KLUBIN ITSEARVIOINTI
Vastaa kysymyksiin antamalla niille pisteytys asteikolla 1-5 jossa
5 = Olen täysin samaa mieltä
4 = Olen osittain samaa mieltä
3 = En ole samaa enkä eri mieltä
2 = Olen osittain eri mieltä
1 = Olen täysin eri mieltä
joissakin kysymyksissä on erikseen määritelty asteikko.
Kysymykset A:
1. Klubissamme on; 1 = alle 40 jäsentä ja se pienenee; 2 =40 tai yli 40 jäsentä ja se
pienenee; 3 = jäsenmäärä pysyy ennallaan; 4 = jäsenmäärä kasvaa; 5 = alle 50
vuotiaiden jäsenten lukumäärä kasvaa (valitse suurin mahdollinen pistemäärä)
2. Klubimme talous on hyvässä kunnossa ja meillä on varaa muuhunkin, kun tilavuokriin
ja jäsenmaksuihin
3. Klubillamme on pitkän tähtäimen (3-5 vuotta) suunnitelma
4. Klubillamme on hyvä suunnitelma tulevien toimihenkilöiden tunnistamisen ja
rekrytoinnin suhteen
5. Klubimme jäsenet edustavat yhteisömme rakennetta ja luokitteet ovat kattavat
6. Klubilla on toimivat ajan tasalla olevat verkkosivut ja toiminnasta kertovat
materiaalit josta Rotaryaate tulee hyvin esille
7. Teemme toistuvasti jäsentyytyväisyyskyselyitä ja kehitämme toimintaamme niiden
perusteella
8. Teemme palveluprojekteja aktiivisesti ja jatkuvasti
9. Jäsenemme viihtyvät yhteisissä tapahtumissamme ja kunnioittavat toisiaan
10. Uudet jäsenet otetaan hyvin vastaan, heillä on kaikilla kummi ja he tuntevat olevansa
tervetulleita
11. Lähipiirimme (perheemme, ystävät ja yhteisömme) tuntevat ja arvostavat Rotarya
12. Jäsenillä on mahdollisuus hyödyntää osaamistaan klubin toiminnassa ja
palveluprojekteissa
13. Klubikokousten aiheet ovat riittävän kiintoisia ja vaihtelevia
14. Klubikokouksissa käy yli puolet jäsenistä jatkuvasti
15. Klubimme osallistuu nuorisovaihtoon ja kerää varoja Rotaryprojekteihin
Laske yhteen kysymyksistä A; 1-15 saamasi pistemäärä.

_________

Kysymykset B:
16. Keksimme ja kokeilemme uusia toimintoja ja palveluprojekteja
17. Teemme muutoksia toimintatapoihimme saadun palautteen perusteella
18. Klubimme jäsenmäärän kehitys rotaryvuoden 2018-19 alusta on; 0 = vähentynyt, 1 =
ennallaan; 2 = +1-2; 3 = +3-4; 4= +5-6; 5 = yli +6

19. Muutamme klubin kokousaikaa ja -paikkaa tarpeen mukaan
20. Arvioimme kriittisesti nykyisiä käytäntöjämme ja kehitämme uusia
21. Klubissamme on kehittäjiä ja riskinkin ottajia
22. Emme sitoudu traditioihin ja vanhoihin sääntöihin
23. Emme käytä tarkkoja haku- ja seulontaprosesseja uusi jäseniä koskien
24. Teemme aktiivista jäsenhankintaa
25. Teemme suunnitelmia ja toteutamme niitä
26. Klubin tehtäviin on helppo saada toimijoita
27. Piirin tehtävissä olevien klubin jäsenten määrä; 1 = 0; 2 = 1; 3 = 2; 4 = 3; 5 = 4 tai yli
28. Klubimme jäsenet osallistuvat piirimme ja Rotaryn kansainvälisiin tapahtumiin ja
harrastustoimintaan
Laske yhteen kysymyksistä B; 16-28 saamasi pistemäärä.

________

Sijoita klubisi antamasi vastausten ja niiden pistemäärän mukaan alla olevaan tauluun niin
että vaaka-akselilla on kysymysryhmän A pisteet ja pysty-akselilla kysymysryhmän B pisteet.
Esimerkkinä pisteet A= 40 ja B=25. Mieti minkälaiset klubisi kehitysmahdollisuudet ovat.

--------------------------------> Kehittyvä klubi
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