LUONNOS, 11.2.2019/EM

Tampereen alueen Rotaryklubien yhteistyö
Tarkoitus, tavoitteet ja vastuut
Yhteistyö tarkoituksena on edesauttaa ja rikastuttaa alueen klubien toimintaa vaihtamalla tietoja,
järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia, esitelmiä sekä tukemalla kaikkia rotaryn toiminta-alueita klubeissa.
Yksityiskohtaiset tavoitteet kullekin toimintavuodelle määritellään yhteistyökokouksissa
konsensuksen hengessä. Yhteistyö on klubeille vapaaehtoista ja perustuu pelkästään klubien
yhteistyöstä kokemaan hyötyyn.
Yhteistyötä toteutetaan piirikuvernöörin ohjauksessa, apulaiskuvernöörien (AG) tukemana yhdessä
päätetyillä toiminta-alueilla. Tarvittaessa alueen presidenttien joukosta valitaan apulaiskuvernöörien
kanssa yhteistoiminnassa käytännön järjestelyistä vastaava ”IC-presidentti” (ICP).
Yhteistoimintamenettelyt
Yhteistyökokoukset
Rotaryvuoden aikana järjestetään (tarpeellinen määrä) yhteistyökokouksia, joissa sovitaan tulevan
Rotaryvuoden tavoitteet yhteistoiminnalle, laaditaan yhteisten (IC-) tapahtumien aikataulu, sovitaan
yhteisten tilaisuuksien järjestelyvastuut sekä yhteistyön kehittämistavoitteet toiminta-alueittain.
Kokousten kokoonkutsujana toimivat AG:t ja ICP.
Muita alueella, piirissä ja valtakunnallisesti järjestettäviä Rotarytilaisuuksia käytetään
mahdollisuuksien mukaan hyödyksi yhteistyön järjestämisessä.
Yhteistoiminnan avuksi laaditaan vuosittain päivitettävä suunnitteluaikataulu, joka sovitetaan yhteen
klubien toimintavuoden suunnitteluun sekä piirin suunnitteluun. (Suunnittelukello)
Tarvittaessa eri toiminta-aluille järjestetään klubien ko vastuualueen komiteapuheenjohtajien (vast)
valmistelu- ja työkokouksia.
Klubihallinto
Yhteistyön tavoitteet klubihallinnossa liittyvät pääasiassa parhaiden käytäntöjen tiedonvaihtoon.
Klubien ohjelmatiedot ylläpidetään yhteisessä Rotarykalenterissa.
Kuvernöörin ja apulaiskuvernöörien vierailuja klubeissa voidaan järjestää yhteistyössä.
Jäsenyys
Klubit tukevat toisiaan jäsenhankinnan toimintatavoissa, siihen liittyvässä julkaisutoiminnassa sekä
tarjoamalla vaihtoehtoisia osallistumismahdollisuuksia oman klubin toimintaan osallistumaan
estyville rotareille.
Jäsenhankintakampanja voidaan toteuttaa yhteistyössä, esim osallistumalla messuille, näyttelyihin
tms.
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Ammattipalvelu
Rotaryvuoden aikana järjestetään (tavoitteiden mukainen määrä) yhteisiä esitelmiä, vierailuita ja
illallisia. Korkeatasoisten ja yleistä mielenkiintoa herättävien esitelmätilaisuuksien määrää
kasvatetaan vuosittain. Osa näistä voidaan toteuttaa avoimina yleisötilaisuuksina.
Klubeja rohkaistaan järjestämään yhteisiä, kahden, useamman tai kaikkien alueen klubien tilaisuuksia.
Esitelmävaihtoa ja vierailuja klubien välillä lisätään.
Avoimien yleisöesitelmien järjestämisellä parannetaan Rotaryn julkisuuskuvaa, tuetaan
jäsenhankintaa sekä lisätään rotarien keskinäistä vuorovaikutusta.
Yhteiskuntapalvelu
Yhteistoiminnassa toteutetaan laajempia palveluprojekteja ja varainhankintaa. Klubit tiedottavat
yhteistoimintakokouksissa suunnittelemistaan yhteistoimintaprojekteista ja tarjoavat
yhteistyömahdollisuuksia muille klubeille. Projekteihin liittyvät tiedotusvierailut sovitaan erikseen.
Nuorisopalvelu
Klubeja rohkaistaan yhteistyöhön nuorisovaihdon eri toimintamuodoissa. Klubit, joilla ei ole yksin
resursseja lähettää ja vastaanottaa vaihto-oppilasta voivat yhteistyössä sen tehdä.
Kansainvälinen palvelu
Etsitään yhteistoimintamahdollisuuksia…
Julkisuuskuva ja tiedottaminen
Julkisuuskuvaan vaikutetaan parantamalla kaikkien klubien uusien nettisivujen ajantasaisuutta ja
ajantasaista sisältöä. Sosiaalisen median käyttöä lisätään. Sivustojen yhdenmukaisuus toteutuu
uuden yhteisen alustan käyttöönotolla.
Mediayhteyksiä lisätään tuottamalla lehdistötiedotteita ja artikkeleita klubien ja yhteistoiminnan
tuloksista.
!Tämä on tärkeä painopistealue, jolle on löydettävä lisää yhteistyötä!
IC-tilaisuuden järjestäminen
- tilaisuus suunnitellaan ajoissa ja siitä tiedotetaan yhteistyökokouksessa
- kullekin IC-tilaisuudelle nimetään vastuuklubi, joka nimeää järjestelyistä vastaavat henkilöt
- muut klubit osallistuvat järjestelyihin tilaisuuskohtaisesti erikseen sovittavalla tavalla, esim
narikkapalvelu, ohjaus-, järjestely-, materiaalikuljetustehtävät yms
- jokainen klubi vastaa sisäisestä tiedottamisesta itse
- vastuuklubi varaa tilat, sovitut palvelut sekä kirjaa tapahtuman (IC) Rotarykalenteriin ja laatii
tarvittaessa erillisen tiedotteen tilaisuudesta (esim. linkki Rotarykalenterista klubin nettisivun
artikkeliin)
- suunnitteluvaiheessa laaditaan tarvittaessa budjetti ja sovitaan kustannusten jaosta (ml.
osallistumismaksu, mahdollinen tulonjako tai lahjoituskohde)
- järjestelyperiaatteita tarkennetaan kokemuksen karttuessa

