
 
 
 
Huittisten Rotaryklubin toimintasuunnitelma kaudelle 2022- 2023   
 
Palveluprojektimme nro 1 
Meidän Rotareiden yksi keskeinen tehtävämme on pyrkiä auttamaan ihmisiä hädän hetkellä.   
Rotary on palvelujärjestö, jonka tunnuslause on Palvelu itsekkyyden edelle (Service above self) 
Piirineuvosto (1410) kokoontui illalla (sodan alkuhetkillä) 27.2.2022 ylimääräiseen kokoukseen. 
Kokouksen tavoitteena oli löytää toimenpiteitä, jonka avulla pystyttäisiin nopeasti reagoimaan 
Ukrainan sodasta johtuvaan humanitaarisen avun tarpeeseen.  
Piirimme toimintastrategia tässä asiassa on: Meidän rotareiden tarjoama apu on humanitaarista 
apua.  Emme rahoita aseita, emme sotaa.  Autamme hädässä olevia ihmisiä. 
Detaljitietoja: Ukrainassa on noin 1000 rotarya ja runsaat 50 klubia, Venäjällä on 1200 rotarya ja 
120 klubia.  Rotary International on ainakin keskustellut venäläisten erottamisesta 
rotaryjärjestöstä. 
Rotarypiirimme 1410 on lahjoittanut varoja 3.3.- 30.4.2022 yli toistasataatuhatta euroa 
ukrainalaisille pakolaisille. Suomen rotaryklubit ovat keränneet 3.3.2022- 30.4.2022 varoja 14,4 
milj. dollaria.  Huittisten Rotaryklubi ry on päättänyt 4000 €:n avustuksesta Ukrainan sodasta 
johtuviin humanitaarisiin ongelmiin.  Käytännössä varauduimme ja edelleen varaudumme tuleviin 
katastrofiapua tarvitseviin projekteihin Huittisissa.  Rahan käyttö suuntautuu täyttämään niitä 
aukkokohtia, joita yhteiskuntamme muut avustusmuodot jättävät huomioimatta.  
Huittislainen MAVA-ryhmä on yhteistyössä rotaryklubimme kanssa yhdessä pohtimassa kriisiavun 
tarvetta kulloisessakin tilanteessa. Klubimme hallitus päättää kohteitten rahoittamisesta 
itsenäisesti.  Alustukseen syksyllä tulee ukrainalaisten tilanteesta Huittisissa kertomaan Ma-Van 
puheenjohtaja Eija Mattila ja koordinaattori Helena Kaitainen. 
 
Palveluprojektimme nro 2 
Olemme jatkamassa huittislaiselle nuorisolle tarkoitettua huumevalistustyötä nyt toista kertaa.  
Yhteistyö tehdään Huittisten kaupungin nuoriso- ja sivistystoimen kanssa.  Jatkoprojektissa 
annamme huume- ja päihdevalistusta Pellonpuiston koulun oppilaille, jotka eivät vielä ole 
valistustamme saaneet.  Tilaisuus on koulupäivän aikana koulun auditoriossa, jossa myös 
opettajakuntaa on paikalla. Tilaisuuksiin on varattu kaksi asiantuntijaa Kondis ry:stä 
pääkaupunkiseudulta.  He ovat itse menettäneet omat nuorensa huumehelvettiin ja ovat mitä 
parhaimpia asiantuntijoita tässä asiassa.   
Vuoden 2021 syksyn aikana kaupunki osallistui nuorten hyvinvoinnista tehtyyn kyselyyn.  Oliko siis 
edellisenä vuonna tehdyllä huumevalistustyöllämme ollut merkitystä?  Kyllä näin on vastattava. 
Huumeiden ja päihteiden käyttö väheni Huittisissa 2 % edelliseen kyselyyn verrattuna.  
Jatkoa tulee siis syksyllä 15-16 vuotiaiden keskuudessa. Murkkuikäiset ovat huumevälittäjien 
ensihyökkäyksen kohteena.  Luentoihin kuuluu läheisten tositarinat, miltä tuntuu olla huumeiden 
käyttäjän äiti tai isä ja millaista on huumeperheen arki. 
Pidämme alustavan esitelmän klubikokouksessamme ennen huumevalistuspäivää.  Aihe 
huumetilanne nuorten keskuudessa Huittisissa.  (Esitelmän pitäjä auki) 



Me Rotaryt olemme kuluneella kaudella saaneet positiivista julkisuuskuvaa Huittisissa. Uskon, että 
tämän jatkoprojektin ja Ukraina projektimme myötä saamme julkisuutta ison yleisön ja nuorten 
keskuudessa jatkossakin. 
Palveluprojekti tullaan osaksi rahoittamaan rotarysäätiön tuella. 
 
Jäsentavoite kaudelle 2022-2023  
Oman klubimme jäsentavoite on 4 uutta rotarya.  Heidän tulee olla osallistuvia, aktiivisia, sopivan 
ikäisiä. Kuvernöörimme Martti Sjölundin punaisena lankana ensi vuodelle on; toimi, tiedota, pidä 
huolta jäsenistä ja pidä hauskaa.   
Tärkeä tavoite on, että klubeilta, sekä yksittäisiltä jäseniltä saadaan palautetta nykytoiminnan 
hyvistä ja huonoista puolista ja nähdään eri klubien vahvuuksia ja heikkouksia jäsenyyden suhteen. 
Kaksi tärkeintä syytä, miksi halutaan liittyä Rotaryklubin jäseneksi on, että halutaan auttaa 
paikkakuntaa sekä löytää saman mielisiä vaikuttajia ja ystäviä. 
Tuleviin jäsenhankintoihin liittyy myös raha.  Klubimme hallitus on päättänyt alentaa jäsenmaksua 
ensi kauden alusta niin, että klubissamme vapautuu merkittävä summa oman harkintamme 
mukaisiin lahjoituksiin, projekteihin ja jäsenmaksujen alentamiseen. Uusi alennettu jäsenmaksu on 
varmaan osaltaan houkuttamassa uusrotarien haluun liittyä joukkoomme. 
Rotarypiirimme on kehittänyt uuden ’Jäsenyys-Zoom’ toiminnan.  Siinä piirin klubiveljet yksi 
kustakin klubista keskenään keskustelevat Zoomin välityksellä kulloisestakin aiheesta.  
Jäsenyystapaamiset pidetään Zoom- alustalla siten, että syyskaudella on neljä Zoom- tapaamista ja 
kevätkaudella neljä. Jokaisen aiheen ja jäsenyystapaamisen jälkeen on tarkoitus keskustella 
aiheesta omassa klubikokouksessamme (n. 15 min).  Hallitus päätti valita kolme jäsenyyshenkilöä 
ensi kaudelle.  Henkilöt ovat Jaakko Petelius, Arto Suuniitty ja Henri Järä.  Valitut voivat keskenään 
sopia, miten työnjako vuoden sisällä tehdään. Henkilöitten ei tarvitsisi kuulua hallitukseen, mutta 
halusimme, että kuuluvat.  Tälle teamille tulee siis myös It-vastaavan tehtäviä, joka It-vastaavan 
toimi lakkautetaan.  Uusi Viestijä ottaa osan IT-vastaavan tehtävistä. Syyskauden aikana on neljä 
kokousta sovitun aikataulun mukaisesti.  Aiheet ovat… 
Syyskuussa: Klubimme nykytila ja haasteet. 
Lokakuussa: Rotary on hyväntekeväisyysjärjestö – vai onko? 
Marraskuussa: Monimuotoinen klubi.  Mitä se tarkoittaa, miten edistää sitä? 
Joulukuussa:  Mitä uudet jäsenet toivovat toiminnalta? Entä ruuhkavuosia elävät? 
 
Vielä haluan kertoa yhteistyösuunnitelmista muiden naapuriklubien kanssa.  Kuulumme siis 
rotarypiiriin 1410 ja olemme alueen 3 yksi klubi.  Alue 3 :n apulaiskuvernööri on harjavaltalainen 
Eija-Maaria Jussila. Hän on siis uusien presidenttien pomo.  Muut alue kolmen klubit ovat 
Huittinen, Kokemäki, Nakkila, Punkalaidun, Vammala, Äetsä. Alue 3:n uudet tulevat presidentit 
ovat päättäneet alkaa pitää keskenään yhteiskokouksia. Ensimmäinen on jo sovittu.  Palaverien 
sisältö avautuu myöhemmin. Todennäköisesti palaverit pidetään Zoom-kokouksina. 
 
Uusi virka ”Viestijä” 
Nykyinen klubipresidentimme on pitänyt tärkeänä omaa sisäistä tiedotustamme. Hyvä niin, ja sitä 
pitää vieläkin parantaa.  Sisäinen tiedotus uudistetaan niin, että jokaisesta kokouksesta on 
muutama valokuva ja lyhyt referaatti tärkeimmistä asioista. Jokainen rotary klubissamme saa 
tämän postin sähköpostiinsa.  Tämä työ on klubin sihteerin tehtävä.  Hänellä on sihteeristössään 
varamiehet / avustajat Arto Suuniitty ja Henri Järä. He sopivat klubikokouksen työjaosta 
keskenään. 



Sosiaalisen median kautta voimme saada näkyvyyden, josta ennen ei osattu uneksiakaan.  
Perinteistä mediaa ei kuitenkaan ole syytä unohtaa.  Paikallislehti Lauttakylä on edelleen 
voimissaan, ja Alueviesti hyvä haastaja sille. 
Toimiva klubi on myös hyvinvoiva klubi.  Kun klubi toimii, siitä on helppo kertoa ympäröivälle 
yhteiskunnalle. Rotaryn visio alkaa sanalla ”yhdessä”.  Klubissa tulee olla innostava ja turvallinen 
ilmapiiri, jossa uusia ideoita uskalletaan kokeilla. 
Klubimme on valinnut edustajan piirin Viestijä-tiimiin. Tämä Viestijä osallistuu piirin 
viestintäkomitean järjestämiin ”Perusasiat kuntoon” workshop / koulutustilaisuuksiin, joita on 
vuoden aikana neljä.  Klubin viestijäksi valitaan henkilö, joka on innostunut kehittämään klubimme 
viestintää ja opettamaan uusien työkalujen käyttöä viestinnän parantamiseksi.  
Viestijätiimiläiset saavat apua niin toisiltaan kuin viestintäkomitealta. Piiri 1402 toivoo, että 
henkilö olisi hallituksen ulkopuolelta. Näen tämän erittäin hyvänä katsantopaikkana, kun ajatellaan 
esim. piiritasolla AG-toimintaa.  Hallitus esittää Sami Kankaanpäätä. Hän ottaa myös IT-vastaavan 
entisiä tehtäviä. 
Normaalit viikkokokoukset pitävät sisällään uusien ja vanhojen Rotarien esitelmät ja alustukset 
sekä yritysvierailut.  Klubivierailut toteutetaan myös.  Kokouspaikkana on torstaisin klo 18 alkaen 
Brever´s Pub eli tutummin Breve. 
 
 
Tuleva presidentti Pekka Pirttikoski 


