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Rotarypiirin 1400 RLI-valmennus on loppusuoralla!  
 
Haluan kiittää kaikkia valmennuksen osanottajia, joiden innostus ja idearikkaus ovat olleet 
käsin kosketeltavia. Rotarypiiri 1400 käynnisti ensimmäisenä piirissä Suomessa Rotary 
Leadership Instituten valmennusohjelman tavoitteena innostaa klubiensa tulevia 
johtohenkilöitä ja siten auttaa klubeja kehittämään toimintaansa. Ohjelman aikana 
osallistujat pohtivat syvällisesti omaa suhdettaan Rotaryn palvelutehtäviin ja saivat entistä 
laajemman käsityksen niistä mahdollisuuksista, joita organisaatiossamme on sekä klubeille 
että yksittäisille rotareille, unohtamatta lämmintä rotary-ystävyyttä ja hauskanpitoakaan. 
Alustava palaute valmennuksesta on ollut erittäin myönteistä, niin koulutettavien kuin 
kouluttajien taholta. Uskon, että klubiemme tulevaisuus on turvallista jättää RLI-
valmennuksen suorittaneiden käsiin. 
 
RLI-valmennuksen pilottitoteutus tehtiin Oulussa. Siitä huolimatta osallistujia saatiin 
kiitettävästi sekä pohjoisesta että etelästä. Jatkossa rotarypiirimme pystyy toivottavasti 
järjestämään tällaisen valmennuksen vähintään kerran vuodessa ja hajauttamaan toteutusta 
eri puolille Pohjois-Suomea. Siten se voisi toimia uusien rotarien sisäänajona koko piirin 
alueella. Seuraava valmennus pyritään käynnistämään syksyllä 2013. Myös muutama muu 
suomalainen rotarypiiri on ilmaissut kiinnostuksensa RLI:tä kohtaan; annamme niille 
mielellämme kaiken mahdollisen avun oman valmennusohjelman käynnistämisessä.  

 
Kolmen valmennuskerran teemoina olivat Minä rotarina, Oma rotaryklubini ja Laajeneva 
rotarymaailmani. Me kouluttajat toivomme osallistujien saaneen näistä hyödyllisiä työkaluja 
ja toivotamme teille jokaiselle hyvää henkilökohtaista rotarymatkaa ja syvenevää rotary-
ystävyyttä - sekä valmennuksen tuomien uusien ystävien että 1,2 miljoonan muun rotarin 
verkostossa.  
   
Oulussa 1.2.2013  
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)   DGNE Juha Risteli (Oulun Tulli)  
PDG Virpi Honkala (Raahe)     PDG Leila Risteli (Oulun Pohjoinen) 
 
 
”Come to make friends and to network, stay to change the world.”  
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    Valmennuksen arviointi                     Erillisenä    

RLI Osa III – LAAJENEVA ROTARYMAAILMANI  
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 aineistot löytyvät internetosoitteesta 
rlifiles.com.  

 

 
   

 

Kansainvälinen palvelu  
Kun rotarymatkani jatkuu, saan yhteyksiä eri puolille maailmaa ja voin olla mukana ongelmien 
ratkaisussa ja rauhan rakentamisessa. 
 
 
Tehokkaat johtamisstrategiat 
Kun rotarymatkani jatkuu, käytän johtamistaitojani taitavasti yhä monimutkaisemmissa 
tilanteissa ja käytän hyväkseni mahdollisuuksia johtaa. 
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Mahdollisuuksia Rotaryssa  
Kun rotarymatkani jatkuu, pääsen tutkimaan niitä monia mahdollisuuksia, joita minulle on 
Rotaryssa tarjolla kasvuun ja kehittymiseen sekä yksilönä että yhteisön ja ammattikuntani 
jäsenenä. 
 

22 

 

Julkisuuskuva & suhdetoiminta  
Kun rotarymatkani jatkuu, tunnistan mahdollisuuksia parantaa klubini ja Rotaryn 
julkisuuskuvaa ja toimin siten yhteisöni ja koko maailman hyödyksi.  
 

32 

 

Rotarit, ammattipalvelu ja odotukset 
Kun rotarymatkani jatkuu, pystyn tukemaan klubini mielekästä ammattipalvelutoimintaa ja 
siten tekemään jokaisen rotarin jäsenyydestä palkitsevamman kokemuksen. 
 

39 

 

Muutamme maailmaa  
Kun rotarymatkani jatkuu, arvioin sitä, miten RLI on vaikuttanut omaan kasvuuni, ja siten 
autan myös tulevia valmennettavia heidän rotarymatkallaan.  

44 
 

 
 

                                                                               
  

 

  
  
 
 
 
 
 



 

 

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 Trainer 
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 KKaannssaaiinnvväälliinneenn  ppaallvveelluu  
Kun rotarymatkani jatkuu, saan yhteyksiä eri puolille maailmaa ja voin olla mukana ongelmien 
ratkaisussa ja rauhan rakentamisessa. 
 

Tunnin tavoitteet 
Miten voin yksittäisenä 
rotarina antaa panokseni 
kansainväliseen 
palveluun? 
Vaihtaa ajatuksia siitä, 
miksi oman klubini pitäisi 
olla aktiivinen 
kansainvälisessä 
palvelussa 
Miten voin hyötyä 
jäsenyydestä jossakin 
Rotaryn 
toimintaryhmässä 
(Action Group)? 
Pohtia ideoita 
kansainvälisiksi 
palveluprojekteiksi    

Aineistot 
Liite  IS-1: Ehdotetut askeleet kansainvälisen 

palveluprojektin suunnittelussa 

Liite  IS-2: Mitä kansainvälinen palveluprojekti 
tarkoittaa? 

Communities in Action 605-EN-(112) 

ProjectLink Database Search 

Rotary Friendship Exchange Handbook EN-(909) 

Key:  attached insert    online     article      ppt  

 
Tämä on osa palvelua käsittelevää kokonaisuutta, joka kulkee kolmen RLI-kurssipäivän läpi. Sen aikaisemmat 
osat olivat Oma säätiömme, Palveluprojektit ja Kohdennettu palvelu. Siihen kuuluvat lisäksi osat 
Mahdollisuuksia Rotaryssa ja Muutamme maailmaa. Johtajuudella ja Jäsenyydellä on omat kokonaisuutensa. 

  

Tunnin aiheet  
 
1) Mitä kansainvälinen palvelu merkitsee minulle? 

2) Mitä voin yksittäisenä rotarina tehdä edistääkseni 
mahdollisuuksia kansainväliseen palveluen? 

3) Mitä klubini voi tehdä edistääkseen mahdollisuuksia 
kansainväliseen palveluun?                                                                                                                         

“Our greatest strength…at the 
club or international level, lies in 
the work that 
Rotarian volunteers put into the 
programs….Dedicated, dynamic 
volunteers are 
the mainspring of Rotary’s 
strength and continued growth.” 
 

Past RI Pres. William E. Skelton— Address 
to 1983 Rotary Convention, Toronto, 

Ontario, Canada 
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4) Mitä rotarypiirimme voi tehdä edistääkseen mahdollisuuksia kansainväliseen 
palveluun? 

5) Miten voimme hyödyntää ammattitaitoamme kansainvälisessä palvelussa? 

6) Millaisia ideoita voimme keksiä klubin kokousohjelmiksi “kansainvälisellä” alueella? 

7) Miten voimme yhdistää ei-rotareille suunnattuja toimintoja Rotaryn kansainväliseen palveluun?  

8) Mitä mahdollisuuksia meillä on liittyä jo käynnissä olevaan projektiin? 

9) Mitä tarkoittaa “kestävyys” ja miten tärkeää se on suunniteltaessa kansainvälistä palveluprojektia?  

10) Suunnitelkaa kansainvälinen palveluprojekti 
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Liite IS-1: Ehdotetut askeleet kansainvälisen 
palveluprojektin suunnittelussa 

 
 
1.  Etsikää ideoita Rotaryn nettisivuilta (ProjectLINK, Rotary Showcase) tai 

henkilöiltä, jotka ovat käyneet kohdemaassa. 
 
2. Yrittäkää valita jotakin tärkeää, josta voit saada klubin jäsenet kiinnostumaan. 
 
3.         Esitelkää idea klubin kansainvälisen palvelun komitealle, joka raportoi sen klubin  

hallitukselle. 
 

4.        Jos idea hyväksytään, ottakaa yhteyttä kohdemaassa toimivaan rotaryklubiin tai – 
           piiriin yhteistyön käynnistämiseksi. Tehkää tarveanalyysi ja kestävyysarvio.  
   
5.        Arvioikaa projektin kustannukset yhteistyöklubin/-piirin kanssa. 
 
6.         Harkitkaa, onko käynti kohdemaassa toivottava/välttämätön. Jos on, miten se         
            rahoitetaan?                       

7.         Suunnitelkaa projektin budjetti yhteistyöklubin/-piirin kanssa. Arvioikaa rahoitusläh-    
            teitä – sponsoriklubi, piirin osuus, yhteistyöklubi, kaksinkertaistava apuraha (matching  
             grant funds), ulkopuolinen tuki jne. 
 
8.          Hankkikaa budjetille kaikkien tukijoiden hyväksyntä ja valmistelkaa kaksinkertais- 
           tavan apurahan hakemus. 
 
9.          Hakekaa kaksinkertaistava rahoitus ja toteuttakaa projekti. 
 
10.        Pitäkää koko klubi tietoisena projektin kulusta säännöllisellä tiedottamisella. Ottakaa  
             toteutuksesta valokuvia käytettäviksi rotarypiirissä ja tiedotusvälineissä.  
 
11.       Kiittäkää projektia tukeneita. 
 
12.        Lähettäkää vuosiraportit ja loppuraportti (6 kk kuluessa projektin päättymisestä)     
             Rotarysäätiölle. 
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Liite IS-2: Mitä kansainvälinen palveluprojekti tarkoittaa? 
 

 
Kansainvälinen palveluprojekti, muodollisesti ”World Community Service”, on kahdesta tai useammasta 
maasta olevien rotaryklubien toteuttama hanke, joka palvelee jotakin niiden yhteisöistä. Kansainvälistä 
apua etsivät klubit voivat julkaista projektitarpeensa internetissä toisille klubeille eri puolella maailmaa. 
Vastaavasti sellaiset klubit, jotka haluavat tukea kansainvälistä projektia, voivat käyttää webin resursseja 
löytääkseen sopivan projektiehdotuksen. 

 
Kansainväliset palveluprojektit edistävät kansainvälistä yhteisymmärrystä ja hyvää tahtoa palvelun kautta 
ja heijastavat siten Rotaryn ydintä. Rotareille ne ovat jännittäviä, haasteellisia ja palkitsevia. 

 
Ohjelman historia ja tavoitteet: WCS (World Community Service) –ohjelma käynnistyi virallisesti v. 1967. 
Sen jälkeen on toteutettu tuhansia WCS-projekteja ja rotaryklubit ovat lahjoittaneet vuosittain miljoonien 
dollareiden edestä rahaa ja tarvikkeita hankkeiden tukemiseksi. WCS-ohjelma lakkautettiin vähitellen 
30.6.2011 mennessä, ja sen tilalle tuli Rotary Internationalin kehittämä uusi kansainvälisten 
palveluprojektien tukemisen malli. 

 
Kansainväliset palveluprojektit pyrkivät 

1. parantamaan avuntarvitsijoiden elämän laatua kansainvälisen palvelun kautta 
2. rohkaisemaan yhteistyöhön eri maissa toimivien klubien ja piirien välillä 
3. tarjoamaan tehokkaan kehyksen tiedon välittämiseen projektitarpeista ja avusta 
4. lisäämään rotarien tietoisuutta kansainvälisestä kehityksestä ja kulttuurisista kysymyksistä 

samoin kuin siitä, miten tärkeää on projektien kautta auttaa ihmisiä auttamaan itseään 
5. tukemaan Rotary Internationalin ja Rotarysäätiön muiden ohjelmien osallistujia 
6. kouluttamaan rotareita Rotarysäätiön ja muiden rahoituslähteiden kautta saatavissa olevista 

projektien rahoitusmahdollisuuksista  
7. levittämään tietoa onnistuneista projekteista muille rotareille  
8. edistämään kansainvälistä ymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa 

 
RI:n johtokunta suosittelee, että kun klubit ovat helmikuun ohjelmaansa (Maailman yhteisymmärryksen 
kuukausi) ainakin yhden kohdan kansainvälisistä palveluprojekteista. 
 
Projektien pitää täyttää seuraavat kriteerit: 

1. projekti on luonteeltaan humanitaarinen 
2. mukana on rotareja kahdesta tai useammasta eri maasta 
3. projekti sijoittuu johonkin näistä maista 

 
Miten mukaan 
Osallistuvat rotaryklubit huomaavat, että projektin hyödyt ulottuvat paljon kauemmas kuin niihin 
yhteisöihin, joissa ne toteutetaan. Klubit pystyvät (1) asettamaan kunnianhimoisempia tavoitteita, (2) 
antamaan kaikille jäsenille mahdollisuuden palveluun, (3) kehittämään tiiviitä yhteyksiä muiden maiden 
rotareihin, (4) edistämään kansainvälistä ymmärrystä ja hyvää tahtoa JA (5) käymään käsiksi globaaleihin 
haasteisiin. 
 
Kansainvälisiin palveluprojekteihin osallistuminen alkaa klubissa usein yksittäisten rotarien epävirallisten 
yhteyksien kautta. ProjectLINK on toinen tapa päästä mukaan kansainväliseen palveluun. Tämä 
hakuominaisuuden sisältävä tietokanta (löytyy www.rotary.org –sivuston kautta) listaa satoja klubien ja 
piirien sellaisia yhteiskuntapalveluprojekteja eri puolilta maailmaa, joihin tarvitaan rahoitusta, 
vapaaehtoisia, tarvikelahjoituksia ja partnereita Rotarysäätiön kaksinkertaistavia apurahoja varten. Se 
tarjoaa myös luettelon malliprojekteista – hyvien käytänteiden lähteenä. 
 
Ote: World Community Service Handbook: a Guide to Action 742-EN-(908). Modifoinut RLI  
(epävirallinen käännös Leila Risteli) 
                                                                                                                                                                        8 

http://www.rotary.org/


The Rotary Leadership Institute 

 

TTeehhookkkkaaaatt  jjoohhttaammiissssttrraatteeggiiaatt  
Kun rotarymatkani jatkuu, käytän johtamistaitojani taitavasti yhä monimutkaisemmissa 
                          tilanteissa ja käytän hyväkseni mahdollisuuksia johtaa. 
 
 

Tunnin 
tavoitteet 
Parantaa kykyämme 
johtaa ja viestiä 
ryhmätilanteissa 
Tunnistaa erilaisia 
tapoja saada tukea 
tavoitteillemme ja 
ehdotuksillemme 

Aineistot 
Liite  ELS-1: Tehokkaita johtamisstrategioita - 

skenaarioharjoitus 

Liite  ELS-2: Yhteisymmärryksen aikaansaaminen (Ote 
julkaisusta Johtajuuden kehittämien: Oppaasi 
koulutusohjelman aloittamiseen)  

Liite ELS-3: Johtamisstrategioita vapaaehtoisille 

 Liite ELS-4: Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille   

Key:  attached insert    online     article      ppt 

 
 Tämä on osa johtajuutta käsittelevää kokonaisuutta, joka kulkee kolmen RLI-kurssipäivän läpi. Sen 
aikaisemmat osat olivat Näkemyksiä johtajuuteen, Tiimin rakentaminen ja Klubin viestintä. Siihen kuuluu 
lisäksi osa Julkisuuskuva ja suhdetoiminta. Palvelulla ja Jäsenyydellä on omat kokonaisuutensa. 

 
Tunnin aiheet  
 

 
1) Harjoitus siitä, miten voit saada projektiehdotuksesi 

hyväksytyksi rotaryklubissasi. Katso Liite ELS-1.  

a) Kehitä strategiasi. Mistä aloitat? 

b) Miten voit rakentaa projektille tukiryhmän? 

i) Mikä on tukiryhmä (coalition)? 

ii) Miten tukiryhmän muodostaminen toimii todellisessa elämässä, esim. miten 
hankit ehdotuksillesi tukea työssä, paikkakunnalla tai politiikassa?                 9 

“One of the marvelous assets 
of Rotary is that such a 
vigorous and viable 
organization can grow in 
strength each year as new 
leadership develops.” 
 

Edward F. Cadman 
1985-86 RI President 
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c) Harjoittele puheen pitämistä projekti-ideasta klubin hallitukselle!  

2) Miksi joilllakin henkilöillä on vaikutusvaltaa ja toisilla ei ole?  

a) Onko karismalla merkitystä — mitä se muuten on?  

b) Miten tittelit liittyvät vaikutusvaltaan, esim. pomo, klubipresidentti, 
vapaaehtoistyöntekijä? 

3) Mitkä johtajuuden piirteet voivat haitata projektin tai muun pyrkimyksen 
onnistumista? Miten voit välttää sellaisten piirteiden käyttöä? Pitäisikö sitä välttää? 

4) Katso huolestuneen rotaryklubin tapausta (Liite ELS-1, Skenaario 2).  

a) Mitä todellisia ongelmia klubilla on, jos on?  

b) Miten johtaminen voi auttaa näiden ongelmien ratkaisussa? 

c) Mitä johtamisstrategioita ehdotat käytettäviksi?  

5) Kysymyksiä & kommentteja 
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Liite ELS-1: Tehokkaita johtamisstrategioita - 
skenaarioharjoitus 
 
Skenaario 1:  
 
Rotaryklubin varapresidentti Jaska Jokunen ehdottaa 25-jäseniselle klubilleen taide- ja 
käsitysnäyttelyn pitämistä. Sellaista ei ole miesmuistiin järjestetty klubin kotipaikkakunnalla. Hän 
haluaa kutsua käsityöläisiä ja taiteilijoita esittelemään ja myymään tuotteitaan ja laskuttaisi 
tarjottavista esittelypöydistä. Klubin jäsenet voisivat myydä kahvia ja pullaa ansaitakseen vielä 
lisää. Tilaisuus pidettäisiin kunnan keskustan puistossa, joka on oikeastaan tyhjä ruohokenttä. 
KAIKKIEN jäsenten apu olisi tarpeen tilaisuuden järjestämisessä. Klubi ei ole koskaan pitänyt 
näin suurta tilaisuutta tällä 1500 asukkaan paikkakunnallaan. Jaska toteaa, että klubin 
palveluprojektikomitea voisi selvittää tarvittavat “yksityiskohdat”. 
 
Mitkä asiat tässä vaativat tarkastelua? Kehittäkää suunnitelma ja kertokaa, miten päädyitte siihen. 
Keskustelkaa siitä, miten suunnitelma voidaan saada hyväksytyksi ja toimeenpannuksi klubissa. 
 
Skenaario 2:   
 
Takahikiän rotaryklubilla on muutamia aktiivisia, sitoutuneita jäseniä, mutta useimmat jäsenet 
ovat pikemminkin apaattisia. He tulevat lounaalle, lähtevät usein jo ennen varsinaisen ohjelman 
alkua eivätkä tee muuta klubissa. Jäseniä on kaikkiaan 33, mikä on merkittävä lasku kolmen 
vuoden takaisesta 62:sta. Harvat aktiiviset, sitoutuneet jäsenet pitävät klubin toiminanssa, mutta 
he alkavat väsyä tekemään kaiken työn. Presidentti Telle Tomera käsitteli asiaa klubin hallituksen 
kanssa ja hallitus listasi joukon ongelmia: 
 

(1) Klubissa on porukoita, jotka istuvat kokouksissa aina yhdessä muista välittämättä. Jos 
joku haluaa istuutua heidän seuraansa, sitä ei suvaita. 

(2) Muutamat passiivisista jäsenistä ovat jatkuvasti äänessä, mutta jos heitä pyytää tekemään 
jotakin, he liukenevat pois. 

(3) Muutamat jäsenet eivät ole käyneet kokouksissa kuukausiin, mutta klubi pelkää 
menettävänsä heidät, jos se alkaa vaatia parempaa läsnäoloa. 

(4) Jotkut jäsenistä ilmoittavat äänekkäästi, että “emme tarvitse enempää jäseniä. Meillä on 
mukava ryhmä ja uudet tulijat olisivat häiriöksi”.  

(5) Kun kahta jäsentä pyydettiin ehdottamaan uusia jäseniä, he vastasivat, että “haluamme 
vain korkealaatuisia jäseniä ja niinpä meidän on syytä olla hyvin varovaisia…” 

(6) Presidentillä oli ilmoituksensa mukaan vaikeuksia täyttää klubin komiteoita, sillä 
useimmat sanoivat olevansa liian kiireisiä moiseen. 

Onko tämä klubi pelastettavissa? Laatikaa suunnitelma ja kertokaa, miten päädyitte siihen. 
Keskustelkaa siitä, miten suunnitelma voidaan saada hyväksytyksi ja toimeenpannuksi klubissa. 
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Liite ELS-2: Yksimielisyyden aikaansaaminen 
 
 

 

YKSIMIELISYYDEN AIKAANSAAMINEN 
 

Yksimielisyyden aikaansaaminen on toimenpide, jolla löydetään kaikkia tyydyttävä 
ratkaisu, erityi- sesti  niitä tyydyttävä, joilla  on erilaisia näkökantoja; se ei merkitse 
kompromissia tai luovuttamista. Kun saadaan kaikki hyväksymää ratkaisu, on tuloksena 
toteuttamiskelpoinen ja pysyvä päätös. 
 

Pohdittavia kysymyksiä 
 

• Määrittele yksimielisyys tai kerro  siitä,  kuinka sinun piti  käyttää 
aikaa toisten saamiseksi yhteisymmärrykseen. 
• Selosta avoimen erimielisyyden edut, jotka voivat johtaa asian 
parempaan ana- lysointiin ja sallii kaikille osapuolille tilaisuuden 
lausua mielipiteensä. 
• Keskustele yksimielisyyden aikaansaamisen eduista: se auttaa kaikkia 
tuntemaan projektin omakseen ja se auttaa löytämään uusia ratkaisuja. 

• Kuvaile yksimielisyyden aikaansaamisprosessia: 
1. Tee lista  siitä,  mitä  eri osapuolet haluavat saada tulokseksi tilanteesta. 

2. Käy läpi  ne asiat,  jotka ovat tärkeitä kullekin henkilölle ja ne jotka 
eivät  ole niin tärkeitä. 

3. Järjestä  aivoriihi uusien ratkaisujen löytämiseksi. 
4. Keskustele näiden ratkaisujen seurauksista. 
5. Tarkista ratkaisut ja muut päätökset, joilla  tärkeät asiat  hoidetaan. 

 
Keskusteluaiheita 

 
Miksi  yksimielisyys on tärkeä omassa ammatissasi? Entä rotaryklubissa? 

 
Kuinka voit varmistaa, että yksimielisyyden tuloksena ei ole kompromissi? 
Kuinka saat jokaisen mukana olevan hyväksymään lopputuloksen? 

 
Ehdotettuja työskentelytapoja 

 
Ryhmätyö:  Anna osallistujille pienryhmissä ratkaistavaksi case-harjoitus. 
Anna ryhmän jäsenille erilaisia näkökantoja, yhden osallistujan toimiessa 
sovittelijana, jonka  tulee saada aikaan yksimielisyys. 

 

Työskentely yksin: Pyydä osallistujia muistelemaan jotain tapausta, jolloin 
heidän piti  osallistua yksimielisyyden aikaansaamiseen. Mitä mieltä he 
olivat prosessin sujumisesta ja oivatko he tyytyväisiä tulokseen. 

 
Lähde: Johtajuuden kehittäminen: Oppaasi koulutusohjelman aloittamiseen (250-FI-(211)) 
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Liite ELS-3: Johtamisstrategioita vapaaehtoisille 
 

1. Tiimi on enemmän kuin osiensa summa. Avain on poimia oikeat, erilaiset ihmiset, jotka 
pystyvät toimimaan yhdessä. Yhtä tärkeää on yhdistää kokeneita ja ”uusia voimia” 
tiimiin. Työssä saatu kokemus samanlaisista tai vastaavista asioista tuottaa 
erityisasiantuntijan organisaatioosi. 
 

2. Ole tehokas ajankäytössäsi ja saata asiat loppuun. Selvyys ja Delegointi kulkekoot käsi 
kädessä. Totea kaikkien ajan olevan arvokasta ja suhtaudu sitten käytössä olevaan aikaan 
kuin arvokkaaseen resurssiin. Aseta jokaiselle istunnolle selväpiirteinen tavoite, useita 
virstanpylväitä ja eritelty lopputulos. Pidä prosessi nopeassa liikkeessä. Vapaaehtoisten 
kanssa on vielä tärkeämpää ”puskea lopputulokseen” kuin liike-elämässä. Niin sekä 
tehtävä tulee tehdyksi ja tiimille syntyy tunne aikaansaamisesta. Samalla ”tekemättömät” 
tehtävät puhdistetaan tiimin tieltä, kun se etenee seuraavaan tavoitteeseen. 

 
3. Tunne ongelma ja voimaannuta toiset etenemään esteiden yli omien ratkaisujensa avulla. 

Johtajan valmistautuminen on olennaista, erityisesti jos sitä ei ole. Tunne ongelma, mutta 
älä ratkaise sitä tiimin puolesta. Muuten jäisit vaille itsellesi uusia ratkaisuja ja riistäisit 
samalla tiimiltä asian omistamisen ilon. Pyydä tiimiä tunnistamaan esteet ja sitten 
työskentelemään ratkaisua kohti. 

 
4. Me olemme vain vapaaehtoisia! Sinun pitää antaa aina tunnustusta vapaaehtoisille ja 

muista, että heidän on tasapainotettava elämässään työn, muut elämä ja vapaaehtoisena 
toimiminen. Päämäärä pitää tehdä ponnistusten arvoiseksi korostamalla tavoitteen 
mielekkyyttä, tunnustuksen antamista vapaaehtoisille ja johtajan odotuksia. Ilman kaikkia 
näitä kolmea sekä järkevää aikataulua vapaaetoistyön tavoite on vaikeasti saavutettavissa. 

 
5. Ratkaise ongelmat oikeilla kysymyksillä. Aloita yhteisymmärrystä rakentavalla ”kyllä” 

tai ”ei” –kysymyksellä. Käytä sen vastausta diagnosoidaksesi sen taustalla olevat tekijät 
ja trendit. On parempi kysyä aluksi ”onko meillä riittävästi jäseniä klubissa voidaksemme 
saada aikaan kaiken yhteisössämme tarvittavan palvelun” kuin kysyä ”tarvitsemmeko 
enemmän jäseniä”. Seurantakysymykset voivat sitten viedä todellisiin ongelmakohtiin. 

 
6. Shhhh! Johtajalla on suuri kiusaus tehdä lisäyksiä tiimin esittämiin uusiin ideoihin. Tämä 

on usein haitallista. Sinun pitäisi innostua uusista ideoista, mutta pitää omat lisäyksesi 
omana tietonasi. Ideoiden ja suunnan pitää kuuluu tiimille, tai sen jäsenet eivät tunne 
omistajuutta koko toimintaan. Vapaaehtoisten johtajan tehtäviin kuuluu vapaaehtoisten 
tekeminen voittajiksi. Tämä on tärkeä tapa ”maksaa” vapaaehtoisten tekemästä työstä. 

 
7. Rakenna oma vapaaehtoisten johtajuuspoolisi. Mitä kokeneempia, tietävämpiä ja 

motivoituneempia vapaaehtoisia sinulla on poolissasi, sitä enemmän voitte saada aikaan. 
Partneri-, mentori- ja seuraajasuunnittelu ovat tässä tehokkaita. Organisaatiosi jokaiselle 
henkilölle pitäisi olla koulutettu sijainen valmiina tehtävään, jos kutsu käy. Olennaista on 
tunnistaa mentorit, mutta velvoittaa heidät myös hankkimaan itselleen seuraajat. 

 
Monet näistä ajatuksista ovat Kathleen O´Connorin artikkelista 7 Leadership Strategies to Help 
You Handle Change (www.superperformance.com, Human Performance and Achievement 
Resources)  
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Liite ELS-4: Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille 
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MMaahhddoolllliissuuuukkssiiaa  RRoottaarryyssssaa  
Kun rotarymatkani jatkuu, pääsen tutkimaan niitä monia mahdollisuuksia, joita minulle on 
Rotaryssa tarjolla kasvuun ja kehittymiseen yksilönä sekä yhteisön ja ammattikuntani jäsenenä. 
 

Tunnin 
tavoitteet 

Antaa yleiskuva 
RI:n strukturoi-
duista ohjelmista 
Mitä hyötyä minulle 
on mailman-
laajuisista 
verkostoryhmistä? 
Pohtia kunkin 
ohjelman yhteyttä  
Rotaryn tavoitteisiin 
ja siihen, mitä 
rotary voi saada 
toiminnastamme 

Aineistot 
Liite  RO-1: Yhdistä Rotaryn strukturoidut ohjelmat 

logoihinsa 

Liite  RO-2: Luettelo strukturoituja ohjelmia käsittelevistä 
aineistoista 

Liite  RO-3: Luettelo Rotaryn toveruusryhmistä (Rotary 
Fellowships) 

Liite  RO-4: Luettelo rotareiden toimintaryhmistä (Rotarian 
Action Groups) 

Liite  RO-5: Rotary Action Groups flyer  

Liite  RO-6: Rotary Internationalin ohjelmat 

Global Networking Group Directory  

Key:  attached insert    online     article      ppt 

 
Tämä on osa palvelua käsittelevää kokonaisuutta, joka kulkee kolmen RLI-kurssipäivän läpi. Sen aikaisemmat 
osat olivat Oma säätiömme, Palveluprojektit ja Kohdennettu palvelu. Siihen kuuluvat lisäksi osat 
Kansainvälinen palvelu ja Muutamme maailmaa. Johtajuudella ja Jäsenyydellä on omat kokonaisuutensa. 

 
Tunnin aiheet  
 
1) Mitä ovat Rotary Internationalin strukturoidut ohjelmat? Montako niitä on? Osaatko nimetä ne?  
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a)  Saatat tuntea Rotaryn ohjelmien logoja. Katso Liite RO-1. (Avain Tunnin aiheessa # 5) 

b) Miten rotaryklubien on tarkoitus käyttää strukturoituja ohjelmia? Mitä oma klubisi tekee 
osallistuakseen näihin ohjelmiin? 

c) Mitä rotarypiirisi tekee kannustaakseen klubien 
osallistumista tai järjestääkseen piirin laajuisia tai 
useiden klubien yhteisiä aktiviteetteja näissä 
ohjelmissa?  

d) Miten sinä itse tai oma klubisi osallistutte 
näihin ohjelmiin – yhteen tai useampaan? 

e) Miten sinä itse tai klubisi voi aloittaa 
osallistumisensa johonkin näistä ohjelmista?  

f) Keskustele muutamasta ohjelmasta siltä 
kannalta, miten ne liittyvät Rotaryn toiminta-
ajatukseen.  

2) Mitä ovat maailmanlaajuiset verkostoryhmät? 

a) Onko sellaisille rotareille olemassa järjestäytyneitä 
ryhmiä, jotka harrastavat samoja asioita vapaa-
aikanaan? Entä sellaisille, joilla on yhteisiä 
ammatillisia kiinnostuksen kohteita? Tai palvelukohteita?  

b) Miten Rotary tunnistaa nämä ja tukee niitä?   

c) Miten uskoisit näiden ryhmien saaneen alkunsa?                                                  23                 

“Rotarians in one part of the globe can 
affect lives on the opposite side of the 
world. We have the desires and the 
capabilities to give help where help is 
needed…. 
 
Where there [is]…a starving child…a 
weeping mother — Rotary can be 
there. 
 
Where there is a cataracted eye, a 
crooked limb — a need for medicine, 
braces, surgery — Rotary can be there.  
 
Where there is the sigh of the lonely, 
the despair of the isolated — Rotary 
can be there.  
 
Rotary is the sanctity of fellowship, the 
love of brotherhood, the warmth of 
trust. Rotary is a vision — yet struck in 
stone. We build not only in concrete, 
but also in lives and futures.” 
 

Past RI Pres. Edward F. Cadman 
— Address to 1985 Rotary Convention,  

Kansas City, Missouri, USA 
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d) Miten uskoisit näiden ryhmien toimivan? Minkä kokoisia useimmat ovat? Miten tämä 
vaikuttaa niiden toimintaan?  

e) Eikö tällainen toiminta heikennä klubipalvelua? Vai voisiko osallistuminen johonkin projetiin 
tällaisen kautta vahvistaa jäsenten pysymistä klubissa? Jos, niin miten?  

f) Keskustelkaa muutaman rotarien toimintaryhmän osalta siitä, minkälaisia 
projekteja ne tyypillisesti toteuttavat (arvatkaa, jos tarpeen). 

g) Mitä rotarit ja Rotary saavat näistä toiminnoista? Miten nämä projektit edistävät Rotaryn 
toiminta-ajatusta?  

h) Miten voisit liittyä johonkin näistä ryhmistä? 

3) Ehdottakaa viisi uutta toveruusryhmää ja kertokaa, mitä hyötyä niistä olisi Rotarylle 
ja rotareille ja/tai niille, joihin palvelu kohdistuisi.  

4) Miten osallistumiseni rotarien toimintaryhmään voi tukea klubini yhteiskuntapalvelun tai 
kansainvälisen palvelun projekteja, kehittää klubini jäsenten välistä toveruutta tai vahvistaa 
klubini ohjelmaa? Entä mitä itse hyötyisin osallistumisesta?  

5) Ohjelmalogojen avain Liitteeseen RO-1: 1-C, 2-G, 3-F, 4-E, 5-D, 6-A, 7-B.  
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Liite RO-1: Yhdistä Rotaryn strukturoidut ohjelmat 
logoihinsa 

1. Interact A. 
 

2. Rotary Friendship 
Exchange (Rotaryn 
ystävyysvaihto) 

B. 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. Rotaract C. 

 
4. Rotary Fellowships and 
Rotarian Action Groups 
(Global Networking 
Groups = mailman-
laajuiset verkostoryhmät) 
 

D. 
 

5. Rotary Youth 
Leadership Awards 
(RYLA) 

E. 

 
6. Rotary Community 
Corps (RCC = Rotaryn 
kansalaistoimintaryhmät) 

F. 

 
 
 
 
 
 
 

7. Rotary Youth Exchange 
(Rotaryn nuorisovaihto) G. 

  
 

  

* Images courtesy of Rotary & The Library of Graphics for Rotarians- Todd Elfwendahl 
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Liite RO-2: Luettelo strukturoituja ohjelmia käsittelevistä 
aineistoista  

 
 
Seuraavat aineistot löytyvät englanninkielisinä Rotary Internationalin verkkosivuilta 
www.rotary.org ja niihin on linkit RLI:n sivuilta www.rotaryleadershipinstitute.org. 
Useimmat ovat vapaasti ladattavissa, ja painotuotteina niitä myydään 
omakustannushintaan. 
 
 

 
Publication 

 
Pub # Year Cost  

Communities in 
Action/Community 
Assessment 
Tools 

605 2012 $9.00USD 

 

 Interact 
Handbook  654 2010 $3.50USD 

 

Rotaract 
Handbook  562 2010 $3.50USD 

 

Rotary 
Community Corps 
Handbook 

770 2010 $3.50USD 

 

Rotary 
Fellowships 
Handbook 

729 2006 $3.50USD 

 

An Introduction to 
New Generations 
Service 

735 2011 $2.00USD 

 
Rotary Youth 
Leadership 
Awards (RYLA) 
Handbook 

694 2009 $1.50USD 

 

Youth Exchange 
Handbook 746 2008 $2.00USD 
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http://shop.rotary.org/Introduction-New-Generations-Service/dp/B004X2DUPS?ie=UTF8&id=Introduction%20New%20Generations%20Service&field_product_site_launch_date_utc=-1y&field_availability=-1&field_browse=2308968011&searchSize=12&searchNodeID=2308968011&searc
http://shop.rotary.org/Introduction-New-Generations-Service/dp/B004X2DUPS?ie=UTF8&id=Introduction%20New%20Generations%20Service&field_product_site_launch_date_utc=-1y&field_availability=-1&field_browse=2308968011&searchSize=12&searchNodeID=2308968011&searc
http://shop.rotary.org/Introduction-New-Generations-Service/dp/B004X2DUPS?ie=UTF8&id=Introduction%20New%20Generations%20Service&field_product_site_launch_date_utc=-1y&field_availability=-1&field_browse=2308968011&searchSize=12&searchNodeID=2308968011&searc
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=40_48&products_id=190
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=40_48&products_id=190
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=40_48&products_id=190
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=40_48&products_id=190
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=40_51&products_id=195
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=40_51&products_id=195
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Liite RO-3: Luettelo Rotaryn toveruusryhmistä 
(Fellowships)  (tilanne rotaryvuonna 2011-12) 
 
For current and updated information on Fellowships, including contact information, 
officers, and mission, see: http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/fellowships_directory_en.pdf

Amateur Radio    

Antique Automobiles    
Authors  and Writers   

Bird Watching    
Bridge     

Canoeing     
Caravanning     

Carnivals, Parades & 
Festivals  

Chess      
Computer Users   

Convention Goers    
Cricket     

Curling    
Cycling     

Doctors    
Doll Lovers     

Editors and Publishers  
Environment     

Esperanto     
Fine Arts & Antiques  

Fishing     

 
 

Flying  
Golf      

Gourmets     
Home Exchange    

Internet     
Italian Culture 

Jazz    
Latin Culture      

Lawyers     
License Plate Collecting  

Literacy Providers    
Magicians    

Magna Graecia    
Marathon Running      

Motorcycling      
Music      

Old and Rare Books 
Photography    

Police and Law 
Enforcement  

Pre‐Columbian Civilizations  
Quilters and Fiber Artists  
Railroads     

Recreational Vehicles  
Rotary Global History  

Rotary Heritage and History   
Rotary on Stamps    

Scouting     
Scuba Diving     

Shooting Sports    
Singles     

Skiing      
Social Networks    

Tennis      
Total Quality Management  

Travel Agents 
Travel & Hosting    

Wellness and Fitness  
Wine 

Yachting 
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Liite RO-4: Luettelo rotarien toimintaryhmistä (Rotarian Action 
Groups) (tilanne rotaryvuonna 2011-12) 

 
For current and updated information on Rotary Action Groups, including contact information, officers, and 
mission, see: http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/rag_officer_directory_en.pdf 
 

 
Rotarians for Fighting AIDS   http://www.rffa.org/ 
Blindness Prevention     http://www.rag4bp.org/  
Blood Donation    http://www.ourblooddrive.org/  

Dental Volunteers     http://www.ragdv.com/  
Diabetes     http://www.ragdv.com/ 

Food Plant Solutions    http://foodplantsolutions.podbean.com/ 
Health Fairs      http://www.worldhealthfairs.org/  

Hunger & Malnutrition   http://www.alleviatehunger.org/  
Literacy     http://www.litrag.net/ 

Malaria     http://www.remarag.org/  
Microcredit      http://www.rotarianmicrocredit.org/  

Multiple Schlerosis    http://www.rotary-rfmsa.org/ 
Polio Survivors & Associates   http://www.rotarypoliosurvivors.com 

Population Growth & Sustainable Development  http://www.rifpd.org/  
Water and Sanitation    http://www.startwithwater.org 
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Liite RO-5: 
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Liite RO-6: Rotary Internationalin ohjelmat 
 

Rotary Internationalin ohjelmat ja palvelumahdollisuudet, jotka on luetteloitu alla, on suunniteltu auttamaan 
rotareja omien yhteisöjensä palvelemisessa ja maailmanlaajuisessa avustustyössä. 

Maailmanlaajuisiin verkostoryhmiin (Global Networking Groups) sisältyvät Rotaryn toveruusryhmät  
(Rotary Fellowships = ammatilliset ja vapaa-ajan ryhmät) ja rotarien toimintaryhmät (Rotarian Action 
Groups = palvelutoimitaan keskittyneet ryhmät). Kaikki yli 90 maailmanlaajuista verkostoryhmää ovat 
avoinna kaikille rotareille, rotarien puolisoille ja rotarakteille. 

Interact  on rotaryklubien järjestämä ja sponsoroima palveluorganisaatio, jonka jäsenet ovat 14-18-
vuotiaita. Siihen kuuluu yli 10 900 klubia 121 maassa. 

Rotaract on 18-30-vuotiaiden palvelujärjestö, jonka klubeilla on kummina rotaryklubi/klubeja ja joiden 
tehtävänä on kehittää johtajuutta, edistää ammatillista kehittymistä ja tarjota palvelumahdollisuuksia 
nuorille aikuisille. Klubeja on yli  7000 kaikkiaan 162 maassa. 

Rotaryn kansalaistoimintaryhmät (Rotary Community Corps, RCC) ovat ei-rotarien muodostamia ryhmiä, 
jotka ovat sitoutuneet palveluun ja parantamaan elämän laatua paikkakunnallaan. Näitä ryhmiä on 
enemmän kuin 6 400 kappaletta 76 maassa; kaikki ovat rotaryklubien organisoimia ja sponsoroimia. 

Rotaryn ystävyysvaihto (Rotary Friendship Exchange) kannustaa rotareja ja heidän perheitään tekemään 
vastavuoroisia vierailuja toisiin maihin, asuen toisten rotarien kodeissa ja päästen lähietäisyydeltä 
tutustumaan eri kulttuureihin. 

Rotaryn vapaaehtoiset (Rotary Volunteers)(Rotarysäätiön tukemana ohjelmana päättynyt 30.6.2011) Tämä 
ohjelma antoi rotareille ja muille ammattihenkilöille mahdollisuuden tarjota palveluaan ja 
erityisosaamistaan paikallisiin ja kansainvälisiin humanitaarisiin projekteihin, jotka olivat lisäavun 
tarpeessa. Huom. tämä on edelleen mahdollista omalla kustannuksella. Vapaaehtoisapua tarvitsevia 
projekteja voi etsiä www.rotary.org  -> Service and fellowship -> Make connections -> ProjectLINK 

Rotaryn nuorisovaihto (Rotary Youth Exchange)  tarjoaa 15-19-vuotiaille koululaisille mahdollisuuden 
matkustaa ulkomaille kulttuurivaihtoon, joka kestää viikosta kokonaiseen kouluvuoteen. Rotaryklubita ja 
piirit sponsoroivat ja isännöivät noin 9 000 vaihto-oppilasta vuosittain. 

Rotaryn nuorten johtamiskoulutus (Rotary Youth Leadership Awards, RYLA) tarkoittaa klubien ja piirien 
järjestämiä seminaareja, jotka kannustavat 14-30-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten kehittymistä 
johtajiksi.. 

Kansainvälinen yhteiskuntapalvelu (World Community Service, WCS) (Poistunut käytöstä 30.6.2011)  
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http://www.rotary.org/en/ServiceAndFellowship/StartAProject/InternationalProjects/Pages/ridefault.aspx
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JJuullkkiissuuuusskkuuvvaa  jjaa  
ssuuhhddeettooiimmiinnttaa  

Kun rotarymatkani jatkuu, tunnistan mahdollisuuksia parantaa klubini ja Rotaryn julkisuuskuvaa ja toimin siten yhteisöni ja koko 
maailman hyödyksi. 

  
  

 
Tämä on osa johtajuutta käsittelevää kokonaisuutta, joka kulkee kolmen RLI-kurssipäivän läpi. Sen aikaisemmat osat olivat 
Näkemyksiä johtajuuteen, Tiimin rakentaminen ja Klubin viestintä. Siihen kuuluu lisäksi osa Tehokkaat johtamisstrategiat. 

Palvelulla ja Jäsenyydellä on omat kokonaisuutensa. 
 

Tunnin aiheet  
 
 
1) Mitä eroa on julkisuudella (Publicity), 

suhdetoiminnalla (Public Relations) ja yleisellä 
mielikuvalla (Public Image)? Mistä meidän pitäisi 
olla eniten huolissamme?  

2) Millainen mielikuva klubisi alueen kansalaisilla 
on Rotarysta?  Miksi? 

Tunnin 
tavoitteet 
Keskustella yleisestä 
mielikuvasta ja 
julkisuudesta 
suhteessa Rotaryyn 
ja klubiini 
Pohtia kuinka klubini 
voi hyötyä 
suhdetoimin- 
tastrategiasta 
Tunnistaa klubini 
kohderyhmät ja 
keinot, joilla voimme 
tehokkaasti 
saavuttaa ne  

Aineistot 
Liite  PIPR-1: Suhdetoimintaharjoitus ja julkisuuskuva 

Liite  PIPR-2: Kirjoittaminen osana suhdetoimintaa  

Liite  PIPR-3: > 44 PR-lähdettä ja -ideaa   

Effective Public Relations. 257-EN-(707) 

Visual Identity Guide. 547-EN-(1107)  

Media Crisis Handbook. 515-EN-(507) 

Media & News tab @ www.Rotary.org  

Members/Running a club/Public relations @ www.Rotary.org  

 Humanity in Motion campaign @ www.Rotary.org for TV, print, radio,  
internet & billboard  

Key:  attached insert    online     article      ppt 

http://www.rotary.org/
http://www.rotary.org/
http://www.rotary.org/
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3) Millainen on rotaryklubisi tavaramerkki, brändi tai erityinen 
asema klubisi paikkakunnalla? Onko se erilainen kuin 
mielikuva Rotary Internationalista?  

4) Monilla paikkakunnilla harvat ihmiset tietävät, että alueella on 
rotaryklubi. Kuinka klubimme voisivat tehdä parempaa 
suhdetoimintaa, kehittää julkisuuskuvaa?  

5) D Onko klubissasi Julkisuuskuvakomitean puheenjohtaja?  
Mikä on hänen tehtäväkuvansa, roolinsa? Onko klubilla 
suhdetoimintastrategiaa? Onko projektit ja muu aktiivisuus 
suunniteltu julkisuuskuva mielessä? Kuinka klubin jäsenet voivat olla osa suhdetoimintastrategiaa?   

6) Kuinka julkisuuskuva (hyvä tai huono) vaikuttaa klubin 
kehittymiseen? 

7) Mitä on “Humanity in Motion”? Käyttääkö klubisi sitä?   

8) Kehittäkää klubin tiedotussuunnitelma ja käsitelkää seuraavia 
tekijöitä.   

a) sanomalehti  
b) internetti 

c) televisio 
d) radio 

e) mainostaulu  
f) muut viestimet/tiedotusvälineet 
g) klubin esittelylehtinen 
h) rahankeräystapahtuma 
i) lehdistötiedote klubin tapahtumasta 

9) Kuinka käsittellään vahingollista havaintoa virheellisestä/ 
huonosta julkisuudesta?  Kuinka voi valmistautua tällaisia 
tapauksia varten? 
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“The practice of public  relations 
varies throughout the world. 

Regardless of cultural differences 
from one country to another, all 
Rotary clubs have audiences with 
whom they should communicate, 
including the media, local 
government officials, the business 
community, civic leaders, and 
other organizations, as well as 
qualified prospective  members 
and people directly affected by 
Rotary service projects. 

Developing a message for these 
audiences and finding an 
appropriate way to deliver it is 
public relations in action.” 

From Effective Public Relations  

“We must face the fact that today 
we are a recognized public force, 
and that wewill receive many 
benefits if we cultivate the image 
and the recognition that go along 
with that reality.” 
 

Past RI Pres. Frank J. Devlyn 
— Meet Frank J. Devlyn 

 THE ROTARIAN, July 2000 
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Liite PIPR-1: Suhdetoimintaharjoitus ja julkisuuskuva

Lue seuraava tilanne ja laadi suhdetoimintasuunnitelma Hurmion Rotaryklubille.  Keskity 
kolmeen tai neljään menettelytapaan, joilla klubi voisi saavuttaa tiedotusvälineet ja 
paikkakunnan ihmiset ja saada toimintansa esille.  Pohdi kysymyksiä tehdessäsi 
suunnitelmaa. 
Hurmion Rotaryklubi sijaitsee vauraassa 35000 asukkaan Rytinän kaupungissa, jossa on 
myös toinen rotaryklubi.  Hurmion klubin 40 jäsentä ovat läpileikkaus Rytinän ammatti-
kunnista.  Klubin pitkäaikaisin ja onnistunein palveluhanke tukee paikakunnan kasvavaa 
vanhusten joukkoa.  Tässä edelleen jatkuvassa projektissa klubin jäsenet valmistavat ja 
jakavat aterioita, kunnostavat koteja ja vierailevat sairaaloissa.  

Klubi on yhteydessä myös alueen yliopistoon löytääkseen ehdokkaan piirin Hyvän tah-
don lähettiläs -stipendiaatiksi.  Yksi tutkijoista keskittyy maailman lämpenemisen vaiku-
tuksiin meriin ja on yhteydessä klubiin säännöllisesti antaakseen tietoa havainnoistaan.  
Klubin kokoukset ja viikko-ohjelmat kiinnostavat paikallisia vaikuttajia, jotka alustavat 
paikkakunnan merkittävistä ongelmista.  Läsnäoloprosentti on korkea, yli 70, ja jäsenet 
ovat innostuneita.  

Klubi teki epävirallisen tutkimuksen, ja siinä paljastui, että hyvin harvat Rytinän ihmiset 
ovat tietoisia klubin pyrkimyksistä.  Jotkut vastaajista kertoivat mieltävänsä Rotaryn 
olevan vanhojen miesten seurustelukerho. 
Useat klubin jäsenet ovat murisseet ja valitelleet, että on vaikeaa miellyttää uusia jäseniä, 
ja ovat huolissaan tunnustusten puutteesta klubin paikkakunnan hyväksi tekemistä 
palveluista.  Klubin palveluprojektit ja muu toiminta eivät ole kiinnostaneet 
tiedotusvälineitä viimeisen viiden vuoden aikana. 
 

1. Kuinka klubi voi tarjota viestimille perustietoa Rotary Internationalista ja 
klubista? 

 
 

2. Mitkä klubin nykyisistä toiminnoista saattaisivat kiinnostaa viestimiä?  Mikä 
viestin on sopivin kullekin toiminnalle?  Miksi? 

 
 

3. Kiinnostaisivatko klubin ohjelmat paikallista mediaa? 
 
 

4. Kuinka klubi voi suoraan tavoittaa vaikutusvaltaisia henkilöitä antaakseen heille 
tietoa klubin projekteista ja jäsenyysmahdollisuuksista? 
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Liite PIPR-2: Kirjoittaminen osana suhdetoimintaa   
Taito kirjoittaa yksinkertaisen ymmärrettävästi, johdonmukaisesti ja ytimekkäästi on suhde-
toiminnan kannalta oleellista.  PR-kirjoittamisen päämääränä on tarttua lukijan huomioihin, antaa 
tietoa nopeasti ja pyytää viestimiä käsittelemään juttua. 

Ylösalaisin oleva pyramidi.  Lehdistötiedotteissa yleensä, ja muussakin tiedonvälityksessä, 
käytetään väärin päin olevan pyramidin menetelmää, jossa tärkeimmät ja ajankohtaisimmat tiedot 
ovat ylimpänä, ja asteittain siirrytään vähemmän tärkeään tietoon. Otsikko ja ensimmäinen lause 
ovat tiedotteiden tärkeimmät osat. Varmista, että ne ovat tarpeeksi mukaansatempaavia 
vaikuttamaan lehden toimittajaan. 

Viisi ämmää.  Sisällytä viisi ämmää ensimmäiseen kappaleeseen, parhaimmassa tapauksessa 
ensimmäiseen lauseeseen: 

1. Mikä? Juttusi pääsisältö; henkilö tai ryhmä, joka on juttusi keskiössä 

2. Mitä? Tapahtuma tai hanke, jota klubisi tekee 

3. Missä? Tapahtumapaikka, myös katuosoite tai muu tarkka paikka 

4. Milloin? Kellonaika, viikonpäivä, päivämäärä tai ajanjakso, jolloin vastuuhenkilö on 
paikalla tai hanke käynnissä 

5. Miksi? Syy miksi tapahtuma, henkilö tai hanke on merkittävä ihmisten ja julkisuuden 
kannalta 

Seuraavissa kappaleissa tuo esille yksityiskohtia tapahtumasta tai hankkeesta ja kuvaile, mitä 
henkilö tai ryhmä on saanut aikaan tai tehnyt jotain poikkeuksellista.  Korkeintaan yksi A 4. 

Lehdistötiedotteiden lisäksi rotarit voivat välittää juttuja viestimille monella eri tavoilla kuten: 

• Uutisia lyhyesti. Aikapulasta kärsivät toimitukset arvostavat lyhyitä uutisia, 
tiiviimpiä kuin lehdistötiedotteet. Uutisilla on käytännöllistä tiedottaa tulevista 
tapahtumista viiden ämmän periaatteella ja antaa näin tietoa median yhteyshenkilöille. 

• Kirjeet toimittajille. Pääkirjoitussivut ovat lehtien eniten luettuja, ja kirje voi saa-
vuttaa monia ihmisiä. Käytä RI:n  templaatteja  aloittaaksesi. Yleisönosastokirjoituksia 
voi tehdä kuka tahansa, joka ei kuulu lehden toimituskuntaan. Ennen kirjoittamista 
selvitä mitä mielenkiintoista on menossa paikkakunnallasi ja onko klubisi mukana 
niissä.  

• Esittelyaineisto medialle. Tee aineistokokonaisuus, joka sisältää yleistiedot Rotarysta 
ja klubistasi ja aineistoa meneillään olevista klubisi aktiviteeteista. 

• Tiedotteet.  Tiedotteet sisältävät yksityiskohtia Rotaryn ohjelmista varmistamaan, 
että toimittajilla on ajantasaiset taustatiedot. 

Monilla rotareilla ja klubeilla on kokemuksia median nuivasta suhtautumisesta 
rotaryasioihin.  Ei kannata hellittää.  Kannattaa luoda henkilökohtaisia suhteita median 
edustajiin ja olla heihin yhteydessä yo. periaatteiden mukaisesti.  Kyllä joskus tärppää, 
ainakin silloin kun omalla paikkakunnalla klubit ahertavat kansalaisia koskettavien 
hankkeiden kimpussa.   

Tiedottamisen tulee olla aktiivista juuri silloin, kun klubi tekee jotain kansalaisten 
elinolosuhteiden parantamisen suhteen.  Samalla kohennetaan Rotaryn julkisuuskuvaa. 
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PIPR-3: > 44 PR-lähdettä ja -ideaa 
 
1. Suomen Rotaryn verkkosivuston alasivuilla Suojatut jäsensivut >  Ohjeet ja koulutus > 

Rotaryklubi > Klubin presidentti >  Klubin presidentin opaskirja ja Julkisuuskuva > 
Julkisuuskuvakomitean opaskirja + muuta aineistoa ao sivulla  

2. Em. aineistolla pärjää mutta tarvittaessa voit tutustua alla olevaan englanninkieliseen 
materiaaliin ja hyödyntää sitä. 

3. “Media & News” is one of the 5 tabs on www.Rotary.org (rev’d 1/2009)  
4. Web: Rotary News as it breaks 

5. RSS Feeds to websites (syndicated news that automatically downloads to a website) 
6. Subscribe to Weekly Update newsletter by email   

7. The Rotarian magazine 
8. Multimedia Resources: Rotary Video Magazine (RVM), Rotary Images, E-cards, PSAs, 

Rotary Radio, Online Videos 
9. End Polio Now webpage  

10. Newsletters and E-Newsletters: Rotary World, End Polio Now, Every Rotarian, Every 
Year, International Service Update, Membership Minute, The New Generations, 
PeaceNet, PR Tips, ReConnections, RI Community Service, RI Vocational Service, 
Rotary- Navigating the Global Network, Rotary Training Talk, Rotary Youth Exchange 
Newsletter, RI Interactive 

11. Rotary International Interactive on the Web 

12. RI’s YouTube Channel, linking Club videos, embedding YouTube videos in club sites. 
YouTube is a video sharing website where users can upload, view and share video clips. 

13. RI’s Blog links, other Rotary Regional, District, or Club Blogs: A blog (a contraction of the 
term "Web log") is a Web site, usually maintained by an individual with regular entries of 
commentary, descriptions of events, or other material such as graphics or video. Entries are commonly 
displayed in reverse-chronological order.   

14. Wiki - A wiki is a page or collection of Web pages designed to enable anyone who accesses it to 
contribute or modify content, using a simplified markup language  

15. Interactive RSS (Really Simple Syndication) Feed- is a basic form of Web page that sends 
news headlines and other Web content to subscribers - RSS is a family of Web feed formats used to 
publish frequently updated works—such as blog entries, news headlines, audio, and video—in a 
standardized format.[2] An RSS document (which is called a "feed", "web feed",[3] or "channel") 
includes full or summarized text, plus metadata such as publishing dates and authorship. 

16. Traditional Web Pages 
17. Web conferencing is used to conduct live meetings or presentations via the Internet. In a 

web conference, each participant sits at his or her own computer and is connected to other 
participants via the internet. This can be either a downloaded application on each of the attendees 
computers or a web-based application where the attendees will simply enter a URL (website address) 
to enter the conference. A Webinar is a neologism to describe a specific type of web conference. It 
is typically one-way from the speaker to the audience with limited audience interaction, such as in a 

http://www.rotary.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_hosting_service
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_clip
http://en.wikipedia.org/wiki/Website
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_feed
http://en.wikipedia.org/wiki/Blog
http://en.wikipedia.org/wiki/Rss#cite_note-Netsc99-1%23cite_note-Netsc99-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Rss#cite_note-GuardWF-2%23cite_note-GuardWF-2
http://en.wikipedia.org/wiki/Metadata
http://en.wikipedia.org/wiki/Meeting
http://en.wikipedia.org/wiki/Presentation
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer
http://en.wikipedia.org/wiki/URL
http://en.wikipedia.org/wiki/Neologism
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webcast. A webinar can be collaborative and include polling and question & answer sessions to allow 
full participation between the audience and the presenter. In some cases, the presenter may speak over 
a standard telephone line, pointing out information being presented on screen and the audience can 
respond over their own telephones, preferably a speaker phone. There are web conferencing 
technologies on the market that have incorporated the use of VoIP audio technology, to allow for a 
truly web-based communication. 

18. Phone Conferencing, Teleconferencing, Videoconferencing  
19. Email, Eblasts, Ebulletins, Electronic Press Releases 

20. District or Regional Membership Databases 
21. Rotary Online User Groups 

22. Online Social Networking: MySpace is a social networking website with an interactive, 
user-submitted network of friends, personal profiles, blogs, groups, photos, music, and videos for 
teenagers and adults internationally. Facebook is a popular, free-access social networking 
website. Users can join networks organized by city, workplace, school, and region to connect and 
interact with other people., LinkedIn is a business-oriented social networking site mainly used 
for professional networking., Twitter is a free social networking and micro-blogging 
service that allows its users to send and read other users' updates (otherwise known as tweets), which 
are text-based posts of up to 140 characters in length. 

23. Regional Magazines 

24. Global Outlook, Focus on Polio, Focus on Literacy 
25. Press Center, Links to worldwide coverage of Rotary in major media outlets, RI media 

contacts by subject matter, Testimonials, Press Releases email list by topic/region/type 
of media outlet  

26. Fact Sheets: What is Rotary?, Rotary and Education, Rotary and Polio Eradication 
27. Under the Members tab at www.Rotary.org , Running a Club tab, Public Relations menu 

for many resources 
28. Overview of Club Public Relations – a teaching, “how-to” resource for clubs 

29. Effective Public Relations: A Guide for Rotary Clubs (22 Pages), order from Shop at 
RI or download at http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/257en.pdf  - this a Rotarians 
Guide to understanding news, PR Writing, Media relations, External Relations and 
Nontraditional media, and evaluating the effectiveness of your club’s PR efforts  

30. Humanity in Motion media campaign: television, radio, print, Internet, and billboard public 
service announcements (PSAs) – many of these are free 

31. PR Grants, program changes annually based on funding & emphasis 
32. RI Public Relations Award 

33. Downloadable PR Resources, Report of Results of RI Public Relations Survey, 
Promotional Guides for various RI and TRF Programs, Rotary Fact Packs, Public 
Relations writing samples, kits and templates.   

34. Cable & Public Access TV 

http://en.wikipedia.org/wiki/Webcast
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network_service
http://en.wikipedia.org/wiki/Website
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network_service
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network_service
http://en.wikipedia.org/wiki/Professional_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking
http://en.wikipedia.org/wiki/Micro-blogging
http://www.rotary.org/
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/257en.pdf
http://www.rotary.org/en/Members/RunningAClub/InformingTheCommunity/Pages/HIMTelevision.aspx
http://www.rotary.org/en/Members/RunningAClub/InformingTheCommunity/Pages/HIMRadio.aspx
http://www.rotary.org/en/Members/RunningAClub/InformingTheCommunity/Pages/HIMPrint.aspx
http://www.rotary.org/en/Members/RunningAClub/InformingTheCommunity/Pages/HIMInternet.aspx
http://www.rotary.org/en/Members/RunningAClub/InformingTheCommunity/Pages/HIMBillboard.aspx
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35.  PSAs (Public Service Announcements) for TV,  Newspaper, Magazines, Club Web 
Sites or Billboards 

36.  Posters & Signage 
37.  Newspaper Supplements 

38.  Special Events on TV or video 
39.  Club Brochures 

40.  Presentations and Speeches 
41.  Program Booklet ads 

42.  Community Directories 
43.  District Newsletter/Directories 

44.  Public displays 
45.  Air/Rail terminal advertisements 

46.  Notecards 
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RRoottaarriitt,,  
aammmmaattttiippaallvveelluu  jjaa  

ooddoottuukksseett  
KKuunn  rroottaarryymmaattkkaannii  jjaattkkuuuu,,  ppyyssttyynn  ttuukkeemmaaaaaann  kklluubbiinnii  mmiieelleekkäässttää  aammmmaattttiippaallvveelluuttooiimmiinnttaaaa  jjaa  ssiitteenn  tteekkeemmäääänn  
jjookkaaiisseenn  rroottaarriinn  jjäässeennyyyyddeessttää  ppaallkkiittsseevvaammmmaann  kkookkeemmuukksseenn..  
  

  
 Tämä on osa jäsenyyttä käsittelevää kokonaisuutta, joka kulkee kolmen RLI-kurssipäivän läpi. Sen 
aikaisemmat osat olivat Rotarymaailmamme, Sitoutamme jäsenemme, Etiikka – ammattipalvelu sekä 
Houkuttelemme jäseniä. Johtajuudella ja Palvelulla on omat kokonaisuutensa. 
 
 

Tunnin aiheet  
 

 
1) Ketkä ovat rotaryklubisi kohderyhmää? Toisin ajatellen: ketkä ovat rotaryklubisi 

“asiakkaita”?  

2) Asettaako rotaryklubisi odotuksia sille kohderyhmälle, joka voisi tulla kysymykseen 
klubin jäseniksi? Miten? Onko nykyisillä ja mahdollisilla uusilla jäsenillä eroa tässä 
suhteessa? Onko klubissa erilaisia näkemyksiä näistä asioista? Jos on, liittyvätkö erot 
esim. ikään, asemaan työelämässä tai eläkkeellä oloon? 
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Tunnin tavoitteet 
Keskustella siitä, mikä merkitys Rotaryn 
ammattipalvelulla voisi olla uusien 
jäsenten rekrytoinnissa 
Tarkastella sitä, miten lupaamamme 
ammattipalvelu vaikuttaa klubin 
kohderyhmän kokemaan 
houkuttelevuuteen ja sen sitoutumiseen 
Pohtia sitä, miten klubit voivat 
ammattipalvelun kautta tuottaa arvoa 
jäsenilleen 

Aineistot 
Liite  RVSE-1: Suhteiden verkosto 

Liite  RVSE-2: Odotus ja vastaus -
harjoitus 

Liite  RVSE-3: Ideoita 
ammattipalveluun   

Vocational Service Month 

 E-Learn Vocational Service  

Key:  attached insert    online     article    
  ppt 
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3) Millaisia yleisiä tai erityisiä odotuksia klubissasi asetetaan ammattipalvelulle? 
Keskustelkaa tästä ottaen huomioon edellisten kysymysten yhteydessä käyty 
keskustelu. 

 
 
 
4) Onko ”uusia sukupolvia” edustavilla mahdollisilla jäsenillä erilaiset odotukset? millä 

tavoin? 
 

5) Miten lupaus erityisistä tai yleisistä ammattipalveluaktiviteeteista tai –eduista 
houkuttelee tai sitouttaa klubin kohderyhmiä (nykyisiä ja tulevia jäseniä)? 

 
 
 
6) Miten klubisi voi erityisesti houkutella 

ammattipalvelun kautta ”uusien sukupolvien” jäseniä? 
 
 
 
7) Odotus ja vastaus -harjoitus   

8) Onko lupaamamme (tai edustamamme) ja oikeasti 
tuottamamme välillä ristiriitaa? 

9) Pitäisikö meidän luvata enemmän ammattipalvelun 
toimintaa? Entä pitäisikö meidän oikeasti tehdä 
enemmän ammattipalvelua? 

 
 
 
10) Miten luvatun ja oikeasti tehdyn välinen dynamiikka vaikuttaa Uusiin sukupolviin 

kuuluvien potentiaalisten jäsenten houkutteluun? Miten se vaikuttaa tämän ryhmän 
halukkuuteen sitoutua Rotaryyn? 

 
 
 
11) Luetteloi kolme aktiviteettia, jotka klubisi voi realistisesti ajatellen tehdä vastatakseen 

jäsentensä odotuksiin ammattipalvelun suhteen. 
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An effective orientation to Rotary 
begins as soon as a qualified 
prospective member is identified.  
 
Learning the expectations and 
benefits of Rotary membership 
early in the process helps 
prospective members make well-
informed decisions to accept the 
formal invitation, when it is 
extended.  
 

New Member Orientation:               a “How-
To” Guide for Rotarians 
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Liite RVSE-1: Suhteiden verkosto  

 

                                    

Rotari

Rotary-
klubi

Rotary 
International

Klubin 
sidosryhmät

Hyödyn-
saajat RI:n

sidosryhmät

Kaikki rotaryssa alkaa rotarin 
tyytyväisyydestä ja päättyy siihen. 
Rotaryklubien ”kohdeyryhmä” 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”  käsitysten 
Rotaryn erityisestä asemasta
on oltava  yhdenmukaisia ja täysin linjassa 
keskenään.   
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Liite RVSE-2: Odotus ja vastaus -harjoitus 

Luetteloi 
ammattipalvelun 

toiminnat alle  

Luvattu, 
Tehdään ja 

tehdään 
hyvin 

Luvattu, mutta 
tehdään huo-
nosti (minimi-

vaivalla) 

Luvattu, odotus 
saatu aikaan, 
mutta ei tehdä 

Ei luvattu, 
ei odotuk-
sia, silti  
tehdään  

Ei luvattu, ei 
odotuksia, ei 

tehdä 

Aikataulutettu 
verkostoitumis-
tapahtuma  

     

“Business minute” 
klubiohjelmassa 

     

Uusien 
sukupolvien 
komitea 

     

Säännöllistä 
uuden sukupolven 
vetämää ja 
suunnittelemaa 
palvelutoimintaa 

     

Strukturoitu klubin 
mentoroin-
tiohjelma 

     

Klubinsisäinen 
johtamiskoulutus 

     

RLI-osallistumista 
sponsoroidaan  
osallistumis-
maksulla 

     

Uusien sukupol-
vien vetämä ura-
päivä koulussa 

     

 
9 
 

     

 
10 
 

     

 
11 
 

     

 
12 
 

     

 
Keskustelkaa kaikista toiminnoista, ja mahdollisesti lisäämistänne, niin että ymmärrätte kaikki ne täysin. 
Luokitelkaa toiminnot odotus- ja vastausluokkiin ottaen huomioon KAIKKI huoneessa edustettuina olevat 
KLUBIT. Vedä yli (“X”) kaikki osiot, joita ette tee, ja jätä vastaavat ruudut tyhjiksi.   
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Liite RVSE-3: Ideoita ammattipalveluun 
 

1. Eettisyyden edistäminen työpaikalla 
a. rekrytointi-, valinta-, koulutus- ja arviointimenettelyissä korostuvat rehellisyys, 
vastuullisuus, reiluus ja kunnioitus. 
b. sisäisessä viestinnässä jaa tunnustusta ja kannusta esimerkilliseen 
käyttäytymiseen työssä ja sen ulkopuolella. 
c. suhteissa asiakkaisiin, myyjiin ja yhteistyökumppaneihin viestitä ja osoita 
henkilökohtainen sitoutumisesi korkeisiin eettisiin normeihin. 

 
2. Luokitusperiaate   

a. luokitusesitelmät edistävät klubissa tietoisuutta eri ammateista.  
b. luokitusesitelmät voivat toimia sellaisten klubiprojektien pohjana, jotka auttavat 
nuorisoa ja työttömiä kehittämään markkinoitavissa olevia taitoja.  
c. tutustumiskäynnit jäsenten työpaikoille ovat eräs tapa tunnistaa kunkin jäsenen 
ammatin merkitys.  
d. ota ohjelmaan satunnaisesti kokous jäsenen työpaikalla.  
e. kutsu nuorisoa erityisiin ammattipainotteisiin kokouksiin. 

 
3. Edistä Rotaryn sitoutumista korkeisiin eettisiin standardeihin 

a. kiinnitä 4 kysymyksen koe näkyvälle ilmoitustaululle yhteisössänne.  
b. laita työpaikallasi esille 4 kysymyksen koe ja/tai Liike- ja ammattialoilla toimivien 
rotarien eettinen julistus ja puhu niistä. 
c. “Walk the talk” eli varmista, että toimesi työpaikalla, paikkakunnallasi ja perheesi 
parissa ilmaisevat henkilökohtaisen sitoutumisesi korkeisiin eettisiin normeihin. 
d. järjestä kirjoituskilpailu aiheena 4 kysymyksen koe 
e. järjestä pienemmille lapsille kirjoitusprojekti, joka liittyy jotenkin etiikkaan. 
f. järjestä RYLA-tapahtuma, jossa on erityispaino etiikassa. 
g. järjestä keskustelutilaisuus korkeiden eettisten normien ylläpitämisestä työssä ja 
pyri kutsumaan sinne paikkakunnalta muitakin kuin rotareja osallistumaan.  

 
4. Tunnista kaikkien hyödyllisten ammattien merkitys ja edistä niiden arvostusta 

a. tee luokitusesitelmistä ja työpaikkoihin tutustumisista osa klubinne ohjelmaa. 
b. liity jäseneksi ammattiisi sopivaan Rotaryn ammattiryhmään (Rotary Fellowship) 
tai perusta sellainen.  
c. organisoi urapäivä, jolloin rotarit kutsuvat nuoria työpaikoilleen. 
d. tue ammatissa kehittymistä.  
e. rohkaise jäseniä ottamaan johtotehtäviä ammatti- ja like-elämän järjestöissä. 
f. järjestä seminaari pienyrittäjille. 
g. pidä epämuodollisia ammattiin liittyviä verkostoitumistapahtumia, joissa jäsenet 
voivat tavata alueella toimivia kollegoitaan ja esitellä heille Rotaryn toimintaa. 
h. käynnistä uraneuvontaohjelma tavoitteena varustaa työttömiä tai alityöllistettyjä 
aikuisia sellaisilla taidoilla, joita he tarvitsevat pärjätäkseen työmarkkinoilla. 

 
5. Tee vapaaehtoispalvelua ammatissasi 

a. toimi nuoren henkilön mentorina. 
b. käytä Rotaryn ProjectLINK-tietokantaa sellaisen projektin löytämiseen, joka 
tarvitsee sinun erityistä ammattiosaamistasi. 

From An Introduction to Vocational Service 255-EN (1009) 
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MMuuuuttaammmmee  mmaaaaiillmmaaaa  
KKuunn  rroottaarryymmaattkkaannii  jjaattkkuuuu,,  aarrvviiooiinn  ssiittää,,  mmiitteenn  RRLLII  oonn  vvaaiikkuuttttaannuutt  oommaaaann  kkaassvvuuuunnii,,    

jjaa  ssiitteenn  aauuttaann  mmyyööss  ttuullvveeiiaa  vvaallmmeennnneettttaavviiaa  hheeiiddäänn  rroottaarryymmaattkkaallllaaaann..    
 

 
Tämä on osa palvelua käsittelevää kokonaisuutta, joka kulkee kolmen RLI-kurssipäivän läpi. Sen aikaisemmat 

osat olivat Oma säätiömme, Palveluprojektit ja Kohdennettu palvelu. Siihen kuuluvat lisäksi osat 
Kansainvälinen palvelu ja Mahdollisuuksia Rotaryssa. Johtajuudella ja Jäsenyydellä on omat kokonaisuutensa. 
 
 

Tunnin aiheet  
 
 
1) Mitkä RLI-valmennuksen aihealueet olivat sinulle itsellesi mieleenpainuvimmat ja 

miksi? 
 
 
2) Onko RLI muuttanut rotaryklubiasi? Jos ei ole, miksi, ja mitä voidaan tehdä tilanteen 

muuttamiseksi niin, että RLI-valmennus auttaisi muuttamaan klubiasi? 
 

3) Mainitse joitakin sellaisia Rotaryn ja oman klubisi haasteita, joihin vastaamisessa 
RLI.n tuomien ideoiden, taitojen tai tekniikoiden käyttämisestä voisi olla apua? 
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Tunnin tavoitteet 
• Miten voin RLI-osallistujana osaltani 

auttaa parantamaan toisten RLI-
kokemusta? 

 
• Miten voin käyttää RLI-valmennuksessa 

saamiani ideoita parantaakseni 
rotaryklubini tai henkilökohtaisen, 
sosiaalisen tai työelämäni ryhmien 
toimintaa? 
 

• Analysoi kokemuksesi perusteella RLI-
ohjelman vahvuuksia ja heikkouksia ja 
tee muutama konkreettinen 
parannusehdotus 

Aineistot 
Liite  MD-1: RLI-valmennuksen sisällöt 

Liite  MD-2: RLI-valmennusohjelma 

Liite  MD-3: Henkilökohtainen RLI-
toimintasuunnitelmani 

Key:  attached insert    online     article    
  ppt 
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4) Mitä Rotary ja erityisesti oma klubisi voi tehdä 
paremmin ja voiko RLI-valmennuksesta olla siinä 
apua?  

5) Onko RLI-valmennuksella merkitystä? 

6) Mitä otat mukaasi RLI-kokemuksestasi? Mitä RLI 
voisi tehdä paremmin ollakseen seuraavalle 
valmennettavalle merkityksellinen? Olisimmeko 
voineet tehdä jotakin toisin, jotta sinä olisit saanut 
vielä enemmän irti osallistumisestasi? 

 
 
 
7) Onko sinulla ollut mahdollisuutta käyttää mitään 

RLI:n erityisistä johtamistaidoista jossakin muussa 
ympäristössä kuin rotaryklubissasi, esim. työssä tai 
muussa kansalaistoiminnassa?  

8) Mitkä toimintamuodot edistivät tehokkaimmin tuntien 
tavoitteita? Miksi? 

 
 
 
9) Mitä muutoksia tekisit RLI:n materiaaleihin, esitysmenetelmiin, kurssijärjestykseen, 

koulutuspaikkoihin tai johonkin muuhun osa-alueeseen, jotta RLI-valmennus olisi 
vielä parempi seuraaville osallistujille? 

 
 
  
10) Täytä henkilökohtainen toimintasuunnitelmasi       

 

Rotary is blessed with members 
of high quality, but all Rotary 
clubs depend on outstanding 
leadership to harness the 
talents and skills of our 
membership to high levels of 
accomplishment. 

The annual turnover of club 
presidents and other club 
officers places great pressure 
on our clubs to maintain a high 
level of leadership every year.  

Only through excellent 
education in Rotary and 
leadership skills can we 
develop the quality leadership 
we need to keep Rotary in the 
forefront of world service 
organizations." 

Past RI Director & RLI Founder David 
Linett 

ONNITTELUMME VALMISTUNEILLE 
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Liite MD-1: RLI-valmennuksen sisällöt 

 Aikaisempi 2009-2012            
RLI-ohjelma  

Nykyinen RLI-ohjelma 

Part I Leadership Characteristics 

Rotary Beyond the Club 

Membership Retention                    

Rotary Foundation I 

Team Building 

Service Projects 

Insights Into Leadership 

My Rotary World 

Engaging Members 

Our Foundation 

Ethics & Vocational Service 

Service Projects 

Part II Strategic Planning & Analysis   
(double session) 

Ethics- Vocational Service 

Membership Recruitment 

Rotary Foundation II 

Communication Skills 

Strategic Planning & Analysis   
(double session) 

Team Building 

Attracting Members 

Targeted Service- Foundation II 

Club Communication 

Part III International Service 

Effective Leadership Strategies 
(double session)  

Rotary Opportunities 

 

Leadership- Public Relations 

Making a Difference 

International Service 

Effective Leadership Strategies  
(single session)  

Rotary Opportunities 

Public Image & Public Relations 

Rotarians, Vocational Service & 
Expectations 

Making a Difference 
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Liite MD-2: RLI-valmennusohjelma                                          
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Liite MD-3: Henkilökohtainen RLI-toimintasuunnitelmani 
 

Tavoite:  Tämän yhden asian aion tästedes tehdä eri tavoin tämän 
valmennuksen ansiosta. 
 
________________________________________________________________ 
 
SMART -tavoite:  ________________________________________________ 
 
 S pesifinen (tarkasti määritelty) ________________________________ 
 
 M itattavissa oleva___________________________________________ 
 
 A chievable = saavutettavissa oleva ____________________________ 
 
 R ealistinen/Result-oriented (tulossuuntautunut) ___________________ 
 
 T ime-framed (million tavoite on saavutettu) ______________________ 
 
Askeleet tämän tavoitteen saavuttamiseksi:  
 
 1. _______________________________________________________ 
 
 2. _______________________________________________________ 
 
 3. _______________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________ 
 
 
Ihmisiä tai työkaluja, joista tässä apua: (Kuka/mikä voi auttaa minua 
saavuttamaan tavoitteeni?) 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Muuta koulutusta tai tietoa, jota voin tarvita:  ___________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Miten juhlin sitten menestystäni!  __________________________________ 
 
 
Allekirjoitus:  ____________________________________  Päiväys:__________ 
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“Rotarians in one part of the globe 
can affect lives on the opposite side 
of the world. We have the desires 
and the capabilities to give help 
where help is needed…. 
 
Where there [is]…a starving child…a 
weeping mother — Rotary can be 
there. 
 
Where there is a cataracted eye, a 
crooked limb — a need for medicine, 
braces, surgery — Rotary can be 
there.  
 
Where there is the sigh of the lonely, 
the despair of the isolated — Rotary 
can be there.  
 
Rotary is the sanctity of fellowship, 
the love of brotherhood, the warmth 
of trust. Rotary is a vision — yet 
struck in stone. We build not only in 
concrete, but also in lives and 
futures.” 
 

Past RI Pres. Edward F. Cadman 
— Address to 1985 Rotary Convention,  

Kansas City, Missouri, USA 
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