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    TOIMINTA-  
SUUNNITELMA 

2019 – 2020 
 

” Rotary yhdistää maailman  –  
                     Rotary Connect The World” 

 
 

 

Onko tämä totta? 

Onko tämä oikeudenmukaista kaikkia asianosaisia kohtaan? 

Luoko tämä hyvää tahtoa ja parempaa ystävyyttä? 

Onko tämä kaikkien osapuolten edun mukaista? 

 

 



 

 

© Uskelan Rotaryklubi, Salo, Fi    2 / 7 

Uskelan Rotaryklubi ry:n TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2019 

1. Mikä määrää toimintamme? 
Uskelan Rotaryklubin sääntöjen mukaisena ”tarkoituksena on vaalia lähimmäisen palvelemisen 
ihannetta ja innostaa jäseniään sekä yksityiselämässään, ammatissaan, yhteiskunnallisessa 
toiminnassa että kansainvälisissä suhteissa noudattamaan näitä edellä mainittuja ihanteita sekä 
harjoittaa ja tukea humanitaarista ja sivistyksellistä toimintaa. ” 

Uskelan rotaryklubin säännöt on rekisteröity 12.2.2014, (rekisterinumerolla 212.013).  

Tili- ja toimintakausi, eli rotaryvuosi on 1.7.-30.6. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksytään 
kevätkokouksessa 16.5.2019.  

Toimintasuunnitelma 2019–2020 teemana on Rotary Connect The World – Rotary yhdistää 
maailman. Sama teema määrittää kaikkia rotaryklubeja, piirejä sekä Rotary Internationalia.  

 

2.  Jäsenyys 
 Klubi kutsuu jäsenikseen hyvämaineisia, eri ammattialoja edustavia henkilöitä sekä kunniajäseniä. 

Hallitus hyväksyy klubin jäsenet.  Hallitus myös erottaa jäsenet painavasta syystä.  

1.  Klubin jäsenmäärä on 31.5.2019 41 jäsentä, joista kaksi on kunniajäseniä.  Toimintakauden 2019-
20 aikana jäsenmäärään tavoitellaan kahden jäsenen nettolisäystä. Tämä on enemmän kuin 
piirin 1410 asettaman jäsenmäärän kasvutavoite. 

2.   Uusia jäseniä valittaessa kiinnitetään huomiota heidän mahdollisuuksiinsa ja valmiuksiinsa toimia 
aktiivisina klubin jäseninä erilaisissa tehtävissä.  

3. Erillistä jäsenkomiteaa ei perusteta, vaan hallitus vastaa jäsenasioista.  

 

3. Toiminta 
Klubimme toimii yleishyödyllisyyden pohjalta, emme hanki taloudellisia etuuksia itsellemme, 
emmekä pyri vaikuttamaa valtiollisiin asioihin.   

Osa klubin toiminnasta on perinteistä ja hyväksi koettua vuosien varrelta.  Toimintavuonna 
tavoitteena on pitää yllä klubin aktiivista toimintakulttuuria, jäsenten aktiivisuutta sekä ylläpitää 
toverillista klubihenkeä innostamalla toisia ja innostumalla itsekin rotarytoiminnasta. Alueen klubien 
yhteistoimintaa pidetään yllä.  

Pääteemoina ovat:  

• Nuorisovaihto,  

• Uusien jäsenten sitouttaminen toimintaan,  

• Viestinnän, julkisuuskuvan ja klubin näkyvyyden lisääminen 

• Jäsenhankinta sekä  

• Mielekkään toiminnan aikaansaaminen mm. jäsenistön aktivoiminen osallistumaan 
pieniin ”tehtäviin” kuten luennoitsija. 

Kansainvälinen nuorisovaihto ja muu nuorisoon kohdistuva toiminta on klubimme tärkein 
toimintamuoto tulevanakin toimintavuonna.  

Rotarykuukausi koostuu keskimäärin 4 kokouksesta. Tulevan kauden suunnitelmana on  

Yritysvierailu (1), Salon ”tuntemattomiin helmiin” eli yrityksiin, jotka luovat kovaa boostia 
alueelle, mutta joista emme juuri tiedä mitään. Tämän suunnittelussa on apuna 
ammattipalveluryhmä Hannu Karlsson. 

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus (1) ja siihen varautumisen valmiudesta pyritään 
rakentamaan esitelmä/vierailusarja josta tavoitteena on luoda kokonaiskuvaa. 

Perinteinen klubikokous (2) Sisältöinä seuraavat pääsisällöt:  
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a) Rotaryvuosikellon mukaiset toiminnot kuten nuorisovaihdon esittäytymiset, AG ja 
DG vierailut, rotaryteemat/tietoisuus,  

b) Palvelutehtävät: Vuoden Sisko/veli, Vammaistapahtuma ym. 

c) Siskojen ja veljien välinen verkostoituminen: Luokite- ym. esitelmät, PP-kokoukset 2 
kertaa syys- ja 2 kertaa kevätkaudella. 

d) Uusien jäsenten ideat 

  

Toimintakuukausien teemat kuten muukin ajankohtaiset tapahtumat otetaan huomioon 
viikkokokouksia ja vierailuja järjestettäessä.   

Viikkokokouspaikkana on Salon Seurahuone, Asemakatu 1, missä ensimmäinen viikkokokous on 8.8. 

  

Rotaryvuoden kuukausiteemat;  

elokuu jäsenistö ja laajennustyö 

syyskuu peruskoulutus- sekä luku- ja kirjoitustaito 

lokakuu talouskehitys ja yhteiskunnallinen kehittäminen 

marraskuu rotarysäätiö 

joulukuu sairauksien ehkäisy ja hoito 

tammikuu ammattipalvelu 

helmikuu rauhan tutkimus, konfliktien ehkäisy ja sovittelu 

maaliskuu vesi- ja saniteettihuolto 

huhtikuu äidin ja lapsen terveys  

toukokuu nuorisopalvelu 

kesäkuu toveruus 

 

Kiinnostavalla viikkokokousesitelmillä ja vierailuilla innostetaan jäseniä osallistumaan.   

Jäseniä kannustetaan osallistumaan ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen,  

erityisesti hallituksessa ja komiteoissa. Viikkokokousohjelma julkistetaan klubin  

kotisivulla sitä mukaan, kun kokouksen aihe on selvillä.  

 

1. Markkinoidaan nuorisovaihtoa Salon alueen toisen asteen oppilaitoksissa. Kutsutaan 
nuorisovaihdon isäntäperheet klubin joulujuhlaan. 

2. Osoitetaan stipendi Salon ja Halikon lukiosta valmistuvalle ylioppilaalle.   

3. Toimitaan yhdessä alueen Rotary- ja mahdollisesti muidenkin klubien kanssa mm. järjestöjen 
iltatorilla.  

4. Kerrotaan aktiivisesti klubin toiminnasta median avulla; vammaistapahtuma, vuoden 
siskon/veljen valinta, intercity –kokous, nuorisovaihtotapahtuma, kiinnostava 
viikkokokousvierailija yms. 

5. Järjestetään intercity –kokous, johon kutsutaan seudun rotaryklubit, Inner Wheel sekä median 
edustajat kevätkaudella ja osallistutaan Salon klubin syksyllä järjestämään. 

6. Vuoden aikana järjestetään lukuisia PP-kokouksia lähinnä vierailuina liikunta- ja 
kulttuurikohteisiin.  
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4.  Hallinto 
 

4.1. Hallitus 

Hallitus hoitaa klubin asioita toimintasuunnitelman ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti.  

Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa viikkokokouksen jälkeen. 

Hallituksen vakituisten jäsenten lisäksi hallituksen kokouksiin voidaan pyytää käsiteltävien asioiden 
asiantuntijoita ja klubin nimettyjä toimihenkilöitä. 

 

Presidentti       Jari Laakkio 

 1.Sihteeri, Julkisuuskuvakomitean pj   Jouni Niemi 
 Varapresidentti, IT vastaava    Mikko Hägerström 
 Tuleva presidentti,      
 Rahastonhoitaja       Matti Sirva  
 Edellinen presidentti      Anne Juntti 
 Yhteiskuntapalvelukomitean pj    Juha Talviniemi 
 Kansainvälisen palvelun komitean pj   Mikko Ruohonen 
 Rotarysäätiökomitean pj     Hannu Määttänen  
 Nuorisovaihtotiimin pj, nuorisovaihtoasiamies  avoin 

 

4.2. Komiteat 

 

Toimintavuodelle nimetään seuraavat komiteat ja niiden puheenjohtajat. 

Kunkin komitean puheenjohtaja nimeää komiteansa jäsenet, jotka hallitus vahvistaa. 

 

Yhteiskuntapalvelu                      Juha Talviniemi, Annika Viitanen, Antero Nurmi,  

       Mikko Hägerström* 

Kansainvälinen palvelu  Mikko Ruohonen, Jouni Niemi 

Nuorisovaihtotiimi  avoin  , Kalervo Friberg, Jari Laakkio,  

Torsti Poutanen, Juha Talviniemi 

Rotarysäätiö   Hannu Määttänen, Miika Heikinheimo 

Julkisuuskuva    Jouni Niemi, Pirjo Nurminen, Mari Ruostesaari, Mikko Hägerström 

 

4.2.1 Yhteiskuntapalvelu 

1.  Vammaistapahtuman järjestäminen helmikuussa 2020. 

2. Vuoden siskon/veljen palkitseminen marraskuussa 2019. (Varapresidentti Mikko Hägerström*) 

3. Nimeää lippuvartion tilaisuuksiin, klubimestari Antero Nurmi toimii lippuvartion jäsenenä. 

 

4.2.2 Kansainvälinen palvelu 

1.  Klubi osallistuu Rotaryn Lääkäripankkiin tai muuhun kansainväliseen projektiin 

2. Tutkimme myös mahdollisuutta aloittaa Mary Juuselan tutuksi tuoma Lika Olika –projektia 
yhteistyössä Forssan Sepänhaaran klubin kanssa hallituksen päätöksen mukaisesti. 

 

4.2.3   Nuorisovaihto  

1. Klubin nuorisovaihtoasioita hoitaa hallituksen nimittämä nuorisovastaava ja nuorisovaihtotiimi. 
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2. Nuorisovaihtotiimi markkinoi yhteistyössä Salon Rotaryklubin kanssa nuorisovaihtoa Salon 
seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Markkinoinnissa avustajina toimivat entiset 
Rotary-vaihto-oppilaat. 

3. Nuorisovaihtotiimi valitsee syksyisin yhden opiskelijan lähetettäväksi vuosivaihtoon. 
Vastavuoroisesti Uskelan Rotaryklubi ottaa vastaan yhden ulkomaisen vuosivaihto-oppilaan.  

4.   Nuorisovaihtotiimi etsii lähtijöitä vuosivaihdon lisäksi kesä- ja leirivaihtoon. 

5.   Vähintään yksi nuorisovaihtotiimin jäsenistä osallistuu vuosittain piirin 
nuorisovaihtokoulutukseen. 

6. Uskelan, Salon ja Perniön Rotaryklubit järjestävät yhdessä syksyisin ja keväisin yhteiset 
kokoukset, joihin kutsutaan vaihto-oppilaat isäntäperheineen, oppilaitosten edustajat sekä 
kolmen edellä mainitun klubin nuorisovaihtotiimit. 

 

4.2.4 Rotarysäätiö 

 Huolehtii rotarysäätiöön liittyvistä velvoitteista sekä pitää yllä tietoutta säätiön ja rotaryn 
toiminnasta. 

   

4.2.5. Julkisuuskuvakomitea  

Toimii hallituksen apuna toteuttaen toimintasuunnitelman ja viikko-ohjelman edellyttämää viestintää 
  ja markkinointia sekä lisäämällä klubin tunnettavuutta ja myönteistä rotarykuvaa alueellamme. 

 

Vuoden tavoitteena on myös avata klubitoiminnassa käytännön läheisesti mitä tarkoittaa 
julkisuustoiminta RC Uskelan osalta. Teemoina olisivat julkisuuskuvainfo, käytännön läheiset 
klinikkakokoukset, joissa aiheina: 

▪ hashtagit: #RCUskela,   

▪ #RotaryDistrict1410 -facessa,  

▪ omat www.Rotarysalo.fi -sivut,  

▪ piirimme www.rotary1410.fi -sivut,  

▪ Suomen Rotarit www.rotary.fi -sivuilla sekä  

▪ Rotary Internationalin sivuilla ja  

▪ My Rotary-palvelussa. 

Klubin sähköisen viestinnän löydettävyyden takia on hyvä luoda ja tehostaa yhtenäinen logo, 
graafinen ilme ja hashtagi-käytäntö.  

 

4.2.6. Uudet tuulet -ryhmä 

Uusista jäsenistä on kerätty Kalle Räikeen johdolla vapaamuotoinen työryhmä, jolle on annettu 
toimeksiannoksi, miettiä mitä uudet nuoret odottavat klubitoiminnastamme. Ryhmä keskustelee ja 
tuo ehdotuksia toiminnan mahdollisesta modernisoinnista. 

 

4.2.7. Mikä on RC Uskela! -toiminta 

Koska klubiimme on tullut uusia jäseniä, jotka kaipaavat toimintamme perustietoa:  

▪ ”Keitä me olemme!”,  

▪ RC Uskelan historiaa ja  

▪ rotarytoiminnan perustietoa,  

pyrimme myös herättämään näitä perustettavassa Seniorirotari -ryhmän kautta Miika Heikinheimon 
  ja kumppaneiden avustuksella 

http://www.rotarysalo.fi/
http://www.rotary1410.fi/
http://www.rotary.fi/
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4.3. Toimihenkilöt  

 

Rahastonhoitajan tehtävänä on huolehtia klubin taloushallinnosta yhteistyössä presidentin ja 
hallituksen kanssa. Rahastonhoitaja laatii vuosittaisen budjetin, seuraa sen toteutumista ja laatii 
toimintavuoden päätteeksi tilinpäätöksen. Rahastonhoitaja huolehtii klubin rahaliikenteestä; perii 
jäseniltä jäsen-, liittymis-, vierailu- ja poissaolomaksut sekä tilittää klubin osuudet maksuista RI:lle. 
Rahastonhoitajana toimii Matti Sirva ja 2. rahastonhoitajana Tiina Kaarto-Alanko. 
 

Sihteeri Jouni Niemi laatii viikkokokousten, hallituksen kokousten, syys- ja kevätkokousten 
pöytäkirjat ja julkaisee ne klubin www-sivuilla. Hän raportoi jäsenten läsnäolon Suomen Rotaryn 
järjestelmään ja päivittää jäsentiedot SR:n ja RI:n järjestelmiin. Sihteeri pitää kirjaa jäsenten 
paikkauksista ja syntymäpäivistä sekä muistamisista. Sihteeri huolehtii klubin asiakirjojen 
arkistoinnista. Sihteeri avustaa presidenttiä ja hallitusta klubin tilaisuuksien suunnittelussa ja 
tiedottamisessa medialle sekä jäsenistölle, 2. sihteerinä toimii Päivi Räike.  
 

Klubimestari Antero Nurmi vastaa lippuvartiosta ja huolehtii osaltaan jäsenten viihtymisestä 
klubikokouksissa valitsemallaan tavoilla, 2. klubimestarina toimii Juho Nenonen. 

 

Rotarytietoudesta vastaavana toimii Miika Heikinheimo. Hänen tehtävänään on 

toimia hallituksen ja klubin apuna silloin, kun tarvitaan tietoa Rotaryn toimintaperiaatteista tai 
säännöistä.  
 

Luokitevastaavana toimiva Kari Heinonen huolehtii jäsenten luokitteista.  

 

 

 

4.4. Toiminnantarkastus 

 

Toiminnantarkastaja  Terjo Ek 

Toiminnantarkastaja  Mikko Savolainen 

Varatoiminnantarkastaja Antero Nurmi 
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Liite G     https://rotary.fi/blog/ajankohtaiset/teema-2019-2020/ 
 

Teema-logot 2019-2020 

 
Rotarypäävärit 

 
Värit näyttävät erilaisilta kuin numerovärimääritykset, mutta pyrimme käyttämään alla olevia määrityksiä 
yhtenäisyyden vuoksi! 

 

nimi PMS CMYK RGB HEX #  

  paino esim. MS office esim. web käyttöohje 

Gold 130 C 0, 41, 100, 0  255, 150, 0 ff9600 ratas 

Orange 2018 C 0, 68, 95, 0 255, 82, 13 ff520d  

Red 485 C 0, 100, 90, 0 255, 0, 25 ff0019  

Royal Blue 286 C 100, 80, 9, 2 0, 50, 227 0032e3 pääväri 

Cranberry 214 C 0, 100 22, 0 255, 0, 199 ff00c7  

Violet 2070 C 57, 91, 0, 0 110, 23, 255 6e17ff  

Sky Blue 2202 C 94, 0, 6, 0 15, 255, 240 0ffff0  

      

 

https://rotary.fi/blog/ajankohtaiset/teema-2019-2020/

