstä kuukausittain (5 p), kolmen  
     kuukauden välein (3 p), puolivuosittain (1 p), ei koskaan (0 p).                                _______ 
 
9. Kaikki (5 p), useimmat (4 p), monet (3 p), muutamat (2 p), harvat (1 p),  
    ei kukaan (0 p) klubin jäsenistä tietää Paul Harris Fellow –tunnustuksista (PHF)  
    ja siitä, miten sellaisen saa.                               _______ 
 
10.  Useimmat (5 p), monet (4 p), jotkut (3 p), harvat (2 p), ei kukaan (0 p)  
        klubin jäsenistä lahjoittavat joka vuosi Rotarysäätiölle Every Rotarian Every    
       Year (EREY) -ohjelmassa.                                            _______ 
 
11. Klubini on sponsoroinut GSE-tiimin jäsenen, Hyvän tahdon lähettilään, yliopisto- 
      opettajan tai rauhanstipendiaatin1-3 viime vuoden aikana (5 p), 4-6 vuotta sitten (3 p),  
      kauemman aikaa sitten tai ei koskaan (0 p), en tiedä (ET).                                        _______ 
 
12. Klubini on isännöinyt vierailevaa GSE-ryhmää 1-5 viime vuoden aikana (5 p),  
      6-8 vuotta sitten (3 p), kauemman aikaa sitten tai ei koskaan 0 pts),  
      en tiedä (ET).                                                              ______ 
  
13. Klubini on hakenut Rotarysäätiön kaksinkertaistavaa apurahaa (Matching Grant) 
       ulkomaisen partnerin kanssa 1-3 viime vuoden aikana (5 p), 4-6 vuotta sitten (3 p),  
       kauemman aikaa sitten tai ei koskaan (0 p),  en tiedä (ET).                           _______  
 
14.  Klubini on hakenut yksinkertaista piiriapurahaa (District Simplified Grant) viime  
       rotaryvuoden aikana (5 p), 2-3 vuotta sitten (3 p), kauemman aikaa sitten tai  
       ei koskaan (0 p), en tiedä (ET).                                           _______ 
 
15. Klubini on hakenut Rotary Volunteer - tai 3-H-aourahaa viime rotryvuoden aikana 
       (5 p), 2-4 vuotta sitten (3 p), kauemman aikaa sitten tai ei koskaan  (0 p),  
       en tiedä (ET).                 _______ 
       
16. Klubin jäsenistä useimmat (5 p), monet (4 p), jotkut (3 p), harvat (2 p), ei kukaan (0 p)  
       ovat Paul Harris Fellow’ita (PHF).                            _______ 
 
17. Useimmat (5 p), monet (4 p), muutamat (3 p), harvat (2 p), ei ketkään (0 p)  
       klubin jäsenet ovat Paul Harris Sustaining Member -jäseniä.                              _______ 
 
18. Useimmat (5 p), monet (4 p), muutamat (3 p), harvat (2 p), ei ketkään (0 p)  



 

 

       klubin jäsenet ovat Rotarysäätiön jälkisäädöslahjoittajia (Bequest Donors).             _______ 
 
19. Useimmat (5 p), monet (4 p), muutamat (3 p), harvat (2 p), ei ketkään (0 p)  
       klubin jäsenet ovat Rotarysäätiön hyväntekijöitä (Benefactrors).                                 _______ 
 
20. Useimmat (5 p), monet (4 p), muutamat (3 p), harvat (2 p), ei ketkään (0 p)  
       klubin jäsenet ovat Paul Harris Societyn jäseniä.                            _______ 
 
21. Useimmat (5 p), monet (4 p), muutamat (3 p), harvat (2 p), ei kukaan (0 p)  
       klubin jäsenistä ovat Rotarysäätiön suurlahjoittajia (Major Donors).                           _______ 
 
22. Useimmat (5 p), monet (4 p), jotkut (3 p), harvat (2 p), ei kukaan (0 pts) klubin  
      nykyisistä Paul Harris Fellows –tunnustuksen saaneista lahjoittaa itse edelleen  
      Rotarysäätiölle.                    _______ 
 
Laske yhteen kysymysten 1-22 pisteet        Rotarysäätiö____________ 
                                    ET-vastauksia___________               

 
 
Palveluprojektit 

 
Käytä seuraavaa arviointiasteikkoa:  Erinomainen= 5, Hyvä= 4, Tyydyttävä=3, Välttävä=2,  Huono=1,   En tiedä= ET  
 
1. Klubin toimet ammattipalvelun edistämiseksi ovat                  _______  
 
2. Neljän kysymyksen kokeen tekeminen tunnetuksi klubissa ja paikkakunnalla on           _______  
 
3. Klubin ohjelma paikallisten koulujen oppilaiden auttamiseksi uravalinnassa on            _______ 
 
4. Klubin pyrkimykset korkeiden eettisten tavoitteiden, ammatillisen arvokkuuden tai  
    tehokkaan palvelun edistämiseksi paikkakunnalla ovat                 _______ 
 
5. Klubin pyrkimykset toteuttaa yksi uusi yhteiskuntapalvelun projekti joka vuosi ovat     _______  
 
6. Klubin pyrkimykset toteuttaa yksi uusi kansainvälinen palveluprojekti joka vuosi ovat   _______ 
 
7. Klubin tapa käyttää jäsentensä panosta, kykyjä ja resursseja palveluprojekteissa on       _______  
 
8. Klubin tapa käyttää eri yhteisöjen johtohahmojen panosta, kykyjä ja resursseja 
    palveluun on                      _______ 
 
9. Mielestäni klubin palveluaktiviteetit (paikallisesti ja kansainvälisesti) ovat              _______ 
 
10.  Klubi on toteuttanut aktiivisen ohjelman tai projektin seuraavilla aihealueilla 
 
  Anna seuraavassa 3 pistettä jokaisesta palveluprojektista, jonka klubisi on toteuttanut 3 viime vuoden aikana: 
  
____ Huumeiden käytön ehkäisy tai kuntoutus    
____ Polion hävittäminen tai muu yhteisön kattava rokotusprojekti  



 

 

____ Ympäristöaktiviteetit       
____ Lukutaitoprojektit       
____ Puhtaan veden ohjelmat       
____ Ravinnon järjestäminen nälkäisille      
____ Invalidien tai vanhojen ihmisten auttaminen paikkakunnalla     
____ Terveyden- tai lääkintähuollon tarjoaminen paikallisesti tai kansainvälisesti 
____ Virkistäytymismahdollisuuksien tarjoaminen paikkakunnalla 
____ Köyhien tai muuten apua tarvitsevien auttaminen paikkakunnalla 
____ Paikkakunnan taloudellisen tai sosiaalisen elämänlaadun parantaminen 
____ Urakehitysohjelmien toteuttaminen 
____ Paikkakunnan nuorten auttaminen tai ohjaaminen 
____ Rotaract- tai Interactklubin perustaminen ja tukeminen 
____ Yhteistyö muiden paikallisten palveluryhmien kanssa yhteisessä projektissa 
____ Yhteistyö muiden rotaryklubien kanssa yhteisessä projektissa 
____ Yhteistyö paikkakunnan koulutuslaitosten kanssa 
____ Liikenneturvallisuuteen liittyvät ohjelmat tai projektit 
____ Eläinten turvallisuuteen tai eläinten hoitoon liittyvät ohjelmat 
____ Katastrofiapuun liittyvä ohjelma tai projekti                  
____ Muuta 

Kokonaispisteet kysymykseen 10       _______                 
 
Käytä seuraavaa arviointiasteikkoa:   Kyllä= 5 pistettä   Ei=0 pistettä    En tiedä = ET 
 
11. Klubi järjestää erilaisia varainkeruutoimia palveluohjelmiensa tukemiseksi.             _______ 
 
12. Klubi luottaa palveluohjelmiensa rahoituksessa pääosin omien jäsentensä  
       taloudelliseen tukeen.                                                  _______ 
     
13. Klubi on osallistunut kansainväliseen palveluprojektiin viimeisten 2 vuoden aikana.   _______ 
 
14. Klubi osallistuu aktiivisesti Rotaryn nuorisovaihto-ohjelmaan.              _______ 
 
15. Klubi kutsuu säännöllisesti paikallisia Rotary-vaihto-opiskelijoita kokouksiinsa.         _______ 
 
16. Klubin rotarit toimivat normaalisti nuorisovaihdossa olevien nuorten isäntäperheinä.   _______ 
 
17. Klubi on tietoinen nuorisovaihtoon osallistuvien taustaselvitysten tarpeesta ja  
      aikoo huolehtia näistä itse tai usean klubin yhteistyönä.                 _______ 
 
18. Klubi antaa vuosittain tunnustusta opiskelijoille tai opiskelijajohtajille                         _______ 
 
19. Klubi sponsoroi ainakin yhden kansainvälisen palveluprojektin vuosittain.                  _______ 
    
20.  Klubi osallistuu Rotaryn YK-päivään Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa tai  
        ottaa tämän tapahtuman muulla tavoin huomioon ohjelmassaan                         _______ 
 
21.  Klubi on 3 viime vuoden aikana osallistunut Rotaryn ystävyysvaihtoon.                    _______ 
 
22. Viimeisten 3 vuoden aikana klubi on osallistunut ystävyyskaupunki-, kummiklubi-  



 

 

       tai vastaavaan klubien ystävyysohjelmaan yhden tai useamman eri maissa toimivan  
       rotaryklubin kanssa.                               _______ 
 
23. Klubi on 3 viime vuoden aikana sponsoroinut osallistujan/osallistujia Rotary Youth 
      Leadership Award (RYLA) -tapahtumaan.                 _______ 
      
Laske yhteen kysymysten 1-23 pisteet.       Palveluprojektit __________ 
                               ET-vastaukset ____________   
 
 

Rotaryn julkisuuskuva ja PR 
     
1. Klubimme aktiviteeteista on aina (5 p), usein (3 p), harvoin (1 p),  ei koskaan (0 p)  
          artikkeleita tai kuvia paikallisissa tiedotusvälineissä.    _______ 
 
2. Klubi käyttää toimintojensa markkinointiin tai julkistamiseen aina (5 p), usein (3 p),  
    harvoin (1 p), ei koskaan (0 p) Suomen Rotarin tai Rotary Internationalin nettisivuja.  _______ 
 
3. Klubin jäsenet käyttävät rotarymerkkiään aina (5 p), usein (4 p), harvoin (1 p),  

ei koskaan (0 p).                      _______ 
 
4. Klubilla on useita (5 p), joitakin (3 p), yksi (1 p), ei yhtään (0 p) tienvarsikylttiä tms,  
     joissa matkustavaisille ilmoitetaan kokousaika ja –paikka.              _______ 
 
5. Kun klubi antaa taloudellista tukea muille organisaatioille, se pyytää aina (5 p), 
     usein (4 p), harvoin (1 p), ei koskaan (0 p) saajaa ilmoittamaan lahjoituksesta  
     paikallisille tiedotusvälineille.                  _______ 
 
Käytä seuraavaa arviointiasteikkoa:   Kyllä= 5 pistettä   Ei=0 pistettä    En tiedä = ET 
 
6. Klubillamme on kokouspaikalla näkyvä kyltti “Rotary kokoontuu täällä”.              _______ 
 
7. Klubi on käyttänyt mainoksia (mainostaulut, sanomalehdet, mainoslehtiset jne) 
     viimeisten 2 vuoden aikana.                    _______ 
 
8. Paikallisia rotareja on haastateltu klubin asioista radiossa tai TV:ssä viime  
    vuoden aikana.                     _______ 
 
9. Klubin aktiivisina jäseninä on tiedotusvälineiden edustajia.                             _______  
 
10. Klubilla on esite, jossa kuvataan klubi ja sen projekteja ja jota voidaan jakaa.             _______ 
 
11. Rotaryn logo ja klubin nimi ovat näkösällä siellä, missä klubi on toteuttanut  
      yhteiskuntapalveluprojekteja.                   _______ 
 
Laske yhteen kysymysten 1-11 pistemäärät                    Rotaryn julkisuuskuva __________ 
           ET-vastauksia __________ 
    
    Siirrä kysymysten 1-11 kokonaispistemäärä lomakkeen viimeiselle sivulle.  



 

 

Bonuskysymykset 
 

1.  Minulle tulee rotarylehti kerran kuussa.  (K=5, E=0)                                       _______ 
  
2.  Olen saanut piirikuvernöörin kuukausikijreen tai tunnen sen muuten (K=5 E=0)            _______ 
 
3. Olen tuonut klubiin uuden jäsenen viimeisten 2 vuoden aikana.  (Y=5 N=0)             _______ 
 
4. Ymmärrän Rotarysäätiön SHARE-järjestelmän. (K=5, E=0)              _______ 
 
5. Olen Paul Harris Fellow tai r a Sustaining Member. (K=5, E=0)              _______ 
 
6. Olen viimeisten kahden vuoden aikana toiminut aktiivisesti klubin palveluprojektissa tai  
    antanut sellaiseen rahaa. (K=5, E=0)                   _______ 
 
7. Käyn klubin, piirin, Suomen Rotaryn tai Rotary Internationalin nettisivuilla                            
    joka päivä (5 pist.), joka viikko (4 pist.), kerran kuussa (3 pist.), silloin tällöin                          
    (2 pist.), en koskaan (0 pist.)                         _______ 
 
8. Jos joudun olemaan poissa klubikokouksesta, paikkaan aina (5 pist.), joskus (3 pist.),  
    en koskaan (0 pist.) poissaoloni korvaavalla osallistumisella           _______ 
 
9. Olen itse toiminut jossakin piitin komisteassa 1-5 viime vuoden aikana (5 pist.), 
     6-10 v sitten (3 pist.), kauemman aikaa sitten tai en koskaan (0 pist.).                       _______ 
 
10. Olen itse osallistunut piirikonferenssiin tai RI:n vuosikonferenssiin viimeisen                        
      vuoden aikana (5 pist.), 2-5 vuotta sitten (3 pist.), > 5 v sitten (1 piste),                                   
      en koskaan (0 pist)                                                                                                         _______ 
 
11.  Olen tehnyt lahjoituksen Rotarysäätiölle viimeisen vuoden aikana (5 pist.),  
       2-3 vuotta sitten (3 pist.), > 4 vuotta sitten (1 piste), en koskaan (0 pist.).                  _______ 
 
Siirrä kysymysten 1-11 kokonaispistemäärä lomakkeen viimeiselle sivulle     totaali     _______ 

 
Pisteytys 

      Pisteesi    ET-vastauksesi       
 
Klubin hallinto (47 kysymystä)             ___________ / 235 pistettä     _______(38) 
 
Jäsenistö (33 kysymystä)  ___________/ 165 pistettä                      ________(29) 
 
Rotarysäätiö (22 kysymystä)   ___________  / 110 pistettä                    _______(10) 

    
Rotarypalvelu (23 kysymystä)  ___________ / 173 pistettä                      ________(22) 
 
Julkisuus ja PR (11 kysymystä)    ___________ /  55 pistettä                       ________(6) 
 
Bonuspisteet (11 kysymystä)            ____________ / 55 pistettä  



 

 

    
Kokonaispisteet               ___________ / 793 pistettä    
   

        Totaali En tiedä-vastaukset (ET)           ___________ / 105 kysymystä 
 
Grande Totale 
 
   > 700 pistettä =   Poikkeuksellisen hyvä 
 
    600-699 pistettä =    Erinomainen 
 
    500-599 pistettä =  Oikein hyvä / tavanomainen 
 
   400-499 pistettä = Parantamisen varaa on 
 
  300-399 pistettä = Huom. – klubi voi tarvita apua 
 
 alle 300 pistettä – Klubi tarvitsee vakavasti otettavaa ja välitöntä apua.  
 
 
Ole hyvä äläkä tee mitään säätöjä kokonaispistemäärään ET:istä. Seuraava on vain itsellesi vihjeeksi.  
 
1-10 ET = 5 - 50 lisäpistettä  - Normaalia 
 
11-20 ET = 55 - 100  pistettä –  Varovaisuutta – on syytä huolestua klubia koskevan tiedon vähäisyydestä.  
 
21-35 ET = 105 - 175 pistettä – Kriittistä- sinun on tarpeen oppia lisää klubistasi. 
 
>  36  – Ei hyväksyttävissä – paitsi jos olet uusi jäsen, sinun on tarpeen opetella vakavasti enemmän klubisi 
toiminnasta.  
 
 
Tämä on painottamaton, epätieteellinen analyysi klubistasi ja sen tuloksia pitäisi 
käyttää vain sellaisten kokonaisuuksien tunnistamiseen, joiden suhteen joko sinulla 
tai klubillasi voi olla toivomisen varaa. Sitä ei pitäisi ottaa kielteisenä kannanottona 
klubin tai sen rotarien toiminnasta.   
 
A “clean copy” of this survey for duplication is contained online at www.RLI33.org under 
the “Downloads” section.  

http://www.rli33.org/


 

 

Liite SPA-3: Rotary Internationalin Strategiasuunnitelman 
painopisteet ja tavoitteet 

 
RI:n strategiasuunnitelmassa tunnistetaan kolme painopistealuetta ja niissä yhteensä 16 tavoitetta 

Tukea ja vahvistaa klubeja 

1. rohkaista klubien innovatiivisuutta ja joustavuutta 

2. toimia tasapuolisesti kaikilla viidellä palveluväylällä 

3. edistää jäsenistön moninaisuutta 

4. parantaa jäsenten hankintaa ja sitouttamista 

5. kehittää johtohenkilöitä 

6. laajentaa Rotarya uusien, dynaamisten klubien avulla 

7. rohkaista strategiasuunnittelua klubi- ja piiritasolla 

Keskittää ja lisätä humanitaarista palvelua 

• hävittää polio 

• lisätä kestävää palvelutoimintaa, joka 

          - nuorten ja nuorten aikuisten ohjelmiin (Uudet sukupolvet)  

          - Rotarysäätiön kuuteen painopistealueeseen 

• laajentaa strategisia kumppanuus- ja yhteistyösuhteita 

• kehittää merkittäviä paikallisia ja kansainvälisiä projekteja 

Parantaa julkista kuvaa ja tietoisuutta 

• yhdenmukaistaa julkista kuvaa ja bränditietoisuutta 

• tiedottaa toiminnallisista palveluista  

• kertoa ydinarvoistamme 

• painottaa ammattipalvelua 

• rohkaista klubeja edistämään verkottumismahdollisuuksia ja klubeille  ominaisia 

toimintoja  



 

 

 

KKoohhddeennnneettttuu  ppaallvveelluu              lluu  
((RRoottaarryyssäääättiiöö  IIII))  

                                                                                            OOssaaaann  jjoohhttaaaa  jjaa  eeddiissttääää  kklluubbiinnii  oossaalllliissttuummiissttaa  aaiinnuuttllaaaattuuiissiiiinn,,    
                                                          mmeerrkkiittttäävviiiinn  jjaa  kkoohhddeennnneettttuuiihhiinn  ppaallvveelluummaahhddoolllliissuuuukkssiiiinn  SSäääättiiöömmmmee  aavvuullllaa..  
 

Tunnin tavoitteet  
Tulevaisuussuunnitelman 
tarkastelu 
Keskustelu uuden 
apurahamallin merkityksestä 
klubillesi 
Keskustelu kuudesta 
kohdealueesta  
 
 

Aineistot 
Liite  TS-1: Mikä on tulevaisuussuunnitelma?  

Liite  TS-2: Kaavio keskittymisalueista  

Liite  TS-3: Mitä on pysyvyys (kestävyys)? 

TRF Quick Reference Guide 219-EN (511) 

FVP Quick Reference Guide 092-EN (411)  

  Future Vision Overview (video) 
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_html/ 
elearn_fv_overview_en.htm 

Key:  attached insert    online     article      ppt 

 
Tämä on osa palvelua käsittelevää kokonaisuutta, joka läpäisee RLI-velmennuksen kolme päivää. Aikaisemmat osat tästä 

olivat Oma Säätiömme ja Palveluprojektit. Myöhemmin tulevat vielä osat Kansainvälinen palvelu, Mahdollisuuksia 
Rotaryssa sekä Muutamme maailmaa. Rotaryjäsenyydellä ja Johtajuudella on omat kokonaisuutensa. 

 
Näiden RLI:ssä käsiteltävien säätiöasioiden ja tulevaisuussuunnitelman esittelyn lisäksi suosittelemme oman rotarypiirisi ja 

Suomen Rotaryn järjestämää erityistä Rotarysäätiökoulutusta. 

 
Tunnin aiheet 
 
1) Mikä on Rotarysäätiömme missio?  

2) Voitko Rotarysäätiölle lahjoittaessasi määritellä, mihin tarkoitukseen rahat käytetään? Minkälaiset 
ovat vaihtoehdot ja miten ne toimivat? 

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_html/%20elearn_fv_overview_en.htm
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_html/%20elearn_fv_overview_en.htm


 

 

3) Miksi vuosirahasto on tärkeä sinulle ja klubillesi? 

4) Mikä on Tulevaisuussuunnitelma? 

5) Miksi säätiömme kehitti tämän uuden rahoitusmallin?  

6) Miten klubisi ja piirisi hyötyvät uudesta apurahamallista? 

7) Mitkä ovat keskittymisalueet ja miten ne valittiin?  

8) Mitä tarkoittaa pysyvyys ja miksi se on niin tärkeää? 

9) Miksi strategiset kumppanuudet ovat tärkeitä?  

10) Luuletko, että tämä uusi rahoitusmalli tulee lisäämään klubin osallistumista ja lahjoituksia?  
Miksi? 

11) Uskotko, että uusi rahoitusmalli edistää Rotaryn julkista kuvaa?    



 

 

Liite TS-1: Mikä on Tulevaisuussuunnitelma? 
 

Mikä on Tulevaisuussuunnitelma?  
Tulevaisuussuunnitelma on Rotarysäätiön uusi rahoitusmalli, jolla se tukee piirien ja klubien 
humanitaarisia ja koulutusprojekteja. Tulevaisuussuunnitelman aikana säätiö tarjoaa vain 
kahdenlaisia apurahoja: piiriapurahoja ja maailmanlaajuisia apurahoja. Piiriapurahat ovat 
yleisavustuksia, jotka antavat klubeille ja piireille mahdollisuuden auttaa välittömän avun tarpeessa 
olevia omilla paikkakunnillaan ja ulkomailla. Maailmanlaajuiset apurahat rahoittavat suuria 
kansainvälisiä humanitaarisia projekteja, ammatillisia koulutusryhmiä ja stipendejä, joilla on kestäviä 
ja mitattavissa olevia tuloksia yhdellä tai useammalla keskittymisalueella. 

Mitä hyötyä uudesta apurahamallista on klubeille ja piireille?  
Rotarysäätiön uusi apurahamalli tarjoaa klubeille ja piireille mahdollisuuden toteuttaa projekteja ja 
toimintoja, joilla on suurempi vaikutus, sekä vahvistaa klubeja, lisätä jäsenmäärää ja halukkaita 
lahjoittajia, parantaa julkisuuskuvaansa ja luoda innostusta paikallisten palvelutoimien tueksi. 

Klubit ja piirit hyötyvät lisäksi seuraavista seikoista: 
• Rahoitusmuotoja on vähennetty kahdestatoista kahteen — maailmanlaajuisiin apurahoihin 
ja piiriapurahoihin, säilyttäen samalla mahdollisuuden monenlaisiin toimintoihin näiden 
apurahojen piirissä 
• Apurahojen maksatus nopeutuu ja haku- ja hyväksymismenettelyt ovat läpinäkyviä, 
klubeille ja piireille pääsevät myös näkemään, missä vaiheessa prosessia niiden hakemus on 
menossa. 
• Piirit voivat nyt käyttää jopa 50 % DDF-varoistaan (District Designated Funds) 
piiriapurahoihin, mikä antaa niille enemmän rahoitusta projekteihin ja enemmän vaikutusvaltaa 
DDF-varoihinsa. 
• Piiriapurahoja voidaan käyttää sponsoroimaan monenlaisia toimia paikallisesti ja 
ulkomailla, mm. perinteisiä GSE-ryhmiä (Group Study Exchange), stipendejä ja humanitaarisia 
palveluprojekteja, edellyttäen, että ne ovat yhdensuuntaisia säätiön tehtävän kanssa. 
• Myönnettyjen apurahojen monitorointi ja arviointi antavat tärkeää tietoa rahoittajille ja 
Säätiölle. Esim. kun tiedetään, kuinka moni ihminen hyötyy projekteista, klubit ja piirit voivat 
kertoa hankkeidensa hyödystä suurelle yleisölle.  
• Klubit ja piirit voivat päättää, missä määrin ovat mukana maailmanlaajuisissa apurahoissa. 
Ne voivat kehitellä oman projektin ulkomaisen partnerin kanssa tai ne voivat hakea yhdistettyä 
maailmanlaajuista apurahaa (packaged global grants), jotka on valmiiksi sovittu strategisten 
partneriorganisaatioiden kanssa ja joiden rahoitus tulee kokonaan maailmanrahastosta. 
• Maailmanlaajuisten apurahojen valintamenettely on nopeampi, joten klubien ja piirien ei 
tarvitse suunnitella kovin pitkälle tulevaisuuteen.  
• Maailmanlaajuisiin apurahoihin tulee maailmanrahastosta kaksinkertaistava osuus, joten 
rahoittajien vuosiosuudet esim. opiskeluavustuksesta ovat vastaavasti pienemmät. 
• Ammatilliset koulutusryhmät, jotka matkustavat täyttääkseen elintärkeitä humanitaarisia 
tarpeita, tarjoavat palvelumahdollisuuksia, jotka ylittävät kaikin tavoin GSE-ryhmän tuoman 



 

 

kokemuksen. Esim. kokeilun ensimmäisenä vuonna ryhmä sydäntautiprofessoreita Indianasta 
Yhdysvalloista matkusti Ugandaan, jossa he tekivät lapsille sydänleikkauksia opettaen samalla 
ugandalaiskollegoitaan leikkaustekniikoissa. He pelastivat monta elämää, mutta varmistivat myös, 
että paikalliset lääkärit pelastavat vielä useampia tulevaisuudessa. 

Mitkä ovat keskittymisalueet ja miten ne on valittu?  
Kuusi keskittymisaluetta ovat 
1. Rauhantutkimus ja konfliktien sovittelu/esto 
2. Sairauksien ehkäisy ja hoito 
3. Vesi ja sanitaatio 
4. Äidin ja lapsen terveys 
5. Peruskoulutus sekä luku- ja kirjoitustaito 
6. Taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen 

Nämä alueet tunnistettiin kriittisiksi humanitaarisiksi kohteiksi, joihin rotarit jo kohdistivat 
ponnistelujaan eri puolilla maailmaa. Säätiön hallitus päätteli, että aikaisempi rotarien kokemus ja 
kiinnostus näihin alueisiin voisivat parhaiten edistää jäsenten sitoutumista hankkeisiin ja tuottaa  
merkittäviä tuloksia. 

Mitä on pysyvyys ja miksi se on tärkeää?  
Rotarysäätiö määrittelee pysyvyyden siten, että projektien tulee tuottaa kestäviä tuloksia. Avustamista 
tulee jatkaa pitkään sen jälkeen kun apurahavarat on maksettu ja rotareiden osuus on päättynyt.  
Kestävän projektin suunnitteluun osallistuu tyypillisesti paikallisyhteisön johtajia niin, että he 
sitoutuvat projektin pitkäntähtäimen onnistumiseen. Koulutus ja tiedon vaihto valmistavat 
paikkakuntalaisia hyödyntämään tuloksia jatkossakin ja ratkaisemaan ongelmia omin päin sitten, kun 
rotaryklubin osuus on päättynyt.  Kestävät projektit tuottavat pysyvää arvoa ja paremman tuoton 
Rotaryn käyttämille varoille ja vapaaehtoisten ajalle. 

Mitä strategiset kumppanuudet ovat ja miten ne toimivat?  
Strateginen kumppanuus on Rotarysäätiön ja toisen sellaisen kansainvälisen organisaation välinen 
suhde, jolla on ainutlaatuista tai erikoistunutta tietoa tai osaamista yhdellä tai useammalla 
keskittymisalueella. Strategiset kumppanuudet ovat suuren mittakaavan monivuotisia 
yhteistyösuhteita. Rotaryn strategiset kumppanit antavat taloudellisia resursseja, teknistä osaamista 
tai muuta tukea. Nämä suhteet hyödyttävät kaikkia osapuolia. Nämä palvelumahdollisuudet ovat 
haettavina yhdistettyinä maailmanlaajuisina apurahoina. 

Mikä on aikataulu ja milloin tulevaisuussuunnitelma käynnistyy?  
Kaikki piirit alkavat käyttää vain uutta apurahamallia 1.7.2013. Niiden piirien, jotka eivät olleet 
mukana kokeilussa, pitää alkaa muutoksen valmistelu jo aikaisemmin. Kuvernöörit ovat saaneet 
koulutusta tammikuussa 2012 International Assemblyssa, ja DGEt sekä piirin rotarysäätiökomitean 
puheenjohtajat koulutetaan vuoden 2013 vastaavassa tilaisuudessa. Tämä koulutus valmistaa heidät 
intenetin kautta tapahtuvaa kelpoisuusehtojen täyttämisprosessia varten sekä antaa heille valmiudet 
kouluttaa klubeja ja hakea piiriapurahoja. Enemmän tietoa löytyy Rotary Internationalin 
verkkosivuilta. 

 



 

 

Miten rotarien ideoita ja palautetta käytetään parantamaan uutta apurahamallia ennen sen 
maailmanlaajuista käyttöönottoa?  
Pilottipiirit ovat jo antaneet Säätiölle kehittämissuosituksia. Esim. internetperustaista 
hakujärjestelmää ollaan kehittämässä käyttäjäystävällisemmäksi. 

Selvitysten mukaan pääosa pilottipiireistä on tyytyväisiä suunnitelman eri osiin. Esim: 
1. 85% :n mukaan piiritason MOU:n (Memorandum of Understanding) vaatiminen parantaa 

apurahojen hallinnointia piirissä. 
2. Piirit ovat tyytyväisiä paperihakemusten korvautumiseen sähköisellä järjestelmällä ja kokevat 

järjestelmän nyt helpommaksi. 
3. Klubeissa ja piireissä tunnetaan enemmän omistajuutta omista projekteista. 
4. Yhden piirin mukaan “olemme saaneet piirimme klubit osallistumaan aikaisempaa paremmin. 

Olemme käyttäneet apurahojamme suureen joukkoon paikallisia ja kansainvälisiä hankkeita ja 
jotkin klubit ovat liittäytyneet yhteen tehdäkseen isompia projekteja”. 

5. Toisen piirin mukaan heidän ammatillisella klulutusryhmällään oli paljon suurempi vaikutus 
omilla paikkakunnillaan kuin perinteisillä GSE-ryhmillä oli. 

6. Useammat klubit osallistuvat kansainvälisiin hankkeisiin ja aloittavat usean klubin 
yhteistyöhankkeita. 

Miksi Rotarysäätiö kehitti tämän uuden apurahamallin?  
Säätiö tajusi, että sen pitää käyttää rajalliset resurssinsa aikaisempaa tehokkaammin. Vuonna 2007 se 
käytti 20 % vuosirahaston budjetista suuriin, merkittävän vaikutuksen omaaviin hankkeisiin ja 80 % 
lyhytaikaisiin toimiin, joilla oli vain vähäinen vaikutus. Uusi apurahamalli kääntää nämä luvut 
toisinpäin – 80 % tukee nyt suuren pysyvän vaikutuksen hankkeita. 

Säätiö on myös tunnistanut, että sen omia toimintoja on tehostettava ja fokusoitava. Esim. pienten 
kaksinkertaistavien apurahojen kysynnän kasvu nosti hallintokustannuksia ilman vastaavaa hyöty- tai 
julkisuusvaikutusta. 

Säätiön hallitus perusti monet tulevaisuussuunnitelman pääelementeistä suoraan rotaryjohtajilta ja 
klubien rotareilta saatuihin ehdotuksiin. Myös toiminnan edelleen kehittämisessä rotarien antama 
palaute on tärkeää. Tällä erää lopullinen suunnitelma hyväksyttiin hallituksen huhtikuun 20211 
kokouksessa. 

Lopullisena tavoitteena on käyttää Säätiön varoja strategisemmin niin, että niillä tuettavat projektit 
muuttavat maailmaa enemmän, vaikuttavat suurempaan määrään ihmisiä ja parantavat Rotaryn 
julkisuuskuvaa. Kun Rotary saa tunnustusta työstään, kasvaa kiinnostus liittyä Rotaryyn ja tukea sen 
kansalaistoimintaa ja humanitaarisia pyrkimyksiä. 

Mistä Rotarysäätiö tietää, onnistuuko tulevaisuussuunnitelma tavoitteissaan?  
Säätiöllä on useita tapoja mitata uuden apurahamallin toimivuutta, mm. rotarien lisääntynyt 
osallistuminen rahoitettuihin hankkeisiin, kasvavat lahjoitukset Säätiölle sekä rotareilta että ei-
rotareilta ja suurempi Säätiön rahoittamien hankkeiden medianäkyvyys. Mutta todelliset menestyksen 
ilmaisimet tulevat varsinaisesta arviointiprosessista, joka tuottaa tietoa siitä, kuinka moni ihminen 
hyötyy Säätiön apurahoista, ja osoittaa, kuinka tulosten pysyvyyden korostaminen varmistaa näiden 
hyötyjen jatkumisen. 
  Reprinted from www.Rotary.org. Epävirallinen käännös Leila Risteli 

http://www.rotary.org/


 

 

Liite TS-2: Kaavio keskittymisalueista (Areas of Focus) 



 

 

Insert TS-3: Mitä tarkoittaa pysyvyys (kestävyys)? 
 

Sanalla pysyvyys (kestävyys) usein tarkoitetaan ympäristöystävällistä toimintaa.  Ympäristön 
huomioon ottaminen on kuitenkin vain osa pysyvyyttä (kestävyyttä). 
Taloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät ovat yhtä tärkeitä.  Humanitaarisella hankkeella, joka 
kattaa kaikki neljä pysyvyyden (kestävyyden) osa-alueet, on parempi mahdollisuus tuottaa 
pitkäaikaista hyötyä hankkeen kohteena olevalle yhteisölle.  
Tässä on esimerkkejä, miten voit sisällyttää pysyvyyden (kestävyyden) seuraavaan hankkeeseesi. 
[The Rotarian lehdestä helmikuu 2012] 

 
 

 
 



 

 

KKlluubbiinn  vviieessttiinnttää  
PPaallvveelleenn  jjoohhttaammaallllaa  jjaa  eeddiissttäämmäällllää  tteehhookkaassttaa  vviieessttiinnttääää  kklluubbiissssaannii  jjaa  sseenn  uullkkooppuuoolleellllaa..  

KKeehhiittäänn  jjaa  hhaarrjjooiittaann  ttaaiittoojjaannii..  
    

Tunnin 
tavoitteet 
Oivaltaa 
tehokkaan 
viestinnän osa-
tekijät 
 
Käyttää tehokasta 
viestintää rotary- 
johtajuudessa 
 

Aineistot 
Liite CC-1: Piirikuvernöörin elämäkerta, esimerkki  

Liite  CC-2:10 vihjetta julkiseen puhumiseen 

Liite  CC-3: Neljä keskeistä taitoa puheen rakentamiseksi 

Communication Skills, (Page 3) Excerpted from 
Leadership Development: Your Guide to Starting A Program. 
250-EN-(308)  

Effective Public Relations 257-EN-(707) 

10 Biggest Public Speaking Mistakes 

The 10 Commandments of Communication 

Key:  attached insert    online     article      ppt 

 
Tämä tunti kuuluu Johtajuus-osaan, jota käsitellään kolmen RLI-kurssipäivän aikana.  Muita johtajuusaiheita tänään ovat 
Strateginen suunnittelu ja analysointi sekä Tiimin rakentaminen.  Myöhemmin tulevat vielä näille aiheille perustuvat osat 

Julkinen kuva ja suhdetoiminta sekä Tehokkaat johtamisstrategiat.  Lisäksi tänään Palvelu-osan aiheena on Kohdistettu palvelu 
ja Jäsenyys-osan Houkuttelemme jäseniä. 

 
 
Tunnin aiheet  
 

 
1) Mitä mahdollisuuksia rotaryklubin johtajalla tai kenellä tahansa klubin jäsenellä on olla 

yhteydessä muutamaan, useimpiin tai kaikkiin klubin jäseniin?   

2) Mitä esteitä tai ongelmia tehokkaaseen viestintään klubissasi on?  

3) Kuinka järjestäisit ja kehittelisit hyvän puheen, selostuksen tai esittelyn klubikokouksessa?  



 

 

4) Mitä kohdeyleisö haluaa kuulla puhujalta   

a) valmistujaisissa; 

b) maljapuheessa häissä; 

c) osakkeenomistajien kokouksessa; 

d) palkintojen jakotilaisuudessa? 

5) Milloin kirjoitettu tai suullinen viesti on liian pitkä? Onko hyvin lyhyt viesti joskus tehokas? 

6) Mitä hyötyä ja haittaa on esityksen kuvallisessa havainnollistamisessa?  

7) Mitä muistat puheista, tiedonannoista ja esittelyistä klubissasi? Onko huumori sopivaa? 

Meillä Suomessa on harvoja tilaisuuksia, jolloin joudut, tai pääset, puhumaan rotariystäväsi 
puolesta.  Kohta sinulla on siihen tilaisuus.   

 

 

“Rotary’s greatest strength will 
always be the individual Rotarian. 
No other organization has such 
powerful human resources.” 
 

Past RI President Glen W. Kinross 
— President’s Message 

 THE ROTARIAN, July 1997 



 

 

Liite CC-1: Piirikuvernöörin elämäkerta, esimerkki 
 
Janne Rotarila on D 4999:n piirikuvernööri.  Hän on vakuutuskonsultti vakuutusyhtiö Mountjoy 
& Lufkinsissa Iowassa.  Hän syntyi Omahassa Nebraskassa ja kävi kunnallista koulua kunnes 
perhe muutti  Lincolniin.  Hän oli lukionsa jalkapallojoukkueen jäsen pelaten hyökkäävänä 
taklaajana.  Ikävä kyllä   joukkue hävisi katkerasti divisioonan loppuottelun hänen ollessaan 
lukion viimeisellä luokalla.  Sen jälkeen Janne kävi Mullvillen yliopistoa, missä saavutti 
psykologian ylemmän palkkaluokan professuurin ja päätti opiskelunsa Phillipsin katolisessa 
pappisseminaarissa, sekin Mullvillessa. 
 
Jannen palveltua kaksi vuotta Yhdysvaltojen maavoimissa hän työskenteli tie- ja 
katurakennusryhmän neuvonantajana Mullvillen rakennusyhtiössä kahdeksan vuotta.  Sen jälkeen 
hän johti muutosohjelmaa Ford-yhtiön teollisuuslaitoksessa Wobegonissa Michiganissa.  
Valitettavasti hänet erotettiin yhtiön lakon aikana.  Sitten hän sai vakuutusasiamiehen paikan ja 
on nyt erilaisten liikelaitosten vakuutuskonsultti. 
 
Janne kutsuttiin Rotaryyn 1998.  Nopeasti hänestä tuli jäsenlisäyskomitean puheenjohtaja.  
Hoidettuaan muutamia tärkeitä klubin tehtäviä, kuten sihteerin, hänet valittiin klubin presidentiksi 
vuonna 2002.   Piiritasolla Janne oli piirisihteeri, yhteiskuntapalvelukomitean puheenjohtaja ja 
apulaiskuvernööri.  Hänet nimitettiin tulevaksi  kuvernööriksi 2009 ja osallistui Rotary 
International Assemblyyn (Kansainvälinen neuvottelu, "Kuvernöörikoulu") Kaliforniassa. 
 
Hän on naimisissa Mervi Rotarilan kanssa ja heillä on kolme lasta: Jori, joka on 4.luokalla 
Washingtonin koulussa, Anna-Mari, joka on naimisissa ja asuu Des Moinesissa Iowassa, ja 
nuorin Martti, joka on kotona.  Perhe asuu Mulberrykatu 1400:ssa Bluffsin läänissä ja hänet voi 
tavoittaa sähköpostiosoitteessa  joe@yahoo.com 

 

mailto:joe@yahoo.com


 

 

Liite CC-2: 10 vihjettä julkiseen puhumiseen 
 

Hermostuneisuuden tunteminen ennen puhetta on luonnollista ja jopa hyödyllistä, 
mutta liika hermostuneisuus saattaa olla haitaksi.  

Tässä muutamia koettuja ohjeita "perhosten" hallintaan ja parempien esitysten aikaansaamiseen: 

• Tunne asiasi ja aineistosi.  Ota aihe, josta olet kiinnostunut.  Tiedä siitä enemmän kuin 
mitä ajattelet sisällyttää puheeseesi.  Käytä huumoria, henkilökohtaisia tarinoita ja 
puhekieltä - näin et helposti unohda mitä aiot sanoa. 

• Harjoittele.  Harjoittele.  Harjoittele!  Harjoittele ääneen kaikkien laitteiden ym kanssa, 
joita olet ajatellut käyttää.  Korjaa tarvittaessa.  Kiinnitä huomio täydentäviin sanoihin; 
harjoittele, pidä tauko ja hengitä.  Harjoittele kellon kanssa ja varaa aikaa yllätyksille. 

• Tunne kuulijakuntasi.  Tervehdi joitakin kuulijakunnan jäseniä heidän saapuessaan.  On 
helpompaa puhua ystäväryhmälle kuin vieraille. 

• Tunne puheenpitohuone.  Saavu ajoissa, kävele puhealueen ympäri ja harjoittele 
mikrofonin ja muiden koneiden käyttö.  

• Rentoudu.  Aloita puhuttelemalla kuulijakuntaa.  Se antaa aikaa ja rauhoittaa hermot.  Pidä 
tauko, hymyile ja laske kolmeen ennenkuin sanot mitään. ("Yksi tuhat, kaksi tuhat, kolme 
tuhat. Tauko.  Aloita.).  Siirrä hermostuneisuus innostukseen. 

• Muodosta mielikuva itsestäsi puhumassa.  Kuvittele itsesi puhumassa, äänesi 
voimakkuus, selvä ja varma.  Kuvittele kuulijakunta taputtamassa - se vahvistaa 
varmuuttasi. 

• Oivalla, että ihmiset haluavat sinun onnistuvan.  Kuulijat haluavat sinun olevan 
mielenkiintoinen, piristävä, opettavainen ja viihteellinen.  He hurraavat sinulle.  

• Älä pyydä anteeksi hermostuneisuuden tai jonkin ongelman takia - kuulijat mitä 
todennäköisimmin eivät huomanneet sitä. 

• Keskity puheesi sanomaan - ei yleistyksiin.  Älä murehdi omista huolistasi vaan keskity 
sanomaasi ja kuulijakuntaasi.   

• Hyödy kokemuksesta.  Pääasiallisesti, puheesi tulisi edustaa sinua - asiantuntijana ja 
ihmisenä.  Kokemus lisää itseluottamusta, mikä on avain tehokkaaseen puhumiseen.  
"Toastmasters"-klubi voi antaa tarvittavaa kokemusta turvallisessa ja ystävällisessä 
ympäristössä. 

Vapaasti käytettävissä:  www.Toastmaster’s.com    



 

 

Liite CC-3:  Puheen rakentamisen neljä keskeistä taitoa  
 

1. Käytä luonnosta, suunnitelmaa auttaamaan ymmärtämistä. 
2. Siirry pehmeästi kohdasta toiseen. 
3. Taiteile tehokas puheen avaus. 
4. Luo tehokas puheen loppu. 

 
• Nämä ovat olennaiset taidot, joita sovellat jokaiseen tulevaan puheeseen, onko se 

sitten kahden minuutin valmistelematon puhe, 15 minuutin liikealan esitys tai 60 
minuutin juhlaesitelmä. 

 
Luonnostelu, suunnitelma. Lukuisia tapoja kuten:   
   Miettien:  kuka, mitä, milloin, missä, miksi 
   Perinteinen "Kolme käsiteltävää ydinasiaa" 
             Aikajärjestys 
   Maantieteellinen 
 
Siirtymiset. Siirtymiset ovat keskeisiä.  

• Neljästä taidosta sopivat ja asialliset siirtymiset puuttuvat pääosasta esityksiä.   
Useimmilla  puhujilla on johdanto ja yhteenveto tukiaineistoineen jossakin muodossa.  
Mutta usein on vähän pohdittuina siirtymistapoja, joilla liitetään puhe yhtenäiseksi 
kokonaisuudeksi.  

• Kirjoitetussa lyhyessä jutussa (kuten tämä kirjoitus), otsikot, lihavoinnit ja 
välimerkkien käyttö tarjoavat vihjeitä lukijoille auttamaan heitä ymmärtämään 
rakenteen kokonaisuuden. 

• Suullisessa puheessa käytä taukoja ja siirtymisilmaisuja tämän vaikutuksen 
aikaansaamiseksi niin, että kuulijat tietävät milloin asiakohta loppuu ja seuraava 
alkaa.  

 
Aloitus.  

• Määrittele lähtökohta, aiheeseen johdattelu  
• Puheen tarkoitus, mihin ollaan menossa 
• Aloita yllätyksellä 

 
Lopettaminen.   

1. Yhteenveto, kolme pääkohtaa 
2. Kehotus toimintaan yms. 

 
_______ 

Käsitteet: Toastmasters Speech 2: Organize Your Speech by Andrew Dlugan, April 
29th, 2008 at www.Toastmasters.com.  

 

http://sixminutes.dlugan.com/toastmasters-speech-2-organize-your-speech/#author


 

 

TTiiiimmiinn  rraakkeennttaammiinneenn  
Voin johtaa ja edistää tehokkaissa ja motivoituneissa ryhmissä tapahtuvaa klubini 

sisäistä yhteistyötä ja siten varmistaa palvelutavoitteidemme saavuttamisen.    

  

Tunnin tavoitteet 
 
Pohtia sitä, miten 
komiteoita ja tiimejä 
käytetään rotaryklubeissa  
 
Keskustella komiteoiden 
etuja ja haittoja 
 
Tarkastella komiteoita 
johtamisen työkaluna 
  

Aineistot 
  

    Liite TB-1: Klubin komitearakenteita  
 

    Liite TB-2: Klubin vaakuna -harjoitus  
 

 Klubin presidentin opaskirja 
 

 Klubijohtosuunnitelma 
  

KKeeyy::    aattttaacchheedd  iinnsseerrtt    oonnlliinnee      aarrttiiccllee        pppptt  
  

Tämä on osa johtajuutta käsittelevää kokonaisuutta, joka kulkee läpi RLI-valmennuksen kolmen päivän. Aikaisempi osa 
tästä oli Näkemyksiä johtajuuteen. Sen muita tänä päivänä käsiteltäviä osia ovat Strateginen suunnittelu ja analysointi sekä 

Klubin viestintä. Myöhemmin tulevat vielä osat Julkinen kuva ja suhdetoiminta sekä Tehokkaat johtamisstrategiat. 
Palvelulla ja Rotaryjäsenyydellä on omat kokonaisuutensa. 

 
Tunnin aiheet 
 

1) Miksi rotaryklubissa pitäisi käyttää tiimin rakentamista ja 
komiteoita? Onko eri lähestymistavoissa etuja ja haittoja?  

2) Miten voimme käyttää tehokkaasti rotarytiimejä ja -komiteoita? 
Miten tärkeää on tehtävien ja velvoitteiden delegointi? 

3) Mikä on klubikomitean puheenjohtajan rooli? Entä klubin 
presidentin? sihteerin? 

4) Klubin vaakuna –harjoitus (Liite TB-2) 

You are [busy people]; were 
not such the case you would 
not be Rotarians; but 
remember that the [chair] of 
your division is a busy 
[person], and he has made 
himself busier than ever by 
the assumption of the duties 
of his [position]… In this, as in 
all other things, let us work 
together, because to do so is 
to be Rotarian. 

Paul P. Harris 
Founder of Rotary 

— Messages from the President 
 January 1912 



 

 

Liite TB-1: Klubin komitearakenteita 
(Klubin presidentin opaskirja, Liite A) 

 

 
     
 



 

 

 
 
 



 

 

                
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

             Liite TB-2: Harjoitus: Klubin vaakuna 
 
Tavoite: Luoda rotaryklubille vaakuna ja heraldiset 
tunnuskuvat 
 
Materiaali: Käytä seuraavan sivun tyhjää vaakunaa tai piirrä 
fläppitaululle. 
 
Aika: Ryhmillä on 20 minuttia luoda rotaryklubinsa vaakuna ja lisäksi suositellaan 15 
minuutin käyttöä jatkokysymysten käsittelyyn.  
 
Harjoitus: Luokka jaetaan ryhmiin. Fasilitoija lukee ohjeet ja rajoittuu tässä vain alla 
oleviin tarkkoihin toimintaohjeisiin. Ryhmien pitää olla toisistaan erillään ja työskennellä 
toisistaan riippumatta.   
 
Ohjeet: Heraldiikka tarkoittaa vaakunoiden suunnittelua, esittämistä, kuvaamista ja 
tallentamista. Se on tunnistusjärjestelmä, joka on yksilö- tai ryhmäilmaisun hyvin 
persoonallinen ja ainutlaatuinen muoto. Vaakunaa käytetään havainnolistamaan erityisiä 
ominaisuuksia, tekoja, saavutuksia tai piirteitä, jotka ovat tärkeitä yksilölle tai 
organisaatiolle.  Termi blasonointi (engl. “Blazon”) tulee saksan ilmaisusta “puhaltaa 
torveen”. Turnajaisissa airut (engl. “herald”) soitti trumpettia; hänen velvollisuutenaan 
oli myös selittää muiden osallistujien kilpien tai “vaakunoiden” kuvien merkitykset. 
Täten blasonointi päätyi tarkoittamaan “vaakunan kuvaamista sanoin käyttäen 
heraldiikan käsitteitä.”  
 
Tavoitteena on suunnitella, kehittää ja selittää rotaryvaakuna ja sen heraldiikka. 
Valmennettavien ei tarvitse rajoittua oheiseen tyhjään vaakunaan, vaan he voivat 
suunnitella vaakunansa millä tavoin haluavat. Joka tapauksessa kaikkien muodot, 
symbolit, värit ja mallit on selitettävä ja niiden on oltava olennaisia Rotaryn tai heidän 
klubiensa tai rotarypiirinsä kannalta.  
 
Huom. piirroksen, värien ja mallien ei tarvitse olla täydellisiä. Mutta niiden pitää olla 
riittävän selviä niin, että ne voidaan selittää ja muut ymmärtävät, mitä käsitteitä ne 
edustavat.  
 
Kun tiimeillä on ollut mahdollisuus esitellä ja selittää vaakunansa, fasilitoija käy niiden 
kanssa läpi jatkokysymykset ja johtaa ryhmäkeskustelua. 



 

 

Klubin vaakuna 



 

 

HHoouukkuutttteelleemmmmee  jjäässeenniiää  
Voin johtaa ja edistää sitä, että klubini on tunnustettu toimija yhteisössämme ja sillä tavoin 

pystyy houkuttelemaan hyviä, aktiivisia jäseniä.   
  

Tunnin 
tavoitteet 
Tunnistaa klubini 
kohderyhmä ja 
profiili 
Määritellä 
kohderyhmän 
ominaispiirteet 
Selvittää, miten 
klubini voi vetää 
puoleensa 
kohderyhmäänsä 

Aineistot 
 Liite  AR-1: Klubin profiili  

Liite  AR-2: Suhteiden verkosto 

Liite  AR-3: Jäsenyyden prosessikaavio 

Liite  AR-4: Klubin jäsenyyskomitea 

Membership Development Resource Guide. 417-EN-(408) 

Miten ehdotan uutta jäsentä 254-FI-(312)  

Key:  attached insert    online     article      ppt 

 
Tämä on osa rotaryjäsenyyttä käsittelevää kokonaisuutta, joka läpäisee RLI-velmennuksen kolme päivää. Aikaisemmat osat 

tästä olivat Rotarymaailmamme, Etiikka ja ammattipalvelu sekä Sitoutamme jäsenemme. Myöhemmin tulee vielä osa 
Rotarit, ammattipalvelu ja odotukset. Palvelulla ja Johtajuudella on omat kokonaisuutensa. 

 
Tunnin aiheet  
 
 

1) Mikä on kohderyhmä?  

2) Onko rotaryklubillasi kohderyhmä? 

3) Kenet pitäisi kutsua rotaryklubisi jäseneksi ja miksi? 

4) Mitkä asiat klubissasi olisivat houkuttelevia tälle kohderyhmälle? Mainitse yksi asia, mitä voit 
ehdottaa klubillesi, jotta se voi houkutella kohderyhmäänsä. 

5) Miten jäsenyyskomitea voi rekrytoida uusia jäseniä? Mitä sen pitäisi tehdä? 

“When a tree stops growing — it is 
ready to die…. 
 
A Rotary club is like that: It is moving 
ahead only when it is growing. When 
the growing ends, the knife-and fork 
club begins.” 

 
1957-1958 RI Pres. Charles G. Tennent 

— Little Lessons in Rotary (Third Edition), 
March 1978 



 

 

Liite AM-1: Klubin profiili                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenten lukumäärä            
            ________ 

Ohje: 1, 2, 3 matalasta 
korkeaan 

 

Ikä keskimäärin 
 

          
           ________ 

  

Miten aktiivinen 
klubi on? 

              
             1 

                    
                      2 

           
          3 

Miten kallista on 
osallistua 
toimintaan? 

           
 
             1          

                      
 
                      2  

          
 
          3    

Miten poissulkeva? 
(vs. helppo liittyä) 

 
             1 

 
                      2 

 
          3 

Miten hauskaa 
klubissa on? 

             
             1 

                     
                      2 

          
          3 

Miten tehokas 
paikallisessa 
palvelussa? 

 
 
             1 

 
 
                      2 

 
 
          3 

Miten aikaansaava 
koko maailman 
tasolla? 

 
 
             1 

 
 
                      2  

 
 
          3 

Miten 
arvovaltainen? 

 
             1 

 
                      2 

 
          3 

Miten tehokas 
verkostoituja? 

 
             1 

 
                      2 

 
          3 

Miten paljon apua 
klubin jäsenet 
antavat toisilleen? 

 
 
             1                 

 
 
                      2 

 
 
          3 

Miten paljon perheet 
ovat mukana? 

 
 
             1 

 
 
                      2 

 
 
          3 

Missä määrin 
johtajuutta 
kehitetään? 

 
 
             1 

 
 
                      2 

 
 
           3 

Kuinka paljon 
klubin hankkii 
toiminnalleen 
julkisuutta? 

 
 
             1  
               

 
 
                      2 

 
 
           3 



 

 

Liite AM-2: Suhteiden verkosto 

Rotari

Rotary-
klubi

Rotary 
International

Klubin 
sidosryhmät

Hyödyn-
saajat RI:n

sidosryhmät

Kaikki rotaryssa alkaa rotarin 
tyytyväisyydestä ja päättyy siihen. 
Rotaryklubien kohderyhmä kautta 
maailman kantaa huolta itsensä, 
lastensa, liikkeensä tai ammattinsa, 
asiakkaidensa, paikkakuntiensa, maansa 
ja maailman turvallisuudesta. Rotaryn 
erityinen asema (käsitys Rotarysta) on 
rakennettava heidän kannaltaan ja 
välitettävä sidosryhmien kautta. 

Klubin sidosryhmät
virkailijat
hallitus
komiteat
projektit
ohjelmat
myyjät
työntekijät
partnerit

Hyödynsaajat
Erilaisten 
ohjelmien ja 
projektien 
(humanitaariset, 
koulutus-) avun 
saajat

RI:n sidosryhmät
virkailijat
keskushallitus
työntekijät
the Rotary Foundation
projektit
ohjelmat
vyöhykkeet
piirit
piirikuvernöörit 
koordinaattorit
myyjät
alihankkijat
partnerit

Rotarien ja kohderyhmän  käsityksien 
Rotaryn erityisestä asemasta
on oltava  yhdenmukaisia ja täysin linjassa 
keskenään.   

 

Diagram credit PDG Jim Henry, Zone 34 Rotary Coordinator, 2010-11 and the Zone 34 Team



 

 

Liite AM-4: Klubin jäsenyyskomitea 

Klubin jäsenyyskomitean tehtävänä on kehittää ja toteuttaa jäsenkehityksen toimintasuunnitelma. Jotta 
rotaryklubi voi olla tehokas, se tarvitsee jäseniä. Klubisi kyky palvella paikkakuntaasi, tukea Rotarysäätiötä ja 
kehittää johtajia, jotka voivat palvella Rotarya yli klubitason, on suorassa suhteessa klubin jäsenkunnan 
kokoon ja vahvuuteen. 
 
Klubin jäsenyyskomitean velvollisuudet on tiivistetty alla ja löytyvät selitettyinä Klubin jäsenyyskomitean 
opaskirjasta, 226B-FI- (1011), joka on imuroitavissa osoitteesta www.Rotary.fi  (Suojatut jäsensivut). Laatikko 
on otettu Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille –dokumentin osasta Jäsenyys. 
 

• Se laatii itselleen tavoitteet siten, että klubin jäsenyystavoitteet saavutetaan tulevana vuonna. 

• Se arvioi klubin heikkoudet ja vahvuudet. 

• Se tekee työtä yhdessä julkisuuskuvakomitean kanssa ja luo klubista myöntei-sen kuvan, joka vetää 
puoleensa sekä mahdollisia uusia että nykyisiä jäseniä.  

• Se laatii koulutusohjelmia sekä uusia että klubissa jo olevia jäseniä varten.  

• Se tukee tarvittaessa vastaperustettuja klubeja piirin alueella. 

Komitean avaintehtäviin ja –menetelmiin kuuluvat:  

Kuinka klubi suunnittelee saavuttavansa jäsenkehitystavoitteensa? (rastita kaikki sopivat) 
 
o Suunnittelemme jäsenten sitouttamisohjelman jonka tavoitteena on vaikuttaa jäsenistöön siten, että heistä tulee 

innokkaita rotareita, kun he saavat osallistua mielenkiintoisiin ohjelmiin, projekteihin, toimintaryhmiin ja heitä 
koulutetaan jatkuvasti 

o Pidämme huolta siitä, että jäsenyyskomitea tuntee tehokkaat jäsenhankintamenetelmät 
o Suunnittelemme rekrytointiohjelman, joka auttaa saamaan paikkakuntaa monipuolisesti edustavia jäseniä 
o Selvitämme mahdollisille jäsenille, mitä heiltä jäseninä odotetaan 
o Huolehdimme siitä, että uudet jäsenet sitoutetaan klubiin 
o Jaamme esitteitä, jotka antavat jäsenehdokkaille yleistietoa Rotarysta ja kerromme erityisesti omasta klubistamme 
o Osoitamme jokaiselle uudelle jäsenelle kummiksi/mentoriksi kokeneen rotarin 
o Annamme tunnustusta niille rotareille, jotka esittävät uusia jäseniä 
o Innostamme jäseniä liittymään Rotaryn toveruusryhmiin ja rotarien toimintaryhmiin 
o Osallistumme RI:n jäsenkehitystä edistäviin palkitsemisohjelmiin 
o Tutkimme, minne olisi mahdollista perustaa uusi klubi 
o Näiden lisäksi teemme (kuvaile): 
 
 
Askeleet: 
 
 

 

http://www.rotary.fi/


 

 

 

 

 

 

 

Osa I keskittyi rotarina olemisen perusteisiin ja osa II sovelsi saatuja tietoja ja taitoja klubin 
tehokkuuden parantamiseen.  Osa III avaa oven korkeampaan rotarypalveluun ja 
monimutkaisten kysymysten kriittiseen tarkasteluun!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusia houkutuksia - 
esimakua osasta III 

Klubin viestinnän, 
tiimien rakentamisen ja 
strategisen 
suunnittelun ja 
analysoinnin perustalta 
on hyvä tutustua 
tehokkaampiin 
Johtajuusstrategioihin 
ja julkisuuskuvan ja 
PR:n hienouksiin!  

Päästä valloilleen palvelupotentiaalisi 
kaikilla palveluväylillä, laajenna näköpiiriäsi 
kansainvälisesti ja päätä, että aiot muuttaa 
maailmaa!  

Rakentaen ammat-
ti- ja jäsenyys-
osioillemme pääset 
tutkimaan yhtä 
Rotaryn kuumista 
aiheista - Hylkääkö 
klubisi uudet 
jäsenensä jättä-
mällä vastaamatta 
heidän verkostoi-
tumis-, mentoroin-
ti- ja palvelutar-
peisiinsa? Onko 
tässä avain 
Rotaryn 
jäsenyyskriisin 
ratkaisemiseen? 

*** RLI-valmennuksen osa III on tulossa! *** 
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