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Suomen Rotaryn jäsentietojärjestelmä ja My Rotary

Jäsentietojärjestelmä:

❑ Klubin ajantasaiset tiedot

❑ Jäsenten ajantasaiset tiedot

❑ Raportit

❑ Klubi- ja henkilöhaku

Rotary.org 

❑ Erittäin laaja kaikille ihmisille tarkoitettu rotarytieto

Myrotary.org 

❑ käyttöoikeuksilla rajoitettu vain jäsenille tarkoitettu osa.

❑ My Rotaryyn pääsee vain luomalla sinne oma tili ja sitten 

tunnuksilla kirjautumalla sivuille. Tarjotut valikot ovat 

tehtäväkohtaisia ja saatavat palvelut klubi tai piiritason tehtävän 

mukaan.
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Eri suojatuille Rotary -sivuille tästä

Suomen Rotaryn verkkosivut ja klikkaa vaakapalkista ”Jäsenille” ja sen jälkeen 

katso valikosta kyseinen kohta minne haluat mennä



TITLE  |  4

Rotary.org ja My Rotary

❑ www.rotary.org avoin kaikille, sisältää yleistietoa

❑ www.myrotary.org Rotareiden omat sivut, vaatii 

kirjautumisen

http://www.rotary.org/
http://www.myrotary.org/
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Myrotary.org

❑ Rotarytietoa

❑ Lahjoitustietoa

❑ Klubin maksutiedot

❑ Raportteja klubistasi

❑ Tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

❑ Keskustelupalstat

❑ Klubitiedot maailmanlaajuisesti

Suoraan Myrotaryyn tallennettavat asiat ovat 

❑ Klubin tavoitteet ja toteutumat kaudelle

❑ Klubin projektit ja toteutuminen

❑ Edellä mainitut muodostavat Presidentin kunniamaininnan

❑ Jäsen- ja klubitietoja ei tallenneta tai päivitetä Myrotaryyn
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Ensimmäinen kirjautuminen Myrotaryyn

Etunimi

Sukunimi

oma.osoite@gmail.com pitää olla sama kuin jäsentietojärjestelmässä

Katso ohjevideo: 

https://rotary.fi/d1430/blog/ajankohtaiset/koulutus/

mailto:oma.osoite@gmail.com
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My Rotaryyn kirjautuminen
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Myrotaryn etusivun yläosa
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Myrotaryn etusivun alaosa
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Myrotarysta löydät

✓ Keskusteluryhmät, tapahtumat, klubiyhteydet

✓ Lahjoittaminen, projektit, apurahat

✓ Opiskelu rooleittain, alueittain, yleistietoa, oppimiskeskus

✓ Työkalut klubin pääkäyttäjälle

✓ Tietoa säätiöstä

✓ Uutisia, media- ja brändi

✓ Jäsenkeskus
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Rotary club centralin etusivun klubin tiedot (pääset myös www.Rotary.org/ClubCentral)

http://www.rotary.org/ClubCentral
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OHJEITA

General Resources, Membership Resources, Young Leaders 

Resources, Service Resources, Foundation Giving Resources, Public 

Image Resources, Rotary Citation Resources 
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Kauden tavoitteet

Katso ohje: Tavoitteet ja kunniamaininta

Siirry <2021-2022>

Valitse tavoite(set goal)+anna tavoite (goal)+tallenna (save)
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Projektit

Katso ohje: Tavoitteet ja kunniamaininta 2020-2021

Katso ohje: Tavoitteet ja kunniamaininta, kunniamaininta 

RI:ltä vuosittain.
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Raportit jäsenyys
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Raportit Rotarysäätiölle lahjoitukset
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Raportit klubipavelu
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Tästä näet lajoitustilanteesi Donor History Report ja 

pääset lahjoittamaan Add a new recurring donation
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Rotarysäätiölle lahjoittaminen

Jos haluat tehdä kertaluontoisen tai säännöllisesti toistuvan lahjoituksen Rotarysäätiölle, 

niin “Profile”-linkin takaa löytyy kohta “Donor Self-Service”, jonka kohdasta “Add a new 

recurring donation” voit “ADD”-napilla luoda mieleisesi kertalahjoituksen tai valitsemallasi 

frekvenssillä toistuvan automaattisen lahjoituksen mieleisiisi kohteisiin.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmy.rotary.org%2Fuser%2Fprofile%2Fedit%3Ffbclid%3DIwAR1yLAQAo0QcBlTQMOWfr0mWenStTKs9284YbOgmrKkU9Efn8pAxcwqOCS8&h=AT235ibXw-AHtxPsx7uK4bQRjK0__Q2nZ09w3BvEPoLf1mOwT5rbsCI0iDWXIDJbujwCBqe3BcM8Xl5Mxj3HikDfQDbwIXVEF9khzwToy4GuOAM_pypTc0U2lh9A2WpsaZUSrQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmy.rotary.org%2Fen%2Fuser%2Fdonations%2Fmanagement%3Ffbclid%3DIwAR09rsAvLtsGI5__HrRzyCXlkvg9cjXIjqdMXKsEo7vWg2o-_8Yn0P6k3og&h=AT0wsaHbzWNylTpCXaahlHE64xE8-zAurGAj8CHp0jZlavNqWAWWGR3SmNq9Gk1SHg-9Ovos_XZ4zQo7vRldaPxIZeyMdlfaY7wlLHY76R7GWAqEilWMoV-lsek6iEqyirDcqg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmy.rotary.org%2Fdonate%3Ffbclid%3DIwAR1yYOV7-fBMEPcraJ4jE5gPdLA6RBn6W5ZdrJ0EFon3qYrpy5glj7PuZKk&h=AT3SNHJBqx98_UKm0mn6YYOP-nDS72TeUpbQ7LB3qfuEB_87TowHUCxY8Vb6zvn6IAGD9NQaGb3jMBC3K_dUX1MTV2Xn0wnKenYbaBca3anTIsbYfw-1vHnv0UZDLXntexPnJw
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Käyttäjien kanssa verkostoituminen

My Rotary -palvelun yläreunassa on "Club Finder" -linkki, josta aukeaa hakukenttä. Täältä 

voit vaihtaa haun koskemaan "People" eli muita My Rotary -käyttäjiä, jonka jälkeen ihan 

nimellä hakemalla voit etsiä muita käyttäjiä.

Jos hakemasi henkilön profiilitiedot ovat julkisia näet kyseiset tiedot, henkilön 

keskusteluryhmät ja henkilön My Rotary -kontaktit, ja näet myös ison "CONNECT"- ja "SEND 

MESSAGE" -napit, joilla voit lähettää 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmy.rotary.org%2Fen%2Fsearch%2Fclub-finder%3Ffbclid%3DIwAR1NbCMBsw14tK1rETVNgpsaAX44NCZ7qaMlXtl3W1LrYJvr4VzLlGf8DgA&h=AT1qkmNuiEaD76-guiYMOL1DjRwK3F76dy_rOxufilxMunYtg3w3vrxhAFPr3KynMOWxH1Od9kAytmZYhom2Mx5KybvvsJd9BkEhEzmWlLiL9cP7Yt4UA2pRJCnigLEf3dy-BQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmy.rotary.org%2Fen%2Fsearch%2Fpeople%3Ffbclid%3DIwAR3vEyIF04Zg12TyFUSCE4DVO_vFNlOVUeksmnOL3G3rmGSY8bcky6HsqGA&h=AT1jBDIBOdCi45GsGztLn6yzssegLcY8-OL9--MdAqLNR2qwRImQlb9sVG8HPnf9RbVFrzTivq3GjdfSyt_vvWeBbXuKZW1vAm267Ipu4wtaorwcYEDWKvcUeuECG97yuXZb-g
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Keskusteluryhmiin liittyminen

Palaamalla My Rotaryn etusivulle löydät "Online Tools" -osiosta "Discussion Groups" -linkin, 

josta avautuu hakukenttä, jolla voi etsiä kiinnostavia keskusteluryhmiä.

Osa ryhmistä on aktiivisempia kuin muut ja osassa on enemmän jäseniä. Samalla hakusivulla 

voit myös skrollaamalla etsiä kiinnostavia ryhmiä. Ryhmät on lähtökohtaisesti listattu sen 

mukaan, missä ryhmissä on uusimpia viestejä. "JOIN"-napilla liityt ryhmään ja voit avata 

ryhmässä uusia keskusteluja ja vastailla vanhoihin keskusteluihin. "LEAVE GROUP"-napilla voit 

poistua ryhmästä.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmy.rotary.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0CmpFjVMw9D2tdsKUkTf-Od38hLPGxFx566ksv2abWA1sgrEgKOYT1OYk&h=AT14NW9Xwc0vWoHhmLH2Rc5gF2Sq8xsvqCgBof7nLzTs0fvkHc5vYj1scIQOj0SA8e6ZeV2xU5VVvk54aW9rdV5UrswlqTeeuyArQ9diwUtZj71UXvNzD8pmNVfdTkDHjsKglA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmy.rotary.org%2Fexchange-ideas%2Fgroups%3Ffbclid%3DIwAR1VWnvHDpbq7Dm-Xch_7vsEA2iKy9lyKE3_Nn_bNese5oXOsrrE6WoKwWQ&h=AT3k7p4BmMDbZ4fZIrUiY0uDOSN00yN51seCwBFYQGBSls0hvyHfudmmUwja1du3LtQZ8P_FpgenXAEzCCHkATKkKNYvubqO17C9MR4P34NaYkbTgLIVu30Fs_nREqkPgf655Q

