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PIIRIN 1410 IDEAPANKKI
Koonnut DG Risto Suviala syksyn 2018 kuvernöörin
klubivierailujen havainnoista.
Ideat ovat menestyksellisesti käytössä yhdessä tai
muutamassa piirin klubissa.
Jäsenhankinta
Perustetaan interactklubi.
Jokaiseen klubiin kutsutaan vähintään yksi RYLA:n käynyt tai rotaractor tutustumaan kerran kolmessa kuukaudessa tai kerran puolessa vuodessa.
Kutsutaan nuorisovaihdon isäntäperheet klubin joulu-/vuosijuhliin.
Jäsenillä aina "tutka päällä" uusien jäsenten saamiseksi.
Nimilista potentiaalisista jäsenistä kontaktihenkilöineen. Jokainen kontakti hoidetaan.
Kuntoiluryhmän perustaminen, johon on mahdollista tulla muidenkin kuin rotareiden. Täältä voi saada uusia klubijäseniä.
Piirin johtama jäsenhankintakampanja.
Rekrytointiohjeet (A4) piiriltä. Yleinen osa ja klubin oma osa.
Jäsenhankintailta, johon on kutsuttu jäsenten tuttuja. Tarjoilua ja muuta ohjelmaa.
Kevätkaudella jäsenyyden markkinointi potentiaalisille jäsenille. Syyskaudella uusien jäsenten "sisäänajo".
Klubikokoukset avoimia kaikille (puoliso, ystävät, naapurit).
Jäsenpysyvyys
Otetaan heti huomioon uusien jäsenten toivomukset.
Tutustutaan pian uusien jäsenten työpaikkoihin.
Nimetään klubikouluttaja, jonka yhtenä tehtävänä on organisoida uusien jäsenten perehdyttäminen.
Tietopaketti uusille jäsenille.
Järjestetään uusille jäsenille alueellinen tulokasilta.
Klubi kustantaa uudet jäsenensä esim. piirikonferenssiin.
Uusien jäsenten perehdytys kokeneen jäsenen kotona (+ illallinen).
Perhetapahtuman järjestäminen (seikkailupuisto, sieniretki yms.).
Kannustetaan vierailemaan (ei paikkaamaan) kotimaisissa ja ulkomaisissa klubeissa.
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Korostetaan vierailujen merkitystä itsensä ja oman klubin kehittämisessä.
Joka viikkokokouksen alussa kolmen minuutin rotaryinfo.
Rotarypassin käyttöönotto.
Klubin hallinto
Kolmen peräkkäisen presidentin eli "troikan" saumaton yhteistyö klubin toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.
Klubijohtosuunnitelmassa (numeroin) mitattavat toiminnan mittarit.
Klubin dokumenttien vienti Google Driveen, pCloudiin tai vastaavaan.
Viikkokokous
Jokainen kokous on hybridikokous, johon voi osallistua joko kokouspaikalla tai verkon välityksellä. Kamera kuvaa koko kokouksen.
Yhteisiä säännöllisiä klubikokouksia naapuriklubien kanssa.
Klubien ohjelmat tiedoksi muille klubeille.
Toiminnan näkyvyys
Oman paikallislehden julkaiseminen vuosittain.
Artikkeli- ja kuvapankki.
My Rotary
My Rotaryn käytön opastus klubeissa "käsiohjauksella". Esitykset yleisissä seminaareissa eivät riitä.
Varainhankinta
Hyväntekeväisyyskonsertti (pääesiintyjänä valtakunnan tason nimi).
Oman paikallislehden julkaiseminen vuosittain.
Lahjoitukset ja ajan antaminen
Tiedosto käynnissä olevista projekteista alueittain.
Talkoopäiväkirja. Esim. 10 euroa / tunti. 1-3 parasta jäsentä/klubia palkitaan (esim. pääsee piirikonferenssiin).
Kuljetusringin organisoiminen klubin jäsenistä kuljetusapua tarvitseville (lapset, nuoret, vanhukset, liikuntarajoitteiset).
Nuorisovaihtotoiminta
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Vaihto-oppilaiden kustannukset jaetaan alueen kaikkien klubien kesken.
Vaihto-oppilaat osallistuvat kevään piirikonferenssiin.
Vaihto-oppilaat aktiivisemmin mukaan klubin tempauksiin.
Klubi järjestää kesäleirin paikkakunnallaan ulkomaisille nuorille. Suomen Rotarypalvelu myöntää avustusta.
Piiriapurahat
Piiriltä kuittaus apurahahakemuksen saapumisesta.
Jos apurahakäsittely kestää, niin tieto viiveen syystä hakijoille (esim. edellisen kauden loppuraportin viipyminen).
Alueen toiminta
Alueen presidentit tapaavat toisensa 1-2 kuukauden välein. Kokoonkutsujana AG tai klubien presidentit kukin vuorollaan.
Alueen presidenttien tapaaminen 1 x kk Skypessä. AG vetää.
AG sparraa klubeja PETS:n jälkeen klubijohtosuunnitelmien tekemisessä.
RYLA
Yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa.
Rotaract
Klubin kokoukseen ovat tervetulleita myös rotaractorien ystävät.
Jokaiseen klubiin kutsutaan vähintään yksi rotaractor tutustumaan kerran kolmessa kuukaudessa tai kerran puolessa vuodessa.
Ongelmapankki
Tiedosto klubien yleisiksi katsomille ongelmille.

