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Uskelan rotaryklubin kysely 

 

1. Rotari-ikä vuosina: 

Vastaajien määrä: 37 

 

 

 

 

 

 

2. Sukupuoli: 

Vastaajien määrä: 37 

 

 

 

 

 

 

3. Jos lasketaan paikkaukset mukaan, onko osallistumisaktiivisuutesi rotaryklubin kokouksiin 
enemmän vai vähemmän kuin joka toinen viikko? 

Vastaajien määrä: 37 
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4. Mitä mieltä olet klubisi kokousajasta, -paikasta ja kokoontumistiheydestä? Valitse mielipidettäsi 
parhaiten kuvaava vaihtoehto. 

Vastaajien määrä: 37 

 

 Kyllä En 

Olen tyytyväinen klubini kokousajankohtaan 36 1 

Olen tyytyväinen klubini kokouspaikkaan 28 9 

Olen tyytyväinen klubini kokoontumistiheyteen 32 5 

 
 
 
 

5. Mikäli vastasit johonkin edellisen kysymyksen kohtaan ”En”, voit tässä perustella vastauksesi 
sekä kertoa oman ehdotuksesi. 
 

Vastaajien määrä: 15 

 

 Kokous voisi mainiosti kestää 1,5 tuntia ja kokoontua joka toinen viikko, jos sisältö pysyisi päivällistämisen 

lisäksi mielenkiintoisena. 

 Paikka on sokkeloinen, josta johtuen kuva ei näy ja ääni ei kuulu. Riippuen tietty istumapaikasta. 

 Ajankohdaksi itselleni sopisi parhaiten aamu, klo 7.45-9.00 tai jopa 7.00-8.00 

Hyvän aamiaisen kera tietysti 

 Kokouspaikka sinällään on hyvä, mutta esitelmien pidon kannalta huono. En siis esitä kokouspaikan vaihtoa.  

- Videotaulu(t) lisääminen takatilaan voisi parantaa esitysten näkyvyyttä 

- Väliovien uusiminen/tiivistäminen antaisi kokoustilallemme omaa rauhaa 

 Kerran viikossa on kova ja haastava tahti. Työkiireet sun muut kiireet eivät mahdollista niin tiivistä mukanaoloa 

kuin itse haluaisin. Olen joskus miettinyt, toimisiko malli 2 kertaa kuussa. En tiedä. 

 Esitelmien seuraaminen ei kovin hyvin onnistu jokaisesta istuinpaikasta. Parempaa kokouspaikkaa en kyllä 

pysty nimeämään. Hyvää Seurahuoneella on pöytiin tarjoilu. Pidänkin pöytäkeskustelujen ja kokouksen 

sujumisen kannalta ehdottoman tärkeänä PÖYTIIN TARJOILUA. Kokeilimme aikoinaan Rikalassa itsepalvelua 

ja se teki tilaisuudesta rauhattoman. 

 Kokoontumispaikka on muuten aivan erinomainen paitsi, että klubikokouksen yksityisyys on heikko. 

Kaikenmaailman ihmisten ei tarvitse tietää mitä kokouksessa puhutaan ja tapahtuu. Nyt tietoa tulee vastaan 

kaupungin kadullakin. 

 Paikkana ok, mutta esitystekniikka pitäisi saada tälle vuosikymmenelle. Hyviä esityksiä joutuu haasteellisesti 

kurkkimaan. Toivoisin, että aisassa pysähdyttäisiin miettimään miten tilannetta kohennettaisiin. 

 Kokoustilassa hankala seurata esityksiä. Tila hieman ahdas ja AV välineet hankalakäyttöiset. Palvelu ja ruoka 

erinomaista. 

 Näkyvyys ja joskus jopa kuuluvuus on kovilla. 

En tunne klubin kokouspaikkahistoriaa tarpeeksi tehdäkseni ehdotusta. 

 Poissaolot johtuvat pidentyneestä matkasta ja muusta ohjelmasta. 

 Seurahuone ilmapiirinsä, henkilökuntansa ja ruokansa puolesta ovat ihanteelliset kokousten pitoon, mutta tila, 

jossa kokoukset pidämme, ei sovellu ollenkaan toimintaan. Johtuen osittaisista väliseinistä, kaikki osallistujat 

eivät näe esiintyjää eivätkä kuule kunnolla hänen puhettaan. Modernien kokousten pitoon tila ei ole alkuunkaan  
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sopiva. Lisäksi siellä on keväisin ja kesäisin julmetun kuuma, kun taloon ei ole asennettu viilennyslaitteita. 

Kuumuus haittaa selvästi kokousten kulkua. 

 Kokouspaikka on muutoin kaikin puolin hyvä, mutta esitysten pitäminen ei oikein sovellu kyseisiin tiloihin. 

Kokoontumistiheys voisi olla esim. joka toinen viikko. 

 Joka toinen viikko riittäisi mainiosti. 

 

 
 

6. Mikä tai mitkä ovat sinulle mieluisia tapoja korvata klubikokousten poissaolot? Voit valita 
useamman vaihtoehdon sekä ehdottaa jotain uutta tapaa korvata poissaoloja. 

Vastaajien määrä: 37 

 

 

 

Avoimet vastaukset: Oma ehdotukseni: 

 

 Osallistuminen yhteiskunnallisiin tilaisuuksiin oman työn ulkopuolella väh. 1 tunti ja tilaisuuden sisällön referointi 

seuraavassa klubin kokouksessa 

 kertyneitä paikkauksia voisi siirtää esim. seuraavalle toimintakaudelle! 

 Ns. PKK 

 vapaaehtoinen poissaolomaksu 

 Piirin toimintaan osallistuminen: tehtävät piirin hallinnossa, PETS, piirikonferenssi jne. 

 Kaikki käy, joskin esim. ylimääräisellä esitelmällä voisi kuitata pari poissaoloa... 

 
 
 

7. Tässä voit esittää toiveita klubin kausiohjelmaan. 
 

Vastaajien määrä: 23 

 

Vierailijatoiveita: 

 
 Tulevaisuustutkimus on mielenkiintoinen aihe ja puhujia voisi ehkä tiedustella Turun Yliopistosta 

http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/yhteystiedot/Sivut/dosentit.aspx 

 räätäli 

 personal trainer, fitness kilpailija Hanna Saario, Megamyyntiareena -yrittäjä Jaakko Mattila, 

 Björn Wahlroos, Antti Rantakokko, Leijonaklubin presidentti 

 Ehkä enemmän toivoisin valtakunnantasoisia asiantuntijoita ja poliitikkoja sekä tutkijoita eri aloilta 

 asiantuntijoita eri asioista 
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 Usein tiukkoja asiaihmisiä talouselämän puolelta, mutta joskus voisi olla myös muuten värikkäitä ajatuksia 

herättäviä persoonia jonkun esim. urheilun ja kulttuurinkin puolelta. Heittona salolainen toimittaja Miiro Koivula 

ja miksi suomalaiset ovat hyviä moottoriurheilussa. 

 kulttuurialojen eri edustajia 

 Eri alojen asiantuntijoita, mikäli luokite ei ole miehitetty klubissamme. 

 Annika Viitanen, kaupunginhallitus 

 ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä toimijoita 

 Paikallisia yrittäjiä, yrittäjäyhdistyksiä. Sellaisista ammattiryhmistä esiintyjiä, joita klubissa ei ole jäseninä. 

 - Ajankohtaisia vieraita, esim. politiikasta, kuten jo alku on ollut lupaava, toki huomioiden puoluekirjon. 

- Alueen ja kaupungin ihmisten kannalta merkityksellisten yritysten johtohenkilöitä ja vaikuttajia alueelta, miksei 

vaikka valtakunnallisestikin. Kyllä ne "isommat" ihmisetkin ovat ihmisiä, esim. Wahlroos, on ihan tavallinen 

ihminen ja voisi jopa tulla lyhyen esitelmän kylillä pitämään, kun huomioi, missä hän asuu/ on kirjoilla. Tämän 

voisi valmistella vaikka "intercity" hengessä veturitalliin tai johonkin parempaan tilaan. Miksi ei.  

-Otetaan Rotary kysymysten lisäksi kysymys "miksi ei" ohjelmaan, niin ei fakkiinnuta ENÄÄ!!! 

 
 
 
 

Ohjelmasisältötoiveita: 
 
 Egoesitelmät ovat piristäviä ja helpottavat tutustumista rotaryveljiin ja sisariin. 

 - Esitelmä aurinkopaneleista.  

- Esitelmä tuulivoimaloista. 

 Kuohuviinimaistiaiset  -Kalle Hämäläinen 

 Viinipruuvi 

 Jotain kevyttä ja rentoa, 

 Viikoittainen yhteinen lentopallo tai sählyvuoro, kelpaisi myös paikkaukseksi 

 Tämän kauden ohjelmakokonaisuus tuntuu hyvältä omien jäsenten alustuksia ja vierailijoita sekä vierailuja 

sopivasti 

 ajankohtaiskeskusteluja ja -esitelmiä voisi olla enemmän 

 Vierailuja paikallisiin yrityksiin entiseen malliin. 

 Kts edellinen 

 Enemmän klubin jäsenten vuoroesitelmiä. 

 Klubin jäsenten pitämät esitykset ovat mukavaa kuultavaa 

 Vuoroesitelmiä ei ole käytännössä ollut muutamaan vuoteen. Onko niistä kokonaan luovuttu? 

 talouselämän asiantuntijoiden vierailuesitelmät 

 Vierailijoita ja infoa muista yhdistyksistä, kuten leijonat, zontat, round tablet ja nuorkauppakamari. Emmehän 

me kuitenkaan kilpaile keskenämme. 

 Jatketaan ego-esityksiä. 

 Vierailut yrityksissä tai yhteisöissä kerran kuukaudessa toivottavia. 

 Esitelmät  

- Suomen ja Venäjän suhteista 

- Shellin aiheuttamista ympäristöongelmista ja -uhkista arktisella alueella ja kehitysmaissa (mm. Nigeria) 

- jatkosodan päättymisestä tulee kohta kuluneeksi 70 v, jokin moderni näkemys asiaan olisi myös kiinnostava 

esitelmän aihe  

 Klubikokouksia voisi joskus järjestää vaikka jonkun mukavan aktiviteetin parissa, esim. joku liikunnallinen tai 

muu yhdessäoleminen/-tekeminen. 

 Eiköhän tuossa vierailija osiossa jo tullut "ketsuppipullo" täräytettyä. Ehkä myös konsertti, ym.- kulttuuritarjonta 

voisi hyödyntää avec:na. Tarjontaa ainakin on alueella ja lähistöllä, vaikka matkavierailu oopperaan 

helssinkkisse', joku "stygi- kappale". Näin piristystä myös jäsenistölle. Onhan niin, että esim. lentokoneestakin  
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pelastautuessaan on ENSIN laitettava naamari omalle naamalleen ja VASTA SITTEN autettava muita. Kun itse 

on "balanssissa", on varmasti särmänä jeesimään muta. Just think about that... 

 
 

Toiveita vierailukohteista: 
 
 Hyvin monipuolisesti eri aloilta, kuten tähänkin asti. Ensi keväälle Salon Elektroniikka museo 

Astrum-keskuksessa. 

 TE-keskus 

 Nokia, meritalon hillofirma, teijon kansallispuisto, halikon näkötorni..salon ursa? 

 Microsoft 

 Salon ympäristön yritykset kiinnostavat 

 ks. edellinen kohta 

 Ehkä enemmän maakunnallisia kohteita 

 uudet yritystoimialat, mielenkiintoiset rakennuskohteet, 

 yritysvierailut 

 "Naapurikunnat" ja merkittävät teollisuuslaitokset. 

 Joku Vilppaan ja/tai LP Viestin huippuottelu väliaikakahveineen. Konsertti/teatteri. SSS-toimitus. Hella. 

Inkereen kartano. Vitjojenvaihtokokoukset entisissä kunnissa. Luontoretki saaristoon (Kasnäs, Hiittinen, 

Taalintehdas) alkusyksystä tai loppukeväästä. 

 Paikalliset yritykset, teollisuus 

 Paikallisiin yrityksiin/kohteisiin. Orion, Astrum-keskus, Poliisilaitos, Finnfoam, Salon Seudun Sanomat, 

paikalliset koulut/lukiot, pankit 

 Yritys- ja yhdistysvierailut ovat lähteneet käyntiin ja TÄMÄ rikastuttaa kyllä, eli varmasti. Näitä lisää, myös 

yhdistyksiin alueella, jotta nämä Rotary- henkiset avustustoiminnot tulisivat tutummiksi. 

 

 

Muita toiveita/omia ehdotuksia: 
 
 Iltatorikokous ja tutustuminen 

 Olen pitänyt ohjelmaamme hyvänä, koska siihen on saatu vaihtelevuutta, kiitos aktiivisten presidenttien 

 poissaolopaikkausasia: vierailukokouksista lyhyt raportti esityksestä 

 Automaattisesti pyydettäisiin esiintyjän esitys powerpoint tms. ja lähetettäisiin pöytäkirjan mukana it-henkilölle 

joka laittaisi sen PDF:nä nettiin 

 Kesäisin voisi kokouksia olla viikoittain, kun järjestelyvastuu jaetaan paikkakunnan (ja lähiseudun) klubien 

välillä. Kesäkokous voi olla ohjelmaltaan kevyempiantinen. 

 Pari avec-tilaisuutta per syksy/kevät 

 Ks. ed., sillä näillä mennään. 

 
 
 

8. Oletko tyytyväinen Salon alueen rotaryklubien yhteiseen Internet-sivustoon? 

Vastaajien määrä: 37 
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Avoimet vastaukset: En, kehitysehdotukseni: 

 

 sivut voisivat toimia nopeammin 

 Pitää saada selkeämmäksi, kovin sekavan kuvan antaa. Voisi antaa alan ammattilaisen muokattavaksi. 

 Nyt aktiivina kaipaisi vähän tukea tekemiseen. Omat syksyn kiireet hidastaneet kehitystoimintaa. Toivoisin 

jonkinlaista työryhmää joka ottaa kantaa ja määrittelee tarpeita. 

 En siis vielä, sillä kehitys on kesken. annetaan nyt tiimille (Jarille) aikaa viedä homma maaliin.... 

 
 
 

9. Olisitko valmis tuottamaan klubien Internet-sivustolle sisältöä, esimerkiksi kuvia, tekstiä yms. ? 

Vastaajien määrä: 37 

 

 

 

Avoimet vastaukset: Kyllä, mitä: 
 

 kunkin hankkeen mukaan 

 Ehkä satunnaisesti jotain pientä toisten kanssa yhdessä. 

 olenpa sitä tehnytkin; kuvia ja tekstiä 

 kuvia 

 valokuvia, valikoidusti juttuja 

 juttuja vierailukokouksista 

 olen aina valmiina tarpeen mukaan 

 Valokuvia klubin toiminnan alkuajoilta jos löytyisi. 

 Kuvia vanhemmilta ajoilta saattaisi löytyä 

 Tilanne-, tapahtumakohtaista kuvausta 

 Pyydettäessä jotain omalta ammatilliselta tai rotary osaamisalueelta. 

 No mikä ettei jos vain aihe löytyy. 

 matkakertomuksia - vierailuista muissa klubeissa ulkomailla. 

 ehkä jotain kuvia saattaisi löytyä esim. vammaistapahtumasta 

 Kyllä, mutta hyvin harvoin. Eli silloin, kun on jotain kerrottavaa esim. matkasta. Juttu voi olla kuvallinen 

 tekstiä 

 Tekstiä voisi joskus kirjoitella. 

 
 

Avoimet vastaukset: En, miksi: 
 

 Päivätyö ja Suomen majakkaseuran Märket-koordinointitehtävät kuoroharrastuksen lisäksi vievät niin paljon 

aikaa, etten voi lupautua sisällöntuottamiseen muuten, kuin satunnaisesti sopivan aiheen osuessa kohdalle. 

 Taitoni eivät ole riittäviä 

 Katsotaan vuoden päästä, kun siirryn "vapaaherraksi" 

 Aikani ja kiinnostukseni ei riitä 
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 ikääntynyt 

 Olen huono hallitsemaan nettiä 

 Taidot puuttuvat 

 Aikapula 

 taidot eivät riitä 

 Minusta sivut täyttävät niille asetetut tavoitteet. 

 Olen työelämässä, eikä aika anna myöden 

 Nyt ei pysty, ehkä tulevaisuudessa.... 

 
 
 

10. Millä tavoin mielestäsi saisimme klubin toimintaan mukaan uusia jäseniä? 
 

Vastaajien määrä: 26 

 

 Avoimuutta ja markkinointia lisää turuille ja toreille 

 Aktiivinen kummitoiminta ja klubin hyvä näkyvyys ja toiminta paitsi seudullisesti, niin myös kansallisesti, jopa 

kansainvälisesti. 

 Selvittämällä löytyisikö sopivia henkilöitä meiltä puuttuvista luokitteista, esimerkiksi puolustuslaitokselta, 

rajavartiolaitokselta, poliisilaitokselta tai pelastuslaitokselta. 

 Mahtuuko uusia? 

 Lisäämällä rotarytietoutta omissa verkostoissamme työpaikoilla ja vapaa-ajan harrasteissa 

 Nykyinen tapa on hyvä; klubilaiset tuovat ehdokkaita tarjolle. 

Huomioitava kuitenkin, että uudet jäsenet eivät saisi olla nostamassa keski-ikää. 

 - viemällä klubin asioita eteenpäin ja puhumalla siitä potentiaalisille ehdokkaille 

- perinteinen keskustelu on paras tapa uusien jäsenten hankintaan 

- joskus voisi pitää jonkun avoimen tilaisuuden, johon kiinnostuneet voisivat tulla ilman velvoitteita 

kuuntelemaan rotaryasiaa 

 klubi sopivan kokoinen, nykyisistä jäsenistä osaa aktivoitava 

 Minä olen miettinyt usein sitä, että meillä mennään aika samalla formaatilla vuodesta toiseen (vaikka onkin 

ohjelmassa vaihtelua), istutaan aika samoissa pöydissä ja ollaan aika vakiintuneita monella tapaa. Itseäni on 

harmittanut se, että emme oikein rohkeasti osaa valita avustuskohteita ja sitten rummuttaa niistä esim. 

mediassa, jotta saisimme positiivista julkisuutta asiallemme. Omalta kohdaltani kerron esimerkin. Minuun oltiin 

yhteydessä tärkeässä asiassa, johon olisi tarvittu avustusta, koska haluttiin saada projekti käynnistettyä mahd. 

pain. Kehotin tekemään kirjallisen pyynnön, jonka sitten sain. Vein sen hallitukseen. 

Vastaus oli kovin kankea ja byrokraattinen. Luvattiin selvittää asiaa ja pohtia. Sen koomin asiasta en ole kuullut 

enkä tiedä onko ja kuka selvittänyt, millä tavoin ja mikä oli selvityksen lopputulema. Sanomattakin on selvää, 

ettei tällainen toimintatapa kannusta aktiivisuuteen. 

 laaja-alaistamalla yrityskentän ja ammattilaisten monipuolisuutta, tarkistamalla ko henkilön mahdollisuus  

 osallistua kokouksiin tehokkaasti, kertomalla perusajatuksen klubitoiminnastamme 

 Nykyiset jäsenet miettimään sopivia kandidaatteja. Löytyykö luokitteita joista ei ole jäseniä. 

 Tulemalla ulos kuorestaan, julkisia tapahtumia ja kannanottoja. Ks. kohta 12 

 Tarvitaanko lisäjäseniä? Klubin koko on mielestäni sopiva. 

 Olemalla esillä 

 Mukana hankinnassa olleena, tilanne selvästi vähän ristiriitainen. Hallituksella on listaa suunnitelluista 

henkilöistä joita lähestytään. Toisaalta jotkut tuovat persoonia ohi hallituksen suunnitelmien. Ei ongelma, mutta 

asia ei ole ihan selkeäkään. Pitäisikö olla joku toimikunta (joita virattomia on virallisessa organisaatiokaaviossa 

monta) joka ylläpitää ja käsittelee listaa. Selkeästi kysyy jäseniltä (esim. ryhmäsähköpostilla) potentiaalisia 

ehdokkaita ja listaa ne. Antaa toimeksiantoja esim. ehdottajalle tiedustella halukkuutta. 
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 Aktiivisesti kyselemällä aktiivisilta tutuilta 

 Julkisuutta saisi olla enemmän 

 Rekrytointiprosessia pitäisi kai enemmän selventää jäsenistölle: kummin tehtävät ja kuinka ehdotus etenee eri 

toimikunnissa. 

 Jäsenten aktiivisuudella. Itse asiassa uusia jäseniä saataisiin varmasti helpostikin, mutta silloin kokouspaikka 

tulisi vaihtaa. 

 Kuljemme kylillä ja kaupungilla silmät ja korvat auki, kerromme rotariudesta. 

 Aiheesta voisi keskustella viikkokouksissa ja aktivoida omaa jäsenistöä. 

 En keksi nykyistä parempaa menetelmää. 

 Periaatteessa jäsenmäärä on ihan hyvä, tarvitaanko välttämättä lisää? Ehkä nuoria jäseniä. 

 Aktiivinen, henkilökohtainen rekrytointi on paras keino. 

 Toimimalla siten, että klubin toiminta näyttäytyy mielekkäänä ulkopuoliselle. Hedonistiset ihmiset loppupeleissä 

odottavat että a) heidät huomataan ja b) odotukset huomataan. Usein kuitenkin riittää alkuun se, että 

markkinointi hömpän "just sulle ja sua ajatellen" sijaan vaan kuunnellaan, kuullaan ja Rauhoitutaan oleellisen 

äärelle. Pitkä alustus, myönnän, eli asiaan: Siis: Täysin normaalilla yhteisöllisellä osallistumisella, näkyvyydellä 

korostaen yhteisöllisyyttä ja klubin jäsenyyden hyötyjä verkostoitumiseeen ja sitä kautta ko. ihmisen saanto on 

enemmän kuin se, mitä "kulu"- puolella on.  

 

 

 

11. Millä tavoin mielestäsi saisimme klubin toimintaan vähän osallistuvat jäsenet osallistumaan 
siihen aktiivisemmin ? 
 

Vastaajien määrä: 27 
 

 Uskon tämän kyselyn tuottavan hyvää aineistoa tähän kysymykseen vastaamiseen. 

 Tämä on arvokysymys, haluaako osallistua ja tehdä jonkin itselleen tärkeän asian hyväksi. Eli rotareissa 

helposti rutinoituu kokousruokailijaksi ja sillä hyvä. 

 Siitä on keskusteltava heidän kanssaan ja kysyttävä mitä pitäisi muuttaa, että he kävisivät useammin. 

 Miksi pitäisi osallistua, jos ei sovi, tai ei halua. 

 Mielenkiintoisia vierailijoita 

 Annetaan jokin tehtävä tai projekti valmisteltavaksi, tehtäväksi, esitettäväksi 

 Jatkamalla nykyisen tasoista ohjelmaa 

 kiinnostavia vierailuja 

 Jokaiselle saisi olla joku tehtävä/vuosi 

Mikäli poissaoloja on runsaasti, kannattaa pitää "tiukka" puhuttelu ja mahdollisesti päästää pois klubista 

 - presidentti voisi käydä ns. kehityskeskustelun heidän kanssaan ja siinä voitaisiin pohtia, mikä saisi 

aktiivisuuden paranemaan 

- osallistumisaktiivisuus on kuitenkin perimmältään kiinni omasta asenteesta, joten jos homma ei kiinnosta, ei 

siinä kannata "roikkua" mukana! 

 asiaa tiedusteltava ko. henkilöiltä, vertaistuki 

 Kts edellinen kohta 

 jos osallistumisprosentti alle 60, voi kyseiseltä kysyä, kiinnostaako klubimme toiminta ja muut jäsenet, jos ei, 

lienee syytä katsoa olevansa kuulumaton klubiin ja erota oma-aloitteisesti. 

 Mielenkiintoiset esitelmät, vierailut ja rotarytapahtumat. Kokousmäärää pienentämällä. 

 Keskustelu presidentin / kummin kanssa. On rotaryhengen vastaista olla klubissa, jos osallistu toimintaan. 

 Haasteellinen kysymys! Aina on osa ihmisistä ns. seuraajia, mutta tämäkin kysely voi tuoda heiltä oikeaa 

palautetta. Osa on ilmaissut myös halunsa olla vain mukana kokouksissa. Toisaalta osa tekee runsaasti 

monessa roolissa. Hyvä niin kauan kuin tekijöiden oma tahtotila ok, mutta jos/kun tulee ylityöllisyyttä saattaa 

kyseinen "aktiivi" hiipua ja lähteä pois joka taas on ongelma kun tekijöistä on aina pulaa. 
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 läsnäoloprosenttien esiintuonti esim. puolivuosittain 

 Koettamalla aina vain saada ohjelmat/tapahtumat mielenkiintoisemmiksi. 

 Mielenkiintoisia esityksiä ja vierailuja. 

 En edes tunne heitä saati heidän taustaansa ja intressejään. Klubissahan on erittäin hyvä "ydinporukka" 

(30-40) jäsentä. 

 Vähän osallistuvilla voi olla esteitä tai muuttunut elämäntilanne, joka vähentää osallistumismahdollisuuksia. 

Tällaisetkin tulisi jotenkin huomioida, jos katsotaan että harvoin osallistuvia, jäsenmaksun ja poissaolojen 

sakkomaksut maksavia pidetään jäseninä. 

Aktiivisuutta tulisi saada nuoriin (alle 60v.). Hyvävelihenkeä olisi hyvä olla viikkokokousten ulkopuolellakin. 

Porukkahenki ehkä toisi mukanaan lisää aktiivisuutta. 

 Ei ole helppo tehtävä. Sellaisten henkilöiden, jotka eivät juuri koskaan osallistu kokouksiin, olisi viisainta erota. 

 Klubin vastuuhenkilöiden tulisi selvittää kyseisten henkilöiden kanssa, miksi ovat passiivisia jäseniä. Ehkä 

toisaalta kokoontumistiheyden muuttaminen, esim. joka toinen viikko. Kerran viikossa voi olla aika sitovaa 

yrittää käydä kokouksissa eikä varmaan ole tarkoitus, että varsinaisissa kokouksissa ei käydä, mutta sitten 

kerran paikkauskokouksessa... 

 Mielenkiintoinen ohjelma. Mutta täydellisyyteen emme pääse esim. työesteiden vuoksi. 

 - Pitämällä huolta nykyisestä jäsenistöstä, ts. ei pelkkä läsnäolopakko SAA olla ainoa, joka sitoo kokouksiin, 

vaan OIKEA mielekkyys sisällöissä. Ihmisiä tietysti kiinnostaa toistensa asiat, menneisyys, kokemukset, 

saavutukset, etc ja siltä osin nykyiset lyhyet Ego-esitelmät ovat ERINOMAINEN kehityssuunta ja niitä pitää 

jatkaa, EHDOTTOMASTI. 

- Huomioimalla kunkin ominaisuudet, sen sijaan, että joku "tohtorinurpo" heittelee kommentteja, mitä kunkin 

pitää tehdä jostain "dinosaurian laaksosta". Ihmisen joka elää kirjoissa ja kirjoista, ei kannata muiden elämää 

tai tekemisiä, klubijärjestyksineen ja klubivastuineen, tulla ruotimaan enää kertaakaan, jos meinaa, että rauha 

säilyy. Kaikella ystävyydellä veljelle ja veljille. 

- Siis siten, että urheilu- ihmiset luonnollisesti urheilu"palvelutyöhön" ja esim runoilijat esim. pitämään 

vanhainkotiin runoraateja, musiikki-immeiset taas keskittyvät toimintaan, jota ei tarvitse "juuresta" enää 

opetella, noin kuvainnollisesti työn jaoista. Siinä vain joitakin... 

 

 

12. Millä tavoin mielestäsi rotarytoimintaa voisi tuoda julki paikallisella tasolla? 
 

Vastaajien määrä: 23 

 

 Paikallisiin tapahtumiin mukaan "edustusjoukolla" kertomaan toiminnasta ja toimintatavoista - enemmän 

näkymistä Seurahuoneen ulkopuolella. 

 Lehdistö ja kampanjat 

 Salaseuran maineesta on vaikea päästä eroon, muuten kuin tulemalla julkisuuteen omalla merkillämme ja 

kertomalla mitä olemme kulloinkin tekemässä. Siis kerran kuussa lehteen ilmoitus tulevista kokouksistamme ja 

siihen selvitys mistä keskustellaan. Merkkimme käyttöä on tehostettava niin rinnassa kuin autoissakin. Jos 

kerran teemme oikeita ja hyviä asioita, niin ihmisten on saatava tietää ketkä niitä hyväntekijöitä ovat. 

 Paikallinen aktiviteetti, puiston siivous tms 

 Lehdet ja tapahtumat pitävät esillä. 

 Tiedotusvälineiden runsaampaa käyttöä 

 Presidentin kolumni paikallislehtiin, esim. kolme kertaa kaudessa. 

 - valikoidusti silloin kun teemme jotakin yhteiskunnallisesti tärkeää, siitä pitää myös tiedottaa 

- paikallistason aktiivisuutta erilaisissa yhteisissä projekteissa voisi lisätä 

 Lehdistössä. 

 nuorisovaihdolle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle (vuoden sisko/veli, vammaistapahtuma jne.) julkisuutta 

lehtijuttujen kautta 

 Kts kohta 10 
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 yhteistapahtumat, kuten meidän klubin talvitapahtuma ja mahdolliset muut hyvää tarkoittavat toimet. 

 Salkkari, Salonjokilaakso - molempien vetäjät klubin jäseniä 

Oma Rotarylehti 2-kertaa vuodessa yhdessä seudun klubien kanssa tai yksin. 

Ks. kohta 10. 

 Nuorisovaihto on selkeimmin esillä omassa kohderyhmässään. 

 yhteys paikallisiin lehtiin toimiaksi 

 Tarpeen mukaan artikkeleita toiminnasta lehdistöön. 

 Paikallislehdissä erilaisilla tempauksilla. 

 Voisiko lehtiin (SSS, Salonjokilaakso) saada jonkinlaisen puolivuotiskatsauksen klubin ohjelman sisällöstä. 

vierailijoista  aina kauden alussa? 

 Jäsenet itse voivat kertoa tuttavapiirilleen olevansa mukana rotarytoiminnassa. 

Jos ollaan mukana jossain tapahtumassa, voisi olla jossain näkyvillä ainakin jonkinlainen kyltti, jossa 

mainittaisiin rotaryklubimme nimi. Paikallislehti varmaan julkaisee mielellään pienemmänkin uutisen heti kun 

jotain uutisoitavaa on... 

 Netti on ajan sävel Facebook esimerkiksi. Silloin ei kuitenkaan olla pelkästään paikallisella tasolla. 

 Juttua kumpaankin paikallislehteen. Aina jos on jotain tapahtumaa yms. taholtamme niin toimittaja paikalle. 

 Voisimme tehdä vuosittain joitakin tempauksia esim. yhdessä muiden seutukunnan klubien kanssa, kuten 

meidän Vammaisratsastus ja Vuoden Sisko tai Veli. 

Esim. kirjoituskilpailu kouluihin vuoden rotaryaiheesta ja julkinen palkitseminen - vaatii palkinnon toki eli rahaa. 

 - Rotarien tukea myös käytännön opiskelijoiden suuntaan, eli ammattioppilaitoksissa opiskelevien ihmisten 

huomiointi, nykyisen dissauksen sijaan. Luonnollisesti lukio- tai muutakaan yleissivistävää koulutusta 

unohtamatta. 

- Edelleenkin vaihto-oppilastoimintaan korostaen, joskin tällä hetkellä taas tarjontaa/kysyntää on 

- Onko Klubillamme "kummikoulua, jossa Kummiluokka"? Ajatuksena voisi olla profiilia nostava, jos klubillamme 

nähdään olevan alueellista vaikutusta yhteisöömme. Jatkumona ko. kummi-toiminta on erittäinkin sitova ja 

näkyvyyttä lisäävä. Toki kohde on mietittävä monelta kantilta, koska talous on tietysti rajallinen... 

- Ja Esim. Uskelan Rotarien Tiernapojat (tiernasedät), voisi olla mukava vuosittainen lisä. Muutama "veto" 

Plazassa, lantit ja kynttilänpätkät johonkin kotimaiseen SALOLAISEEN kohteeseen. Kerran jälkeen siitä 

tehtäisiin traditio, perinne. Onhan näitä kohteita ja VARMASTI!!! Äkkiä ukot nippuun, onhan meitä "laulumiehiä". 

 

 

13. Voit lopuksi halutessasi vielä antaa vapaamuotoista palautetta: 
 

Vastaajien määrä: 13 

 

 Viime vuosina on ollut aktiivisia pressoja/hallituksia. Joskus taannoisina vuosina homma oli paljon 

kaavamaisempaa. 

 Kiitos kyselystä 

 Meillä kuitenkin asiat hyvin verrattuna alueemme muihin klubeihin, mutta aina on parannettavaakin. 

 Olen melko tyytyväinen nykyiseen toimintaan 

 Hienoa että tämmöinen kysely on tehty, tämä antaa hyvän kuvan aktiivisesta toiminnasta jatkossakin. 

 - pidän oman klubimme toiminnasta, se on varsin monipuolista ja antaa uusia virikkeitä 

- kokouksissa on sopivasti yhteistä asiaa ja myös pöytäkeskusteluille jää aikaa, hyvä näin 

 No sitäkin jo annoin kohdassa 10 

 pidetään kokousajoista kiinni. 

 Klubin ilmapiiri on rento ja positiivinen. Kokouksiin on mukava tulla ja uudet tuule mm. PPK:n osalta ovat 

positiivisia kokeiluja. Hyvään suuntaan menossa. 

Hyvää on myös se, että vuosi on pressan näköinen joten siinäkin on vähän vivahteita. 

Kiitos toimijoille! 

t: -laku- 
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 Joskus tuntuu siltä, etteivät kummit ole hoitaneet kunnolla tehtäviään rekrytointiprosessissa. 

 Yhteistyötä Salon ja Perniön klubien kanssa tulisi mahdollisuuksien mukaan lisätä ja ainakin ottaa huomioon 

(esim. kohta 12). Tapaavatko klubien presidentit tai virkailijat edes kerran vuodessa keskustellen klubiensa 

tilanteesta? AG tai joku muu moderaattoriksi. Emmehän ole kilpailijoita vaan siskoja/veljiä! 

 Olihan tuota nyt jo yhteen kokoukseen asiaa...... JA muilta lissää....  

 


