
 

 

Tuusulan Rotaryklubi ry:n toimintakertomus rotaryvuo-

delta 2019 - 2020 
 

 

Rotarypiirin 1420 strategiset aloitteet kaudelle 2019 – 2020 olivat 1. Klubi-

toiminnan uudistaminen – klubi- ja jäsentyytyväisyyden lisääminen, 2. Brändin ja 

näkyvyyden kehittäminen jäsenmäärän lisäämiseksi, 3. Rotarijohtamisen kehittä-

minen.  

 

Tuusulan Rotaryklubi ry:n toiminnalliset tavoitteet kaudelle 2019 - 2020 

olivat: 

• varmistaa laadukas ja kiinnostava viikko-ohjelma ja muu yhteinen tekemi-

nen, joka aktivoi jäseniämme osallistumaan 

• jatkaa IC-kokouksia yhteistyössä Järvenpään ja Keravan klubien kanssa 

• valmistella ja kokeilla uusia toimintatapoja viikkokokouksissamme ja 

muussa toiminnassamme klubin toiminnan ja jäsenistön innostamiseksi ja 

uudistumisen varmistamiseksi    

• vakiinnuttaa ja edelleen kehittää sähköisten järjestelmien käyttöä, kuten 

klubin nettisivut ja facebook-sivusto 

• osallistua Rotaract-toiminnan seudulliseen käynnistämiseen 

 

Jäsenyys 

 

Klubin jäsenmäärä 28.5.2019 on 49, 45 miestä ja 4 naista. Toimintakaudella 2019 

-2020 tavoitteena oli lisätä jäsenten aktiivisuutta jatkamalla laadukkailla viikko-

ohjelmilla ja kokeilemalla uusia toimintatapoja, esim. haastamalla jäsenet tuo-

maan vieraita kokouksiin. Tässä osittain onnistuttiinkin. Kokeilujen kautta on tar-

koituksena kehittää toimintaamme niin, että turvaamme klubin toiminnan jatku-

vuuden ja jäsenistön uudistumisen. Kaudelle 2019 -2020 asetettiin tavoitteeksi 1-

3 uutta jäsentä. Uusia jäseniä ei liittynyt. Toimintakauden 2019-2020 aikana klu-

bista erosi kolme jäsentä 

 

Toiminnan arviointi ja uudistaminen 

 

Klubin toiminnan jatkuvuuden kannalta on keskeistä arvioida nykytoimintaa ja 

tehdä sen perusteella tarpeellisia uudistuksia. Viikkokokouksiin ja muihin tapahtu-

miin osallistuminen oli jäsenmäärään nähden edelleen vähäistä.  

 

 

 



 

Viikkokokoukset ja muut tapahtumat 

 

Toiminnan ydin olivat edelleen viikkokokoukset. Intercity-kokoukset Järvenpään ja 

Keravan klubien kanssa ovat myös vakiintunut ja olennainen osa toimintaa. 

 

Syyskauden viikkokokousten teemoina olivat mm. Olavi Virta musikaali, maan-

käyttö ja kaavoitus, työmarkkinapolitiikka, turvallisuus (uudet tiedustelulait), ym-

päristö ja kulttuuri sekä talous ja yritystoiminta. Puhuja vieraina oli mm. Petri 

Knaape, Viktor Klimenko, Pekka Kouri, Sture Fjäder, Eero Paloheimo 

 

Avec-tilaisuuksia järjestetään säännöllisesti ja niiden määrää pyritään vielä lisää-

mään  

 

Keväällä 2020 korona epidemian vuoksi viikkokokous toiminta Gustavelundissa 

keskeytettiin maaliskuussa. Näin ollen 11.3 oli viimeinen normaali kokous, jossa 

puhujana oli Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Pertti Torstila. 

Tämän jälkeen pidimme keväällä muutamia etäkokouksia Zoomin avulla. pande-

mian vuoksi myös perinteistä ketjunvaihtoa jouduttiin siirtämään elokuulle. 

 

Viron Rotareiden vastavierailu   

 

2020 keväälle/kesälle suunniteltu vierailu ei toteutunut, korona takia 

 

Palveluprojektit 

 

Nuorisovaihto  

 

Nuorisovaihtotyö jatkui normaalisti ja vastaanotimme kaudelle vaihto-oppilaan 

Ranskasta, Robin Bottermanin. 

 

Paikalliset projektit 

 

Jatkoimme Tuusulan seurakunnan kanssa ”erityisnuoret” –projektia. Sen myötä 

autoimme syrjäytymisuhan alla olevia nuoria saamaan otteen normaalista arjesta  

yhteisen tekemisen ja hyvien esimerkkien avulla.  

 

Omalla alueella toteutettiin myös muita tukiprojekteja (Villa Kokkosen -rannan 

raivaus) 

 

Suomen Rotaryn lääkäripankki 

 

Osallistuimme Suomen Rotaryn Lääkäripankin rahoittamiseen piirimaksun yhtey-

dessä kerättävällä maksulla. 



 

Polio Plus 

 

Jatkoimme mukana Polio Plus –projektissa. 

 

Johtajuuden kehittäminen 

 

Uudet virkailijat osallistuivat keväällä 2020 piirin PrePETS ja PETS –koulutuksiin.  

 

Julkisuuskuva 

 

Klubin toimikaudella 2016-2017 uusittujen nettisivujen toimintaa kehitettiin edel-

leen. Kokouksia avattiin edelleen valikoidusti suurelle yleisölle. Sihteeri Jaan Hert-

tuan toimesta viikkokokouksen sisältö julkaistiin nettisivuillamme. 

 

Sisäinen viestintä 

 

Klubin jäsenille tiedotetaan kokouksista ja muista tapahtumista viikoittain. Viestin-

tään käytetään sähköpostia, nettisivuja ja kohderyhmäkohtaista WhatsAppia.  

 

Kuvernöörin, Suomen Rotaryn ja Rotary Internationalin tiedotteet jaettiin jäsenis-

tölle kiinnostavuuden mukaan ja tarvittaessa lyhennelminä.   

 

Juhlavuoteen valmistautuminen 

 

Tuusulan Rotaryklubi täyttää 50 vuotta vuonna 2021. Juhlavuoteen valmistautu-

minen jatkettiin toimikaudella 2019-2020 (Sanna, Risto L. ja Risto S. sekä aikai-

semmat presidentit). 

 

Talous 

 

Tuusulan Rotaryklubi ry:n toiminnan tulos oli 198,00 € ylijäämäinen tilikaudella 

2019-2020. 

Jäsenmaksuna perittiin 2x100 € / vuosi / jäsen. Viikkokokousten ateriamaksu oli 

14 €.  

 

Tuusulassa 7.10.2020 

 

Jukka-Pekka Pentikäinen 

Presidentti 2019-2020 

Tuusulan Rotaryklubi ry 

 


