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PIIRIN 1420 TALOUSARVION 2020–21 PERUSTELUT
Toimintasuunnitelma
Piirin talousarvion perustana on piirin toimintasuunnitelma kaudelle 2020–21. Toimintasuunnitelman
painopisteet koko piirin alueella ovat:
Piirin johtamista kehitetään. Piiri päättää piirikokouksessaan 24.10.2020 uudesta strategiastaan, joka ohjaa
kehittämistyötä. Piiri panostaa kaudella 2020–2021 piirin johtamiseen vahvistamalla komiteoiden ja
apulaiskuvernöörien roolia ja keskinäistä yhteistyötä. Piiriä kehitetään niin, että kaikki klubit ja rotarit
kielestä riippumatta pääsevät tasavertaisesti osallistumaan toimintaan.
Viestintää ja rotaribrändin tunnettuutta vahvistetaan. Piirin uudet verkkosivut otetaan tehokkaasti
käyttöön ja niiden sisällön toimivuuteen ja laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Tuetaan klubeja
siirtymään uuteen verkkosivupohjaan.
Polion hävittämistä tuetaan. Jokainen jäsen osallistuu omalla lahjoituksellaan polion hävittämiseen
maailmasta. Rotary aloitti kampanjan vuonna 1985 ja se on ollut menestyksekäs. Piiri järjestää jo toisen
kerran End Polio Now (EPN) -gaalan, jolla kerätään varoja Rotarysäätiön EPN-toimintaan.
Jäsenhankintaa tehostetaan. Jäsenmäärän väheneminen pysäytetään tukemalla klubeja uusien jäsenten
hankinnassa ja jäsenten säilyttämisessä. Tavoitteena on perustaa yksi uusi Rotaryklubi ja yksi uusi Rotaractklubi. Jäsenmäärän lisäämisessä onnistuminen edellyttää kaikkien komiteoiden ja apulaiskuvernöörien
vahvaa panosta.
Edistetään monen piirin yhteistä Itämeri-hanketta. Piirien 1420 ja 1410 johdolla on perustettu Baltic Sea
Rotary Action Network (Basran), jonka puitteissa tehdään Global Grant -avustushakemus. Piirimme on
päähakijana. Mukaan on tulossa useita piirejä ja klubeja eri puolilta Itämeren aluetta.
Innostetaan klubeja projektitoimintaan. Hyvien omasta piiristä nousevien esimerkkien avulla kannustetaan
klubeja käynnistämään kansainvälisiä ja lähialuehankkeita.
Kaikki klubit mukaan nuorisovaihtoon. Varmistetaan, että kaikilla piirin klubeilla on valmiudet osallistua
nuorisovaihtoon täysipainoisesti joko yksin tai yhdessä muiden klubien kanssa. Muussa nuorisopalvelussa
jatketaan innostavaa RYLA-toimintaa.
Koulutuksen kehittäminen jatkuu ja laajenee. Hyvin suunniteltu ja toteutettu uusien toimihenkilöiden
koulutus (PrePETS ja PETS) on edellytys laadukkaalle klubitoiminnalle. Tästä koulutuksesta tehdään
entistäkin toimivampi kokonaisuus. Jatkamme syventävää rotarivalmennusta (RLI) ja koulutamme lisää
kouluttajia. Järjestämme myös koulutustilaisuuden uusille rotareille.

Jäsenkehitys ja jäsenmaksu
Toiminnallisten tavoitteiden ohella piirin talousarvio toimintakaudelle 2020–21 perustuu arvioon, että piirin
jäsenmäärä on Suomen puolella 2000 jäsentä ja Viron puolella säilyy noin 600 jäsenessä. Piirin jäsenmäärä
on pudonnut merkittävästi viime vuosina. Klubien jäsenten keski-ikä on Suomessa korkea ja johtaa
väistämättä jäsenmäärän laskuun siinäkin tapauksessa, että klubit saavat uusia jäseniä.
1

Sakari Karjalainen
DGE 2019–20

Piirille maksettavaa jäsenmaksu on ollut 25 euroa per jäsen vuodesta 2018–19, jolloin sitä korotettiin
kahdella eurolla. Jäsenmaksuun ei esitetä korotusta.
Suomen puolella klubeilta jäsentä kohden kerättävä vuosittainen maksu rakentuu seuraavasti:
Per capita -maksu Suomen Rotarypalvelu ry:lle
Suomen Rotarypalvelu ry:n toimistokulut
Matrikkelin kulut
Nuorisovaihtomaksu
Lääkäripankki
Yhteensä

euroa
17,20
2,70
4,10
2,00
26,00

Rotary Norden -lehden tilaus
Lahjoitus End Polio Now -keräykseen (klubin TRF-tilille)
Per capita -maksu piirille
Kaikki yhteensä

8,00
7,00
25,00
66,00






Viron puolella klubeilta jäsentä kohden kerättävä vuosittainen maksu rakentuu seuraavasti:
Per capita -maksu Suomen Rotarypalvelu ry:lle
Suomen Rotarypalvelu ry:n toimistokulut
Matrikkelin kulut
Nuorisovaihtomaksu
Yhteensä

euroa
17,20
2,70
4,10
24,00

Lahjoitus End Polio Now -keräykseen (klubin TRF-tilille)
Per capita -maksu piirille
Kaikki yhteensä

7,00
25,00
56,00





Perusteluja talousarvion yksittäisiin tulo- ja menokohtiin
3240

Piiri järjestää toisena vuonna peräkkäin piirikokouksen jälkeen End Polio Now -gaalan, jonka
tuoton on avioitu olevan 7000 euroa. Vastaava meno on kohdassa 4240.

3300

Nuorisovaihdon osallistumismaksuilla katetaan kohdan 4300 oppilasvalmennuksen menot.

4020

Rotary Internationalin vuosittainen kongressi (convention) järjestetään kesäkuussa 2021
Taipeissa Taiwanissa, johon piirin kustannuksella voi osallistua DGE puolisoineen.

4040

GETS (Governer-elect Training Seminar) ja GONTS (Governor-nominee Training Seminar)
järjestetään syyskuussa 2020 Oulussa.

4050

Rotary Institute, sitä edeltävät seminaarit ja muut tapahtumat järjestetään syyskuussa 2020
Oulussa. Instituuttia edeltävät seminaarit on kohdennettu erityisesti apulaiskuvernööreille,
Rotarysäätiön asioita hoitaville sekä piirikouluttajille ja näistä tehtävistä kiinnostuneille.
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Osallistumisesta on erillinen menoarvio, jonka mukaan piiri tukee apulaiskuvernöörien ja
piirin komiteoiden puheenjohtajien osallistumista instituuttiin ja seminaareihin. Lisäksi piiri
rahoittaa DG:n, DGE:n ja DGN:n osallistumisen instituuttiin puolisoineen.
4500

Piirikonferenssin kulut on arvioitu 1 000 euroa kuluvaa vuotta pienemmiksi koko
menoarviota koskevan tiukemman kulukuurin mukaisesti.

4510

Piirikokous järjestetään tämän vuoden tapaan ennen End Polio Now -gaalaa ilman, että
kokouksessa on kokousasioiden lisäksi muuta ohjelmaa.

4700

PETS-kulujen arvioidaan olevan tämän vuoden toteutuneiden menojen perusteella
pienennetty budjetoitua summaa 1 000 eurolla.

4720

Tänä vuonna toteutuneiden menojen perusteella pienennetty budjetoitua summaa 500
eurolla.

4830

Komiteoille budjetoituja summia on kuluvaan vuoteen verrattuna pienennetty tai pidetty
nykytasolla lukuun ottamatta viestintäkomiteaa, jolle on budjetoitu toimintasuunnitelman
perusteella tätä vuotta enemmän. Vähennysten perusteena on tulojen pienenemisestä
johtuva pyrkimys kulujen vähentämiseen.
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