
KAUSI 2020-2021
DG Teijo Räsänen 

Rotarypiiri 1430

Pandemiasta uuteen ja ehompaan!



Asiat hallitukseen:

• Ajankohtaista klubissa - piirissä

• Klubin toiminnan yleiskuvaus

• Klubin hallinto ja suunnittelu

• Klubin itsearviointi ja tulevaisuuden näkymät

• Näkyvyys ja imago sekä Somen 

hyödyntäminen

• My Rotaryn jäsenjärjestelmä

• My Rotaryn tavoitteiden syöttäminen

• Sisäinen tiedottaminen

• Jäsenyyden kehittäminen ja uudet 

toimintamuodot ja oman vetovoiman 

parantaminen

• Klubin talous – budjetti

• Piirin nettisivut ja omat nettisivut

• Rotarysäätiölahjoitukset – EREY

• Nuoret sukupolvet

• Nuorisovaihto

• RYLA

• Rotaract, Interact

• Projektit, yhteishankkeet ja Saimaa

• Piiritason toiminta – apulaiskuvernöörit sekä 

organisaatio sekä tuki

• AG:n terveiset

• Klubin toiveet sekä odotukset 

kuvernöörin/piirin suuntaan



KLUBIN ITSEARVIOINTI
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Mikä on haastavinta, askarruttaa klubin toiminnan järjestämisessä tällä hetkellä?

Miten virtuaalimaailma on nyt hallussamme?

• Klubikokousten pitäminen jollain virtuaalikokoustekniikalla (Zoom, Teams etc)

• Miten perehdyttäminen järjestetty a) uusille, b) osaamattomille?

• Miten käytämme oman klubin Some-kanavia?

Ovatko nämä kanavat klubissa tuttuja?

• Löydät meidät myös internetistä: https://rotary.fi/d1430/rotarypiiri 1430/

• Facebookista https:// www.facebook.com/groups/D1430/ 

• twitter-tili https://twitter.com/rotarypiiri.

MIKÄ ON NYT MEILLE HAASTAVINTA?
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Miksi olemme olemassa ja Mitä asioita pitäisi 
nostaa jatkossa esiin KLUBIN kehittämisen 
agendalle?

Johtamisen kehittäminen –johtamisen 
toimintamalleja

Kehittämisen johtaminen – klubin kehittämisen 
asialistan asioita

1. Miten klubin johto toimii, organisoituu, jotta 

jäsenet tuntevat voivansa käyttää osaamistaan 

ja innostustaan yhteiseen hyvään?

2. Projektit ja yhteinen tekeminen kokouksissa ja 

omalla paikkakunnalla, jäsenten mukaan ottaminen 

toimintaan



ONKO KLUBISI KUNNOSSA?

• Vuosiohjelma suunniteltu ja kirjattu
• Klubikokoukset kiinnostavia
• Onko hankkeet laadukkaita ja yhteistyössä rakennettuja?
• Omat sosiaaliset tapahtumat rakentavat yhteisöllisyyttä
• Digitaidot ja Some hallussa kokouksissa ja tiedotuksessa
• Onko klubeissa hauskaa ja hyvä meininki
• Ilmapiiri hallituksessa ja miten se vaikuttaa perusrotariin
• Jäsenkehityksen eteen toimia, jäsenhankintatilaisuuksia
• Keski-ikä laskee, uusia ryhmiä mukaan



MITEN PIIRI VOISI TUKEA TOIMINTAANNE?

• Keskustelu ja odotuksia, toiveita? Teijo / AG kirjaa

• Saimaa strategiapalaveri

• Muiden klubien toteuttamia hankkeita
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Title Page Option

Otteita D 1430 Toiminnasta ja 
kansainvälisestä rotaryliikkkeestä

DG Teijo Räsänen



DG TEIJO RÄSÄNEN

Palveluksessanne!

KM, pidän runoista, valokuvauksesta
ja osallistavasta yhteiskehittämisestä
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AARO 
HELLAAKOSKI: 
PIENTÄ KOKOA, LOPPU

Ne sanovat: sairas on aika tää

Ja sitäpä en pane vastaan.

Mut sanoisin: Vaimo synnyttää

Nyt Kaikkein vaikeinta lastaan.

Kuka ei ole ristiriitainen,

Ei tunne riemua myskyjen.

Kuka ei sano vastaan itseään,

Ei omista päätään ei sydäntään
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Koronan vaikutuksista

• Toiminta ollut rajoittunutta, mutta se on saanut uusia muotoja ja sisältöjä

• DG klubivierailut:.  Teijo käy, jos mahdollista, ellei, niin sovittuna käyntiaikana tehdään virtuaalivierailu ja kokous

• Kokoukset kasvotusten estävät pudokkaita, mutta virtuaalikokouksia suositellaan, mikäli on olemassa jäsenten 
terveyteen, turvallisuuteen taikka hyvinvointiin kohdistuvia huolenaiheita. Paikallisia määräyksiä sovelletaan, 
molemmat muodot mahdollistetaan piirin koulutuksissa eli myös tietokoneella mukaan tapahtumiin etänä.

• Covid- 19 seuraukset ovat globaalisti dramaattiset: apua tarvitaan entistä enemmän:

• Meidän, kuten koko yhteiskunnan on sopeuduttava muutokseen: nuorten koulutus keskeytyy, sairauksista tulee 
poliittisia, vastakkain asettelut lisääntyvät, taloudellisia shokkeja, tuotantoketjujen järjestämistä, esteitä 
liikkuvuuteen, rajoituksia toimintaan ja poliittisia mullistuksia, meilläkin hyvinvoinnin ja mielenterveyden haasteita

• TOISAALTA: RI /klubit ovat reagoineet TRF-avustuksin ja Shelterboxilla sekä projektein pandemiahätään parissa 
kuukaudessa. 

• Meillä on mahdollisuus perehtyä  verkkokokoustekniikkaan, ja pohtia innovaatioita, ja oppimme toimimaan 
muuttuvassa maailmassa.  Rotaryn Learning Centerissä uusi oppimisaihe: Online -kokoukset – ”Meeting online”, 
jossa jäsenet voivat jakaa keskenään parhaita käytänteitä ja ideoita. 



KYSYMYS SINULLE

• Missä Sinä olet

parhaimmillasi?

• Kerro kaverille

• ja käytä osaamisesi

toimintaamme!

MIKÄ ON NÄKEMYKSENNE 

TOIMINTAMME, KLUBINNE 

TARKOITUKSESTA?

HEI, MINÄ OLEN TEIJO, 
KUVERNÖÖRI, DG 2020-

2021, PALVELUKSESSANNE.
”Minun tehtävä on auttaa 

teitä onnistumaan omassa 
Rotary-työssänne”



MEIDÄN
ARVOMME

• Erilaisuuden ymmärrys

• Yhtenäisyys ja yhteisöllisyys

• Ystävyys

• Johtajuus sekä

• Palvelu



Piirin 
strategiset 

painotukset 
perustuvat 

arvoihimme

• Yhdessä uusia klubimalleja: Rotarit voivat 
laajentua perustamalla mm. 
paikkakuntakohtaisia Rotaract-klubeja, 
teemaklubeja sekä sateliittiklubeja

• Jokaisella klubilla yksi strateginen 
teemakokous vuodessa. Millainen 
klubimme haluaa olla 5 vuoden päästä ja 
miten sen voimme saavuttaa?

• Pohtikaamme, mitä lisäarvoa klubi haluaa 
tuottaa jäsenilleen. Muutosjohtaja? 

• Ei ole väärää ikää, eikä muotoa olla rotari.

• Polio-keräys ja poliotapahtumia. On 
vastattava lupaukseen, jonka maailman 
lapsille olemme antaneet! Voidaan tehdä 
Covid-projekteja paikallisesti!

• Klubien jäsenmäärää on aktiivisin uusia 
potentiaalisia rotarytoiminnan arvoja 
kunnioittavia jäseniä, joka klubille AINAKIN 
yksi alle 45 –vuotias mukaan!



Terveiset San Diegosta

”Maailma tarvitsee Rotaryä nyt 

enemmän kuin koskaan. Meidän on 

varmistettava, että Rotary avaa 

mahdollisuuksia tuleville sukupolville”



RI MENEE LUJAA NUORIN JA 
MONIPUOLISIN VOIMIN –

Anna osaaville ihmisille mahdollisuus
liittyä joustavasti rotareihin!

• Toimintaa yhteisölle - yhdessä
verkoston kanssa: omalla osaamisella
ihmisten tekoja yhteiseksi hyväksi

• Ei muodollista: Tulkaa ulos
kabineteista ja käyttäkää kaikkia
kanavia Rotarybrandin vahvistamiseen!

Tavoitteena

• vaikuttavuus, saavutettavuus, 
osallistujien sitoutuminen ja oma
kykymme sopeutua toimintaympäristön
muutokseen



KLUBI VOI HYVIN SINUN KAUTTASI:

Miten yhteiset arvomme eli palvelu, erilaisuuden 

hyväksyminen, veljeys / sisaruus sekä yhdistävä 

johtajuus 

NÄKYVÄT TEIDÄN OMASSA KLUBISSA?

MITEN VOISITTE PAIKALLISESTI LISÄTÄ 

SAAVUTETTAVUUTTA JA VAIKUTUSTA OMASSA 

YHTEISÖSSÄNNE: Paikalliset teemat ja muodot

MITEN VOISITTE KÄYTÄNNÖSSÄ TUKEA KESTÄVÄÄ 

KEHITYSTÄ JA LISÄTÄ JÄSENTEN  SITOUTUMISTA 

KLUBIIN JA ROTAREIHIN Uusi polvi, odotukset

MITEN VOISITTE MUUNTAA TOIMINTAA YMPÄRISTÖN 

MUUTOKSEN MUKANA  VASTAUKSENA UUSIIN 

HAASTEISIIN, OLI KYSYMYKSESSÄ ILMASTO, 

KORONA TAI JÄSENTEN MUUTTUVAT ODOTUKSET?



SYYSKOKOUS JA SEMINAARI 17.10. Kuopio 

SÄÄTIÖSEMINAARI. LPR 7.11.2020

Virtuaalinen PRE-PETS tammikuussa ja 

PETS 20.-21.3.21  Mikkeli,  yhteiset tempaukset Saimaa 

PIIRIKONFERENSSI – Tulevaisuus tässä ja nyt Kuopion Puijonsarvi 15.-16.5.2021

RYLA
27.6-4.7.21 Kuopio, Pohjois-Savon klubit, ”Metsäjohtaminen”

KESÄLEIRI Etelä-Savon klubit, ” Saimaa”. Elokuu 2021

12.-16.6.2021 International Rotary Convention, Taipei, tuleva kuvernööri puolisoineen ja kaikki 

kiinnostuneet rotarit

TÄRKEITÄ 1430 TAPAHTUMIA



KAUDEN 2020-2021 KOLME PAINOPISTETTÄ PIIRISSÄMME 

1. Klubien vetovoimaisuuden, toiminnan laadun ja 
ajankohtaisuuden lisääminen

2. Uusien klubien ja toimintamuotojen kehittäminen sekä 
nykyaikaisen markkinointiviestinnän ja somen 
hyödyntäminen nuorten sekä perheiden tavoittamiseksi

3. Itä-Suomen rotarien yhteinen, paikallinen ajan hermolla 
oleva ympäristöhanke toteutetaan omana Saimaa hankkeena 
vesien suojelemiseksi.

– Vaikuttavuuden lisäämiseksi se yhdistetään kaikkien Suomen 
piirien ja pohjoismaiden rotarien ja yhteistyökumppanien 
koko Itämeren valuma-alueen suurhankkeeksi The Baltic Sea. 



Haluaisin lisätä oman klubimme
vetovoimaa tällä paikkakunnalla?

- Kirjoita 5 ideaa

- Käykää läpi parin kanssa ja 
valitkaa paras ja kertokaa se 
ääneen muille

MITEN?
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2-5 
jäsentä

lisää

Oma kynä ja paperinpala esille



People of action

• https://youtu.be/YaCtNqourr4

• Meitä nuoremmilla sukupolvilla on voimakas 

halu tehdä palvelutyötä. Katsokkaa

• He ovat kyseenalaistaneet voivatko he toimia 

vaikuttavasti Rotaryn kaltaisessa 

organisaatiossa, vai saavatko he aikaan 

enemmän luomalla muunlaisia yhteyksiä? 

• Nyt on aika aloittaa puhtaalta pöydältä, kokeilla 

uusia lähestymistapoja ja valmistella Rotary 

tulevaisuutta varten.

https://youtu.be/YaCtNqourr4


MITEN LÖYDÄMME UUSIA TUOREITA 
JÄSENIÄ?

• Nuoret, Naiset, yritykset…
• Kauppakeskukset, Uudet kasvavat asutusalueet, isot tuotantolaitokset
• Löydä alueeltasi tyhjä paikka uudelle klubille, sateliitti?
• Kuka voi olla rotari?
• Katso lähelle, älä liian kauas, ystävät, perheenjäsenet…
• Kukaan ei liity, jos kukaan ei kysy
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Rotaryn organisaatio

Rotaryklubit (33.650)

Rotarypiirit (531)

Zonet (34) SRP

Rotary International Toimistot

Klubin toimihenkilöt 
ja komiteat

Piirin toimihenkilöt ja 
komiteat

Zonen toimihenkilöt

RIn toimihenkilöt

Yhteyshenkilöt

Toimihenkilöt ja 
monipiirikomiteat



Piiri: ”Suomessa viisi piiriä”

District ”kukin niistä oma rekisteröity yhdistys”

”puheenjohtajana kuvernööri”

”piirit jaettu AG-alueisiin”

”meidän piiri nro 1430”

”Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala,

Etelä-Savo, Pohjois-Savo”

Vyöhyke:
Zone ”maailma jaettu 34 vyöhykkeeseen”

”käytetään kuvernöörikoulutuksessa”

”käytetään RI:n hallitusvaalissa”

”Suomi kuuluu vyöhykkeeseen nro 17”

”Latvia, Pohjois-Ruotsi, Viro, Venäjän länsiosa”

1430
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ORGANISAATIOKAAVIO

Piirin 1430 organisaatio – piirihallitus ja komiteat

Kuvernööri

DG Teijo

Jäsenyys

IPDG Vesa

Viestintä

PDG Osmo

Uudet klubit

DGN - Maire

Piirisihteeri

DES Ellen

Piirikouluttaja

DGE Pekka

Apulaiskuvernöörit

5  Kpl AG :t

Jäsenyys

PDG Ari

Viestintä

Virve

Uudet klubit

PDG Mikko

Talouskomitea Nuorisopalvelut Säätiökomitea

Komiteat



MISSION OF THE ROTARY FOUNDATION

Rotarysäätiösi muuntaa rotarien ja heidän

ystäviensä lahjoitukset maailmanlaajuisiksi

humanitaarisiksi palvelu- ja avustus-

projekteiksi, jotka parantavat elämän

edellytyksiä ja säästävät ihmishenkiä.

• Hyvän tekeminen on ollut säätiön missiona yli 100 

vuotta

• Polio Plus ohjelmasta rauhantyöhön säätiö on 

välittänyt lahjoituksia yli 4 mijardia! 

• Lahjoituksesi varmistaa edistymisen ja Säätiön

työn tulevaisuudessa,



Rauhantyö ja konfliktin ehkäisy

Sairauksien ehkäisy ja hoito

Vesi ja saniteetti

Äitien ja lasten terveys

Peruskoulutus ja lukutaito

Talouden ja yhteisöjen toimintakyvyn kehitys

• Ja uutena ympäristö!

PAINOPISTEEThttps://www.facebook.com/JohnHewko/photos/a.15827464759911

5/3095648430528374/?type=3&theater&ifg=1

Kahdeksan mieslaulajan muodostama 
tuplakvartetti käy laulamassa Kuopion 
palvelukotien pihoilla mm. kesäisiä serenadeja ja 
tunnettuja isänmaallisia klassikoita kolmena eri 
päivänä: 
tiistaina 10.6., lauantaina 14.6. ja tiistaina 16.6. 

Yhteistyökumppanit: 
Kuopion Rotaryklubi http://kuopionrotaryklubi.fi/
Puijon Rotaryklubi http://wp.puijorotary.org/
Veljmies Rotaryklubi http://veljmies.org/
Kallaveden Rotaryklubi http://rotary.bonsait.fi/
Kuopion Huomenklubin 
Rotaryklubi http://huomenklubi.fi/index.html
Inner Wheel Kuopio 
ry http://www.innerwheel.fi/kuopio/

Rotary International on yli 200:ssa maassa 
toimiva kansainvälinen palvelujärjestö ja sillä on 
1,2 miljoonaa jäsentä. Sen toiminta perustuu 
paikallisiin rotaryklubeihin, jotka järjestävät 
monenlaista palvelu- ja 
hyväntekeväisyystoimintaa omilla 
paikkakunnillaan. 

https://www.facebook.com/JohnHewko/photos/a.158274647599115/3095648430528374/?type=3&theater&ifg=1
http://kuopionrotaryklubi.fi/?fbclid=IwAR2Kzmo2M4gtMH7eSeyMKRgHgpPCKQkVrtbH2Q3o3S8_9tNWXf-w9lxFZq0
http://wp.puijorotary.org/?fbclid=IwAR1FwngVS4Sc7QigwWpK3oeH6JYkz5-Nt8c01BWoI7L8jLB8oJfYQTHEQcU
http://veljmies.org/?fbclid=IwAR0K1Dqknz4QZhRtaa_n6vUbeDz0Elc_SU2XAE-uylKKm5PBIaTGQItuwck
http://rotary.bonsait.fi/?fbclid=IwAR1Fkst3OsflvWzvyKJqmAIu3YrLNZKGX-v0_7a-fdGMs-AwfAKMc8cROYI
http://huomenklubi.fi/index.html?fbclid=IwAR26XiRFqko3n25AFJAzOh0p6V_7P5inNyz9JRtaUy-alFI5X_RZvdsGkbg
http://www.innerwheel.fi/kuopio/?fbclid=IwAR2fF3pRVaGffOraFIfXDuRsbZJfK5SNdTRKD5H5pRzNnfMeplHIQuV9IZI


Afrikka on vapautettu poliosta (Holger Knaack 25.8.20)

Taas yksi askel 

työssämme on 

saavutettu !
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Lahjoittaminen on niin hankalaa! Onko se?

”KYMPPI KUUSSA - jatkuva lahjoitus”

• KERRO TÄSTÄ KLUBISSASI:

• - ei tarvitse enää ”muistaa lahjoittaa”

• - ei tarvitse enää kuulla moitteita ja motivointia

• KUINKA?

• - Katso SRP:n jäsentietojärjestelmästä ID-
numerosi

• - MyRotaryssa avaa oma käyttäjä tili (vain 
kerran, ID kysytään)

• - DONATE-painike

• - valitse rahasto Annual Fund / Polio Plus

• - valitse summa, 10 €

• - valitse jatkuva lahjoitus

• - valitse ”once a month”

• - anna luottokorttisi tiedot

• - tarkista vielä kerran kaikki tiedot

• - SUBMIT-painike

• SINNE LÄHTI!

• - saat vahvistuksen sähköpostiisi

• - saat kiitospostia säätiöltä

• - näet lahjoituksen lähteneen

• kuukausittaiselta VISA-laskultasi

• - sinulle (tai klubillesi) kertyy omia PHF-pisteitä
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RI nostaa myös ympäristöasiat esiin!

31

Supporting the environment becomes an area of focus

Rotary has a new area of focus — supporting the environment — after a unanimous 
vote by The Rotary Foundation Trustees and the RI Board of Directors. Rotary has long 
supported activities that sustain the environment, and in the past five years we have 
allocated $18 million to such projects through global grants tied to other areas of 
focus. Adding the environment as a distinct cause formalizes our longtime community-
based efforts and will give Rotary members more ways to increase our global impact 
and expand our reach.

The Foundation is developing the eligibility criteria for grants in this area of focus and 
will have more information beginning in October. It will start accepting global grant 
applications focused on the environment on 1 July 2021.

• Meidän Saimaa saa uutta tukea
• Rotarians understand that the whole world is their backyard. They can see the effects of climate 

change in communities they care about, and they haven’t waited to take action. 



SAIMAA – HANKKEEN TAVOITTEET

1. Saimaan vesistön alkuperäisyyden ja 
puhtauden ymmärryksen vaalinta sekä 
osaamisen siirto nuorille sukupolville

2. Saimaan elinympäristöstä ja sen 
monimuotoisuudesta huolehtiminen 
yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa

3. Veden saastumisen, ilmaston 
muutoksen estäminen sekä eläinten 
kasvu- ja elinolosuhteiden parantaminen  
paikallisesti

4. Yhteistoiminta luonnonsuojelun ja 
vesiensuojelun edistämiseksi koko Itä-
Suomen alueella

MITÄ ME PAIKALLISESSA ROTARY-
KLUBISSA JA ROTAREINA 

VOIMME TEHDÄ KÄYTÄNNÖSSÄ 
NELJÄN TAVOITTEEN 
SAAVUTTAMISEKSI 2019-2022?



SAIMAA-HANKE PAIKALLISESTI

▪ Itä-Suomen Rotaryklubit ovat valinneet Saimaa-yhdyshenkilöitä, joiden kanssa 
muodostamme aktiivisen, paikallisen toimijaverkoston!

▪ Saimaa-Itämeri hanketta voidaan hyödyttää ja saada mukaan laaja yhteistyöverkosto 
alueiden ympäristöasiantuntijoista. Heiltä saa varmasti ideoita hankkeen teemapäivien 
järjestämiseksi ja muiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

▪ Piirillä 1430 on aikaisemmat jatkuneet vesistöprojektit: SiistiBiitsi ja Koulujemme 
lähivedet, jotka otetaan mukaan ja jatketaan niitä Itämeri -Saimaan osana.

▪ Klubeille on suunnitelmissa tarjota piiriin kaksi- kolme vesistö/ympäristö projektia, esim. 
Puhdas Saimaa, Turvallinen Saimaa ja Monimuotoinen Saimaa

▪ Niiden ja muiden haluamiensa tulosyhteenvedossa mainittujen toimenpiteiden 
toteuttamisen valintansa mukaan klubi voisi ottaa omaan ensi vuoden 
toimintasuunnitelmaansa. Voisimme piirinä julkaista luetteloa siitä, mitä voidaan 
paikallisesti tehdä ja antaa tietoa mahdollisista yhteistyökumppaneista.
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Mikä voisi olla teidän paikallinen ympäristötekonne vesien ja luonnon 
suojelemiseksi?

• Tehdään yhdessä ja näytään paikallisesti
• Ilmoittautuminen piirin sinileväseuraajaksi toukokuun aikana Järvi-

wikin kautta
• Esim. World CleanUp Day on 19.9.2020. 

• Oman tapahtuman voi ilmoittaa hankkeen nettisivujen kautta. Hankkeelle mietitään yhteistyöverkostoja 
ja selvitetään missä siivouskohteet sijaitsisivat. Esimerkiksi paikalliset luonnonsuojeluyhdistykset voivat 
selvittää kohteita ja rotarit osallistua omalla panoksellaan.

• Klubien alkavia ja toteutuneita projekteja voi tuoda piirin nettisivuille, lehtiin ym. Oleellista olisi uudet 
nuoria kiinnostavat kanavat, kuten twitter, Youtube,  sekä Instagram eli meille ei niin perinteiset 
viestintäkanavat



Miten opiskella lisää? Mitä sitten tapahtuu?

• Johda klubiasi -opaskirjat, joita aiemmin jaettiin suomennettuina PETS:ssä, ovat 
nyt saatavissa (uudet 2019-2022 joista osa päivitetty) englanniksi/ruotsiksi RI:n
verkkosivuilta:

• Klubin presidentti (EN): https://my.rotary.org/en/document/lead-your-club-
president

• Klubin presidentti (SV):
https://www.dropbox.com/s/yqfvyks4hsovahy/Led%20Din%20Klubb%20-
%20Presidenten%202019-2022_222SV18.pdf?dl=0

• Muut oppaat ovat muuttuneet verkkokursseiksi My Rotaryn Learning 
Centerissä (niitä voi etsiä kielen perusteella): 
https://learn.rotary.org/members/learn/catalog

https://my.rotary.org/en/document/lead-your-club-president
https://www.dropbox.com/s/yqfvyks4hsovahy/Led%20Din%20Klubb%20-%20Presidenten%202019-2022_222SV18.pdf?dl=0
https://learn.rotary.org/members/learn/catalog


Kohti uuta aikaa ja maisemaa

• Ensimmäinen nainen RI:n johtoon!

• Rotaractorit täysvaltaisia jäseniä

• Ympäristö nousee uutena teemana

• Monipuoliset uudet kokousmuodot

• Paikallinen näkyvyys!


