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Kemin rotaryklubi kuuluu maailmanlaajuiseen 1,2 miljoonan jäsenen rotaryjärjestöön. Klubiin
kuuluu 34 yhteiskunnan eri aloja edustavaa klubilaista ja se toimii Rotary Internationalin
(jäljempänä RI) vahvistaman säännöstön ja ohjeistuksen sekä omien sääntöjensä mukaan toteuttaen
rotaryn palvelemisen ihannetta.
Kemin rotaryklubi kokoontuu viikkokokouksiin joka maanantai hotelli Merihovin tiloissa
ajankohtaisia asioita käsittelevän esitelmän merkeissä. Klubikokoukset alkavat kuukauden
ensimmäisenä maanantaina klo 18 ja muina viikkoina klo 12.30. Lisäksi klubi järjestää
yritysvierailuja ja tutustumiskäyntejä kiinnostaviin kohteisiin, osallistuu ja toteuttaa rotaryn
tavoitteiden mukaisia projekteja sekä osallistuu rotarypiirin toimintaan ja sen järjestämiin
tilaisuuksiin.
Rotaryvuosi 2020 – 2021 on Kemin rotaryklubin 73. toimintavuosi.

Rotary Opens Opportunities
Rotaryvuonna 2020 - 2021 RI:n presidenttinä toimii saksalainen Holger Knaack, joka on valinnut
vuoden teemakseen tunnuslauseen: ”Rotary Opens Opportunities” - ”Rotary avaa mahdollisuuksia”.
Teemalla haetaan innostavaa toimintaa ja palvelua erilaisilla tavoilla.
Kemin rotaryklubi sitoutuu kunniamaininnan saadakseen tavoittelemaan rotaryvuonna 2020
- 2021 seuraavia tavoitteita:
Yhdistä ihmiset
1. Nimittämään aktiivisen klubin jäsenyyskomitean, johon kuuluu vähintään viisi jäsentä ja
ilmoittamaan puheenjohtajan Rotary Internationalille
2. Saavuttamaan nettojäsenlisäystä
3. Pitämään yllä nykyisten ja uusien jäsenten pysyvyyden klubin jäseninä tai parantamaan sitä
4. Lisäämään naisjäsenten tai alle 40-vuotiaiden jäsenten nettomäärää
5. Tekemään tutkimusta jäsenten ammateista ja työstä voidakseen sovittaa jäsenten
ammatillisen edustuksen yhteiskuntamme yrityksiin ja ammatteihin
Tartu toimeen
1. Nimittämään aktiivisen klubin säätiökomitean, jossa on vähintään viisi jäsentä ja
ilmoittamaan puheenjohtajan Rotary Internationalille
2. Lisäämään palveluprojekteihin osallistuvien jäsenten määrää
3. Järjestämään joko varainkeräystapahtuman tai tapahtuman, jonka yhteydessä kerrotaan
Rotaryn työstä polion hävittämiseksi
4. Jatkamaan aikaisempaa tai aloittamaan uuden yhteistyön yrityksen, julkisen yhteisön tai
kolmannen sektorin edustajan kanssa yhteisessä projektissa
5. Käyttämään Rotaryn merkkiohjeita, pohjamateriaaleja, People of Action -
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kampanjamateriaaleja ja vastaavia aineistolähteitä
Kemin rotaryklubi sitoutuu erikoiskunniamaininnan saadakseen tavoittelemaan kaudella
2020 -2021 seuraavia tavoitteita:
Hopea taso
1. Yhdistä perheitä
- Järjestämään perheisiin kohdistuvan palveluprojektin, joka yhdistää jäsenten
perheitä, nuorisovaihtoon osallistuvia ja muita

Piiri 1385
Kemin rotaryklubi kuuluu rotarypiiriin D1385. Oman Rotarypiirimme 1385 kuvernöörinä toimii
rotaryvuonna 2020 - 2021 Venancia Rizzi RC Oulu City:stä.
Klubi osallistuu seuraaviin piirin järjestämiin tilaisuuksiin:
PETS 15.-16.8.2020 Kalajoella
Rotary-instituutti Oulussa 11.-13.9.2020
PETS Seinäjoella 20.3.2021
Piirikonferenssi Oulussa 15.-16.5.2021
Piirin toimintasuunnitelmassa korostetaan sosiaalisen median hyödyntämisen merkitystä
vapaaehtoisjärjestön voimavarana. Kemin rotaryklubi panostaa tulevana rotaryvuotena sosiaalisen
median kautta (klubin web- ja Facebook-sivut) tapahtuvaan tiedottamiseen. Rotaryn ja sen
toiminnan tunnetuksi tekeminen oman klubin alueella toteutetaan tekemällä aktiivisesti julkaisuja
klubin julkisilla Facebook-sivuilla ja päivittämällä klubin web-sivuja. Sosiaalisen median kautta
toteutetaan Rotarytiedon levittämistä myös laajemman ulkopuolisen yleisön tietoisuuteen.
Kannustetaan kaikkia klubin jäseniä seuraamaan sosiaalisessa mediassa julkaistuja rotaryasioita ja juttuja sekä tykkäämällä julkaisuista että jakamaan näitä edelleen omissa sosiaalisen median
verkostoissaan. Näin ulkopuolisten hakiessa tietoa Rotarysta ja Kemin rotaryklubista saadaan
osumatarkkuus ja todennäköisyys tiedonsaamiseen nostetuksi nykyistä paremmalle tasolle.
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Klubin hallinto ja kokoukset
Klubin hallitus
Presidentti
Tuleva presidentti
Varapresidentti
Edellinen presidentti
1. Sihteeri
2. Sihteeri
Rahastonhoitaja
1. Klubimestari
2. Klubimestari
Nuorisovaihtoasiamies
Rotarysäätiökomitean pj.

Juha Hiltula
Heikki Palosaari
Hannu Kankaanpää
Mari Numminen
Heikki Palosaari
Juha Laurila
Kari Anttila
Reima Kemppainen
Jukka Halttunen
Camilla Ahlblad
Arja Saarento

Hallituksen toiminta
Hallituksen toimintatavat ja tehtävät on esitetty klubijohtosuunnitelmassa. Hallituksen kokouksia
järjestetään tarpeen mukaan ja sääntöjen puitteissa. Kokouksista ilmoitetaan klubiohjelmassa
nettisivuilla ja sähköpostilla.
Vuosikokous ja vaalikokous
Vuosikokous pidetään
Vaalikokous pidetään

14.9.2020
26.10.2020

Viikkokokoukset
Klubin viikkokokoukset pidetään joka maanantai hotelli Merihovissa. Kuukauden ensimmäisenä
maanantaina kokoukset alkavat klo 18.00 ja muina viikkoina klo 12.00. Lisäksi järjestetään
tutustumiskäyntejä yrityksiin ja muihin kiinnostaviin kohteisiin.
Kotisivut
Kemin Rotaryklubilla on kotisivut osoitteessa https://kemi.rotary.fi. Ne ovat yhteiset Meri-Kemin
Rotaryklubin kanssa. Sivujen luoja ja webmaster on Reima Kemppainen.
Kemin rotaryklubin Facebook -sivut löytyvät osoitteesta https://www.facebook.com/KeminRotaryklubi-165721283983333/. Sivujen ylläpitäjinä toimivat xxx ja Mari Numminen.
Piirimme nettisivut löytyvät osoitteesta https://rotary.fi/d1385/
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Varainhankinta
Klubille laaditaan vuosittain tarkastettava tavoitebudjetti. Budjetti vahvistetaan vuosikokouksessa.
Klubin presidentti varmistaa yhdessä hallintokomitean kanssa vuosittaisen tulorahoituksen
riittävyyden. Budjetti rakennetaan niin, että oman toiminnan rahoitus ja käynnistettävien projektien
rahoitusta seurataan erikseen. Näin varmistetaan mm. varainhankinnan laillisuus ja rahojen
riittävyys.
Rotaryvuoden varainhankinta koostuu jäsenmaksuista (nyt 120 €/v), mitkä vahvistetaan
vuosikokouksessa sekä vapaaehtoisista lahjoituksesta piiriapurahoihin ja poliorahastoon (nyt 40 €/v
jäsenmaksun yhteydessä).

Projektit
Kemin rotaryklubi toteuttaa 27.9.2020 ilmaisen ja kaikille avoimen koko perheen luontotapahtuman
Kemissä.
Maailman Poliopäivää vietetään 24.10. ja toteutetaan lipaskeräys, jonka tuotto lahjoitetaan polion
vastaiseen työhön.
Hallitus toivoo koko jäsenistön aktiivista mukana oloa klubin toiminnassa ja suunnitelluissa
projekteissa. Avoin, ideoiva, hauska ilmapiiri klubin nykyisen hyvän hengen jatkumiseksi on
meidän kaikkien yhteinen asia.

