Forssan Rotaryklubi ry

Toimintasuunnitelma 1.7.2022 – 30.6.2023

FORSSAN ROTARYKLUBI
Forssan Rotaryklubi on osa Rotary Internationalin maailmanlaajuista rotaryklubien yhteisöä, joka palvelee,
vaalii korkeita eettisiä arvoja, edistää maailman yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa johtavien
elinkeinoelämän ja julkishallinnon sekä eri ammatteja edustavien jäsentensä ystävyyden kautta.
Forssan Rotaryklubi on perustettu 27.4.1950. Klubissa oli vuoden 2022 alussa 28 aktiivijäsentä ja yksi
kunniajäsen. Klubin jäsenistä 40 % on alle 60-vuotiaita ja alle 40 –vuotiaita jäseniä ei ole ollenkaan. Alla
olevassa taulukossa on esitetty klubin jäsenmäärän kehitys viimeisen 6 vuoden aikana.
Toimikausi 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Miehet
29
27
27
22
23
23
Naiset
11
10
10
8
8
5
Yhteensä
40
37
37
30
31
28
Trendi on edelleen huolestuttava: jäsenmäärä on laskenut reilulla neljänneksellä ja naisjäsenten osuus on
jopa puolittunut. Tämän kehityksen pysäyttäminen vaatii uusia ja ennakkoluulottomia avauksia.
Perusarvomme Klubitason toiminnassa: Toveruus, Rehellisyys, Moninaisuus, Palvelu ja Johtajuus
Arvot tulevat esille toiminnan suuntaamisessa ja palveluprojektien toteuttamisessa. Toiminnan tulee olla
avointa, oikeudenmukaista ja rehellistä kaikkia asianosaisia kohtaan. Luomme omalla toiminnallamme
hyvinvointia ja toveruutta ympärillemme.

KLUBIN VAHVUUDET JA HAASTEET
Forssan rotaryklubin vahvuus on sen jäsenet, joilla on monipuolinen tausta ja osaaminen. Klubilla on yli 70
vuoden ikä ja se ollut aktiivinen toiminnassa myös piiri- ja kansainvälisellä tasolla.
Klubin haaste on huolehtia jäsenmäärässä ja toiminnan aktiivisuudessa. Uusien jäsenten hankkimiseksi
on vastattava myös keski-ikä haasteeseen. Tämän vuoksi myös kuluneen Rotaryvuoden 2021-2022 teema
(Serve to change lives – Palvele – muutat maailmaa) on edelleen ajankohtainen.
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TAVOITTEET KAUDELLE 2022-2023
Forssan rotaryklubi kunnioittaa järjestön arvoja ja ne ohjaavat klubin ja sen jäsenten toimintaa. Arvoilla on
tärkeä merkitys strategia- ja klubijohtosuunnittelussa ja ne ohjaavat klubivastuussa olevien jäsenten
toimintaa. Rotaryn perusarvot ohjaavat jokaisen jäsenen ajatuksia, sanoja ja tekoja.
Alkavaa toimintakautta varjostavat globaalin Korona- pandemian lisäksi Ukrainan sota. Samalla nämä
muistuttavat jatkuvasta taistelusta kokonaisvaltaisen terveyden hyväksi. Terveys on fyysisen, psyykkisen ja
sosiaalisen hyvinvoinnin tilaa ja siksi toimintavuoden tärkein tavoite on avata ovia ja luoda
mahdollisuuksia. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi klubi tekee rohkeita toiminnallisia kokeiluja. Hyvää
rotarytoimintaa voi toteuttaa myös yhteisten tapaamisten lisäksi henkilökohtaisilla aktiviteeteilla. Pyrimme
hyödyntämään jäsenten monipuolista taustaa ja osaamista myös vähemmän aktiivisten kokousosallistujien
osalta.
Edellisellä kaudella perustettu ns. Sateliittiklubi – hanke on edelleen työn alla. Hankkeen onnistuessa
klubimme jäsenmäärä lisääntyisi merkittävästi.
Tulevalla kaudella on tarkoitus olla yhteydessä Sepänhaan Rotaryklubin lisäksi ainakin Forssan Lionsklubeihin ja löytää yhteinen ja jatkuva hyväntekeväisyyshanke. Yksi varteenotettava kohde voisi olla Asenne
ry:n toiminnan tukeminen klubikohtaisella kiinteällä avustussummalla (esim. 500 euroa/vuosi).
Kevätkauden 2023 itseoikeutettu teema on satavuotias Forssamme. Tähän liittyen on suunniteltu
kevätkauden klubikokouksille esitelmien sarjaa teemalla ”Forssa 100-v. hengessä mukana”. Esitelmien
pitäjinä olisi kunkin valtuustoryhmän edustaja. Valtuustoryhmien puheenjohtajille on lähetetty klubin
puolesta kutsu esitelmöimään. Esitelmäsarjan toteutuminen varmistunee kuluvan syksyn aikana.

Kokoukset hallituskaudella
Forssan Rotaryklubi kokoontuu pääsääntöisesti 3 kertaa kuukaudessa. Kansallisina ja koulujen lomapäivinä
ei pidetä kokouksia. Kuukauden viimeisenä torstaina ei ole kokousta.
Kuukauden ensimmäinen kokous on ns. sihteerikokous, jossa käydään läpi juoksevia asioita:
piirikuvernöörin kuukausikirje, klubikomiteoiden kuulumiset ym. hallinnolliset asiat sekä jäsenten asiat.
Kaksi seuraavaa kokousta ovat ns. normaaleja esitelmäkokouksia. Kerran kuukaudessa pidetään
jäsenesitelmä. Toiseen kokoukseen pyritään hankkimaan mielenkiintoinen esitelmöijä – jokin seudulla
toimiva innovatiivinen yritys, 3. sektorin toimija tai muu ”mielenkiintoinen” kohde.
Kokouspaikkana säilyy toistaiseksi Hotelli Fabrik (entinen Scandic) ja viikkokokousaika on torstaisin klo 1213. Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset toteutetaan huomioiden mahdolliset poikkeussäännöt
pandemian jatkuessa. Hallitus kokoontuu tarvittaessa ennen varsinaista kokousta sihteerikokouspäivinä.

Jäsenistö
Tavoitteena on säilyttää nykyiset jäsenet ja kasvattaa jäsenmäärää perinteisesti ja perustamalla Sateliittiklubi. Pyrkimyksemme on jopa alentaa jäsenistön keski-ikää klubin jatkuvuuden turvaamiseksi. Klubilaisten
perheenjäsenten osallistumista toimintaan pyritään lisäämään.
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Etäosallistumista klubin kokouksiin on tarkoitus helpottaa entisestään. Tavoite on, että etäosallistumismahdollisuus olisi jokaisen kokouksen osalta, ja että etäyhteys olisi myös riittävän hyvä kuvan sekä äänen
osalta.
Talous
Klubin taloudenpitoa jatketaan hallitusti ja suunnitelmallisesti. Vapaaehtoistyöllä ja klubilaisten
osaamisella avataan mahdollisuuksia hyväksytyn budjetin mahdollistamissa raameissa.

Toimi
•
•
•
•
•
•

viikkokokoukset 3 kertaa kuukaudessa
vierailija mukana kerran kuukaudessa
aktiviteettiriihet mahdollisuuksien mukaan
Klubin 70 vuotisjuhlaa siirretty, se pyritään toteuttamaan alkavalla kaudella
osallistuminen piirin toiminnan suunnitteluun mahdollisuuksien mukaan
osallistuminen piirin toimintaan

•
•
•

suunnittelemme ja toteutamme palvelu- ja hyväntekeväisyyshankkeita harkitusti
Yksi yhteinen ja jatkuva hyväntekeväisyyskohde yhdessä Lionsien ja Zontan kanssa
muut Rotary Internationalin hankkeet, joissa olemme jo mukana

Hankkeet

Julkisuuskuva ja tiedottaminen
•
•
•
•
•
•

Paikalliset lehdet
Radio
Klubin Facebook tili
klubin WWW-sivut
”sateliittikanava” mahdollisille sateliittiklubilaisille
Klubin oma YouTube -kanava  uusi idea

Forssassa 16.6.2022
Forssan Rotaryklubi
Aki Härmä
Klubipresidentti 2022-2023
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