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1. Klubin säännöt

Yhdistysrekisteritunnus 212.317

2. Klubin strategiset tavoitteet 2016 - 2019

2.1 Hallinto

Klubin hallinnon strategiana on huolehtia asioiden hyvästä hoidosta siten, että se luo hyvät 
edellytykset palveluväylien tavoitteiden toteutumiseksi. Klubin asioita hoitaa sääntömääräisessä 
syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu presidentti (pj), varapresidentti (vpj), tuleva 
presidentti, edellinen presidentti, 1. sihteeri ja rahastonhoitaja. 



2.2 Klubin jäsenyys

1. Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus 
klubissa.

2. Parannetaan jäsenten osanottoa kokouksiin

2.3 Klubin suhdetoiminta

1. Huolehditaan klubin paikallisesta näkymisestä

2. Ylläpidetään klubin nettisivuja esimerkillisellä tavalla.

3. Järjestöjen yhteistyö esim. Leijonien kanssa

3. Palveluväylät

Palveluväylät muodostavat Mynämäen Rotaryklubin työskentelyn filosofisen ja käytännöllisen rungon.

Klubipalvelu

Huolehditaan, että viikkokokoukset ovat mielenkiintoisia ja tyylikkäitä.

Järjestetään riittävästi avec tilaisuuksia

Tavoitteemme on myös hauskan pitäminen

Ammattipalvelu

Toimimme ammatissamme korkeaa moraalia ja etiikkaa noudattaen ja jaamme ammatillista osaamisamme 
Rotaryn ja ympäröivän yhteiskunnan hyväksi

Tarjotaan lukiolle ja Laurin koululle ammatinvalinnan tueksi monipuolisia ammattien esittelyjä ja 
yritysvierailuja

Yhteiskuntapalvelu

1.  Osallistutaan mahdollisiin paikallisiin akuutteihin sosiaalisiin tukitarpeisiin.

2.  Osallistutaan piirin vuosittaiseen vapaaehtoistyöprojektiin.

3.  Toteutetaan ajanjaksolla yksi merkittävä paikallinen palveluprojekti.

4.  Tuetaan 100 euron stipendillä kolmea paikallisen koulun/lukion opiskelijaa.

Kansainvälinen palvelu 

1.  Osallistutaan vuosittain ajankohtaisiin tukimuotoihin.

2.  Osallistutaan Lääkäripankkiin vuosittain 2 € /jäsen panoksella

3. Osallistutaan Polio+ -keräykseen 



3.4.4 Ohjelmat uusille sukupolville

1. Hoidetaan yksi vuosivaihto-oppilas ajanjaksolla 2017-2020

2. Hankitaan kesävaihtoon osallistuva nuori joka vuosi

3. Huolehditaan RYLA vuosittain yhdessä muiden alueen klubien kanssa

4. Osallistutaan GSE-ryhmän vierailun hoitamiseen yhdessä muiden alueen klubien kanssa

5. Tuetaan alueen rotaract –klubin toimintaa vuosittain erikseen sovittavalla tavalla

3.5 Rotarysäätiö

1. Pyritään sijoittamaan Vuosirahastoon 55 USD/jäsen 

2. Kannustetaan klubin jäseniä Sustaining Member –toimintaan

3. Anotaan DSG –apurahaa tai vastaavaa yhteen ajanjakson aikana erikseen sovittavaan 
hankkeeseen

3.6 Erityisteema

1. Ilmaston muutoksen osalta toteutetaan vuosittain piirin tavoite

2. Itämeri projektiin osallistuminen www.puhdasmerivesi.fi

4. Rotaryvuoden toimintasuunnitelma 2016 - 2019

4.1 Klubin organisaatio

4.1.1 Hallitus 2016 – 2017 ( 2017 – 2018 ) ( 2018-2019 )

Presidentti Jukka Gustafsson ( Pasi Heino ) ( Tomi Mattila )

Tuleva presidentti Pasi Heino ( Tomi Mattila ) ( Marko Setälä )

Varapresidentti Marko Setälä ( Pentti Koski ) ( Pertti Saarikallio )

Past presidentti Jukka Gustafsson ( Jukka Gustafsson ) ( Pasi Heino )

Sihteeri Pasi Heino ( Marko Sankala ) ( Pekka Tolkki )

Rahastonhoitaja Timo Pyhäranta ( Pekka Leino ) ( Pekka Leino )

Jäsenet:

Klubikouluttaja Pertti Ruotsalainen

Nuorisovaihtoasiamies Esko Martikainen

1. Klubimestari Pentti M Koski

http://www.puhdasmerivesi.fi/


IT-vastaava Pertti Saarikallio

Virkailijat (3 vuoden tehtävä)

Presidentit: presidentti Jukka Gustafsson, tuleva presidentti Pasi Heino ja varapresidentti Marko Setälä.

Pesidenttien tulee yhteistyössä varmistaa johdon jatkuvuus ja tehtävien luovutus ja vastaanotto. 

Sihteerit: (2016 – 2017) (2017-2018) (2018-2019)

1. sihteeri Pasi Heino                                         ( Marko Sankala ) (Pekka Tolkki)

 2. sihteeri Marko Sankala (  Arja Kitola )                            ( uusi jäsen )

 3. sihteeri  Pekka Tolkki ( uusi jäsen ) ( uusi jäsen )

Sihteerien tehtävä on avustaa klubin presidenttiä tiedottamisessa ja muissa klubihallinnon tehtävissä. He 
huolehtivat klubin kokousrutiineista ja muista järjestelyistä. Sihteerit vastaavat vaadituista Rotary 
Internationalin ja Suomen Rotarylle toimitettavista tiedoista. 1. sihteeri on RI:n ja SR:n postitusten 
pääasiallinen vastaanottaja.

Klubimestarit: 2016 – 2017 (2017 – 2018) (2018-2019)

1. klubimestari Pentti M Koski (Jukka Gustafsson) 

2. klubimestari  Pekka Leino   (Erkki Koskinen) 

3. klubimestari Ari Halonen (Pekka Leino)

Klubimestarien tehtävä on klubin tilaisuuksien käytännön järjestelyt, hyvien käytäntöjen ylläpitäminen, 
jäsenten ja vieraiden vastaanottaminen klubille sekä juhlien järjestäminen.

Klubikouluttaja Pertti Ruotsalainen 

Klubikouluttajan tehtävä on organisoida uuden jäsenen perehdyttäminen, huolehtia klubin jäsenten 
koulutuksesta ja laatia koulutusohjelma hallituksen ohjeiden mukaisesti.

Rahastonhoitaja Timo Pyhäranta 

Rahastonhoitajan tehtävä on huolehtia klubin raha-asioista, talousarvioiden laadinta ja seuranta sekä klubin
maksuliikenteen hoitaminen, yhteistyössä sihteerin kanssa.

Nuorisovaihtoasiamies Esko Martikainen 

Nuorisovaihtoasiamiehen tehtävä on johtaa klubin nuorisovaihtoa. Klubilta edellytetään vähintäin 3-
henkistä nuorisovaihtotiimiä, jonka jäsenistöön täytyy sisältyä kummankin sukupuolen edustus.

IT-vastaava Pertti Saarikallio

IT-vastaavan tehtävä on vastata klubin kotisivujen kehittämisestä yhteistyössä 1. sihteerin kanssa ja avustaa
1. sihteeriä ajankohtaisen materiaalin välittämisessä jäsenille ja arkistoinnissa. 

Yhdyshenkilöt: IFMR (International Fellowship of Motorcycling Rotarians) Erkki Koskinen, Rotarry golf  



Yhdyshenkilön tehtävä on (täydentyy) 

4.1.2 Hallintokomitea

Johtaa klubin tehokasta toimintaa edistäviä aktiviteettejä. Suunnitelma on luvussa 4.3.

Pj Kari Lehtinen 

Jäsenet Marko Setälä, Timo Pyhäranta, Tomi Mattila, Jorma Rakkolainen

4.1.3 Jäsenyyskomitea

Laatii ja toteuttaa jäsenistön rekrytoinnin ja pysyttämisen laajasisältöisen suunnitelman. Suunnitelma on 
luvussa 4.4.

Pj Heikki Mäkisalo

Jäsenet Pertti Ruotsalainen, Pasi Heino

4.1.4 Julkisuuskuvakomitea

Julkisuuskuvakomitea pyrkii saamaan paikallislehteen kirjoituksia rotareiden hankkeista ja toiminnasta. 
Laati ja toteuttaa suunnitelmia tiedon välittämiseksi yleisölle Rotarysta ja edistää klubin palveluprojekteja ja
aktiviteettejä. Suunnitelma on luvussa 4.5.

Pj Marko Setälä

Jäsenet Ilmari Aikkinen,

4.1.5 Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitea

Laatii ja toteuttaa koulutuksellisia, humanitaarisia ja ammatillisia projekteja, jotka kohdistuvat tarpeisiin 
omalla paikkakunnalla ja muissa maissa. Suunnitelma on luvussa 4.6.

Pj Esko Martikainen

Jäsenet Pertti Saarikallio, Arja Kitola, Ari Halonen

4.1.6 Rotarysäätiökomitea

Laatii ja toteuttaa suunnitelmia, jotka tukevat rotarysäätiötä taloudellisin lahjoituksin ja osallistumalla 
säätiön ohjelmiin. Suunnitelma on luvussa 4.7.

Pj Seppo Penttilä

Jäsenet Matti Karppinen, Jukka Majalainen, Pentti Marttila, 



4.2 Hallitus

1. Hallituksen tehtävänä on johtaa klubia tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallitus kokoontuu 
säännöllisesti kuukauden ensimmäisen kokouksen yhteydessä. Hallitus päättää strategisista 
tavoitteista ottamalla huomion komiteoiden esitykset.

4.3 Hallintokomitean suunnitelma

1. Suunnittelee viikko-ohjelman rotaryvuodeksi

2. Kehittää viikkoselosteita ja klubin verkkosivuja

3. pitää 3 min rotarya komitean vastuualueelta

4.4 Jäsenyyskomitean suunnitelma

1. Laatii ja toteuttaa jäsenkehityksestä suunnitelman, joka perustuu ammattien, yritysten ja 
toimialojen edustavuuteen klubissa

2. Tekee syys- ja kevätkaudella jäsenkyselyn tyytyväisyydestä klubin toimintaan ja ehdottaa muutoksia
vastausten perusteella

3. pitää 3 min rotarya komitean vastuualueilta 

4.5 Julkisuuskuvakomitean suunnitelma

1. Huolehtii Rotaryn perussanoman levittämisestä jäsenille, medialle ja paikkakuntalaisille. Huolehtii 
kuvien ottamisesta klubin järjestämissä tilaisuuksissa.

2. Tukee jäsenkomiteaa jäsenhankinnassa.

3. pitää 3 min rotarya komitean vastuualueelta 

4.6 Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

1. Suunnittelee ja toteuttaa yhden palveluprojektin jossa klubi vaikuttaa paikkakunnan jonkun 
ajankohtaisen ongelman ratkaisemiseen. 

2. Huolehtii Rotaryn nuorisovaihdon toteutumisesta

3. pitää 3 min rotarya komitean vastuualueelta 

4.7 Rotarysäätiökomitean suunnitelma

1. Järjestää klubitapahtuman Rotarysäätiön toimintaan liittyen (PolioPlus, Rotarysäätiön apurahat)

2. Järjestää 3 min Rotarya liittyen säätiön apurahoilla aikaansaatuun elämänlaadun parantamiseen 


