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Suomen Rotaryn sisäiset suojatut jäsensivut

Suomen Rotaryn sisäisiltä jäsensivuilta löytyy runsaasti

aineistoa sekä klubi- että piirihallinnon tueksi :

• salasana: ratas

• Suomen Rotaryn tiedotteita, ohjeita ja lomakkeita

• Matrikkeli

• Rotary Internationalin suomennettuja ohjeistoja ja oppaita

• Suomen Rotaryn tuottamat koulutusaineistot

• RI:n ja SR:n tietojärjestelmiin liittyvät kuvaukset ja ohjeet

• SRP:n viestintätoimikunta vastaa sivustojen julkisesta osuudesta ja muut 

toimikunnat suojatusta osasta
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Eri suojatuille Rotary -sivuille tästä

Suomen Rotaryn verkkosivut rotary.fi ja klikkaa vaakapalkista ”Jäsenille”  sen jälkeen 

katso valikosta kyseinen kohta minne haluat mennä
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Suomen Rotaryn sisäiset suojatut jäsensivut

Hakemistorakenne
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Suomen Rotaryn sivut jäsenille,  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 

❑ Klubitavoitteiden ja toiminnan seurantajärjestelmä

❑ 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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JÄSENTIETOJÄRJESTELMÄ

Jäsentietojärjestelmän löydät myös https://rekisteri.rotary.fi/

Jäsentietojärjestelmän tarkempi kuvaus ja ohjeet löytyvät SRP:n 

nettisivuilta kohdasta:

SRP:n sivuilta rotary.fi>

Jäsenille -sivulta > 

ROTARYN TIETOPANKKI > 

1. SUOMEN ROTARYPALVELU >

1.3 JÄSENTIETOJÄRJESTELMÄ >

1.3.1 Jäsentietojärjestelmän käyttöohje 2019.pdf 

Kuvaukseen kannattaa tutustua tarkemmin.

https://rekisteri.rotary.fi/
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SISÄÄNKIRJAUTUMINEN JÄSENTIETOJÄRJESTELMÄÄN

Klubeilla kaksi eritasoista tunnusta

❑ Presidentin ja sihteerin tunnus, jolla ylläpidetään jäsentietoja ja klubitietoja. 

Tunnuksien käyttö keskitetään mielellään 1-2 henkilölle

❑ Oikeus myös ladata ja tulostaa järjestelmän tietoja 

❑ Klubin jäsenten tunnus, jolla pääsee katselemaan tietoja. Jaetaan kaikille 

klubin jäsenille

❑ Rajoitetut lataus- ja tulostusoikeudet

❑ Tunnukset saat edelliseltä presidentiltä tai SRP:n toimistolta

❑ Kaikki klubeja ja klubien jäseniä koskevat päivitykset tulee tehdä vain 

Suomen Rotaryn jäsentietojärjestelmään, josta tiedot kulkevat 

automaattisesti RI:n järjestelmään.
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Klubin tiedot kannattaa pitää jatkuvasti ajantasalla (kokoontumistiedot, yhteystiedot)
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Uuden jäsenen tiedot, muutokset jäsentietojen kautta, kts ohje

• Henkilötiedot

• Klubitehtävät

• Piiritehtävät jne
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Uuden jäsenen tiedot, muutokset jäsentietojen kautta, kts ohje

Henkilötietojen näkyvyyttä ohjataan jäsennäytöllä olevalla 

tiedolla / Julkaisusuostumus

Tämä julkaisusuostumus toimii näin:

- Uusille jäsenille on perustettaessa valittava Kyllä tai Ei - Kaikilla 

nykyjäsenillä on alkuarvona nolla ja se tarkoittaa, että tietoa ei ole 

päivitetty ja se tulkitaan = Kyllä.

Kun nykyjäsen ”avataan” päivitettäväksi (Klubitason pääkäyttäjä 

(Club adm), niin tuo nolla on päivitettävä Kyllä tai Ei muutoin päivitys 

ei onnistu ja ohjelma näyttää punaisella tämän 

julkaisusuostumustekstin.

Käytännössä klubien on helpointa hoitaa tämä asia siten, että 

tiedustelevat jäseniltä haluaako joku jäsen rajoittaa tietojensa 

näkymistä esim. matrikkelissa ja päivittää sitten tämä 

julkaisusuostumus = Ei.

Jos on valittu Ei, niin matrikkelissa näkyy vain jäsenen nimi eikä 

muita jäsenen tietoja. Samoin näiden Ei-jäsenien kohdalla on 

jäsentietokannan selailuissa rajoitettu heidän tietojensa näkymistä.

Jos sihteeri (Club adm) tekee näitä julkaisusuostumuksen päivityksiä 

kysymättä jäseniltä, niin se on vastoin jäsenen omaa päätöstä. 

Huom! Jäsentiedot on tarkistettava säännöllisesti. Yleisimpiä 

muutoksia, osoitteet, puhelin, ammatti, työpaikka jne. Muutokset heti 

jäsentietojärjestelmään. Esim. sähköpostiosoite.

Tietojen ajantasaisuus vaikuttaa mm. postin saantiin ja maksettaviin 

jäsenmaksuihin
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KLUBITEHTÄVÄT - ROOLIT

 A. Presidentti LO Ohjelmakomitean pj. V2 Yhteiskuntapalvelukomitean pj.

B. Tuleva presidentti M. Klubikouluttaja V21 Yhteikuntapalvelukomitean jäsen

C. Varapresidentti N0 *** CLP:n mukaiset komiteat V3 Kansainvälisen palvelun komitean pj. 

D. Edellinen presidentti N1. Klubihallintokomitean pj. V31 Kansainvälisen palvelun komitean jäsen

E. 1. Sihteeri N2 Klubihallintokomitean jäsen V4 Klubipalvelukomitean pj.

F. 2. Sihteeri  P1. Palveluprojektien komitean pj. V41 Klubipalvelukomitean jäsen 

F3. 3. sihteeri P2 Palveluprojektien komitean jäsen X1 Vaalikomitean pj. 

G. Rahastonhoitaja R2 Rotarysäätiökomitean jäsen X2 Vaalikomitean jäsen

H. 1. Klubimestari S1. Klubin julkisuuskuvakomitean pj. Y0 *** Muita klubivirkailijoita *** 

I. 2. Klubimestari S2 Julkisuuskuvakomitean jäsen Y1 GSE-asiamies

 J. Nuorisovaihtoasiamies T1. Jäsenyyskomitean pj. Y2 Arkistonhoitaja 

J1. Nuorisovaihtokomitean jäsen T2 Jäsenyyskomitean jäsen Z1 Klubin sisäisen toimikunnan pj. 

K. IT-vastaava V0 *** Perinteiset palveluväyläperustaiset komiteat *** Z2 Klubin sisäisen toimikunnan jäsen 

L. Rotarysäätiökomitean pj. V1 Ammattipalvelukomitean pj.

L1. Ohjelmakomitean jäsen V11 Ammattipalvelukomitean jäsen
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Järjestelmän raportit ja salasanan vaihto
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Jäsenrekisteristä voit etsiä muita klubeja ja henkilöitä
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Klubin jäsentiedot täytyy pitää ajan tasalla!

❑ Klubin tiedot

❑ Jäsenet

❑ Klubin toimihenkilöt

❑ Piirin toimijat yms.

Koska…

❑ Vuosittain julkaistavan matrikkelin klubi- ja jäsentieto-osuudet 

perustavat tähän SR:n jäsentietojärjestelmään, joten mahdolliset 

puutteet ja virheet johtuvat oman klubin toimijoista. 

❑ My Rotaryn käyttöoikeudet vain jäsentietojärjestelmässä olevalle 

sähköpostiosoitteelle

❑ Piiri laskuttaa klubilta per capita -maksut  

jäsentietojärjestelmässä olevaan aktiivijäsenmäärään 

perustuen ja jäsenmäärätiedot otetaan 1.10. ja 1.3.

❑ RI:n maksut vastaavasti 1.7. ja 1.1. tietoihin perustuen

❑ Rotary Norden –lehden tilaukset



TITLE  |  15

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 My Rotaryyn tallennettavat asiat ovat:

❑ Klubin tavoitteet ja toteutumat kaudelle

❑ Klubin projektit ja toteutuminen

❑ Edellä mainitut muodostavat samalla Presidentin kunniamaininnan

❑ Jäsen- ja klubitietoja ei tallenneta tai päivitetä Myrotaryyn
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My Rotaryyn rekisteröityminen

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

Etunimi

Sukunimi

Valitse 

register 

Ensimmäisellä 

kerralla luo tili ja

Oletko 18 vuotta tai vanhempi?

HYVÄKSY. Tämän jälkeen saat sähköpostia, josta jatkat kirjautumista.

mailto:oma.osoite@gmail.com
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My Rotaryyn rekisteröityminen

Salasana

vähintään 8 merkkiä,

kirjaimet isot, pienet ja 

numeroita

Ja vahvistus, salasana 

uudestaan.

Suojauskysymys ja vastaus

Sähköpostiisi tulee viesti,

jossa hyväksyt 

kirjautumisen ja sitten voit 

jatkaa MyRotaryyn
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My Rotaryyn rekisteröityminen

Täppä,  olen

Rotaryklubin jäsen
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My Rotaryyn kirjautuminen
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My Rotaryn etusivun yläosa

Myrotaryn sivuilla näkyvä

Materiaali on hieman erilainen 

Rotarytehtävästäsi riippuen
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Myrotaryn etusivun alaosa
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Myrotarysta löydät

✓ Oma klubi – Oma piiri

✓ 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 ERI TOIMINNOILLE

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 erillinen ohje: Tavoitteet ja kunniamaininta

Valitse tavoite(set goal)+anna tavoite (goal)+tallenna (save). Anna tavoitteet Jäsenyyteen, 

Rotarysäätiölahjoituksiin, Palveluprojekteihin, Julkisuuskuvaan.

Siirry vuoteen 2022-2023
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Projektit

Katso ohje: Tavoitteet ja kunniamaininta RI:ltä vuosittain.
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Uuden projektin lisäys 2



TITLE  |  29

Raportit jäsenyys
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Raportit Rotarysäätiölle lahjoitukset
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Raportit klubipavelu



TITLE  |  32

Tästä näet oman lajoitustilanteesi Donor History Report ja 

pääset lahjoittamaan Add a new recurring donation
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ROTARYSÄÄTIÖLLE LAHJOITUS HENKILÖKOHTAINEN

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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Rotarysäätiölle lahjoittaminen
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Rotarysäätiölle lahjoittaminen
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KLUBILAHJOITUS
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KLUBIN JÄSENTEN LAHJOITUS
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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

My Rotaryn etusivulta 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%2Fexchange-ideas%2Fgroups%3Ffbclid%3DIwAR1VWnvHDpbq7Dm-Xch_7vsEA2iKy9lyKE3_Nn_bNese5oXOsrrE6WoKwWQ&h=AT3k7p4BmMDbZ4fZIrUiY0uDOSN00yN51seCwBFYQGBSls0hvyHfudmmUwja1du3LtQZ8P_FpgenXAEzCCHkATKkKNYvubqO17C9MR4P34NaYkbTgLIVu30Fs_nREqkPgf655Q
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LEARNING CENTER

About Rotary

We connect leaders, link diverse perspectives and build lasting relationships to take action in our communities at home and around the globe. 

Discover who we are, what we do, and how we take on some of the world's most challenging problems.

Our structure

Understand how we are organized. Learn about Rotary International, The Rotary Foundation, and our partners.

Our priorities

Get to know the pillars of our work: Rotary’s guiding principles, areas of focus, and action plan.

Action plan

We’ve identified four priorities that are the stepping stones to helping Rotary realize its new vision and serve as the foundation for Rotary’s 

new action plan.

Leadership

Meet the people who oversee the efforts of Rotary International and The Rotary Foundation.

Diversity, Equity, and Inclusion

Learn more about Rotary’s diversity, equity, and inclusion statement and how you can help diversify your club experience.

Our partners

Learn how we work with our partners — from community nonprofits to the United Nations — to make a greater impact.

History

Travel back in time to the founding of Rotary and follow the growth of our organization.

Financials

View our financial reports, filings, and annual report.

Official directory

The directory lists Rotary clubs and districts, as well as the boards of directors and trustees, and committees. It is available only to Rotarians 

who are signed in.

https://my-cms.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/our-structure
https://my-cms.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/our-priorities
https://my-cms.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/strategic-plan
https://my-cms.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/leadership
https://my-cms.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/diversity-equity-and-inclusion
https://my-cms.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/partners
https://my-cms.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/history
https://my-cms.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/financials
https://my-cms.rotary.org/en/secure/13011
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LEARNING CENTER –Tehtävien ja aiheiden mukaan

Learn by role

Learn about Rotary club and district roles, as well as 

their impact on your community. Find resources and 

tools that support members in these roles.

New member

Trainer

Club roles

President

Treasurer

Secretary

Club committee

District roles

Governor

Assistant governor

District committee

Learn by topic

Learn about Rotary club activities that support strategic 

goals. Find best practices and resources to ensure your 

club succeeds.

Membership

Fundraising

Projects

Grants

Start a club

Awards

Public relations

Rotaract

Interact

Rotary.org

Learning Center

Take advantage of a wealth of training materials 

designed to help you learn new skills and become more 

successful in what you do.

Visit the center

View the course catalog

Policies & procedures

Access the rules and guidelines that provide the legal foundation 

of Rotary, such as our bylaws and code of policies. Find resources 

for Council on Legislation representatives.

Governance documents

Council on Legislation

https://my-cms.rotary.org/en/learning-reference/learn-role/new-member
https://my-cms.rotary.org/en/learning-reference/learn-role/trainers
https://my-cms.rotary.org/en/learning-reference/learn-role/president
https://my-cms.rotary.org/en/learning-reference/learn-role/treasurer
https://my-cms.rotary.org/en/learning-reference/learn-role/secretary
https://my-cms.rotary.org/en/club-committee
https://my-cms.rotary.org/en/governor
https://my-cms.rotary.org/en/learning-reference/learn-role/assistant-governor
https://my-cms.rotary.org/en/learning-reference/learn-role/district-committees
https://my-cms.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/membership
https://my-cms.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/fundraising
https://my-cms.rotary.org/en/take-action/develop-projects/project-lifecycle-resources
https://my-cms.rotary.org/en/take-action/apply-grants
https://my-cms.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/start-club
https://my-cms.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/awards
https://my-cms.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/public-relations
https://my-cms.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/rotaract
https://my-cms.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/interact
https://my-cms.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/rotaryorg-resources
https://my-cms.rotary.org/en/secure/13161
https://my-cms.rotary.org/en/document/learning-center-course-catalog
https://my-cms.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/governance-documents
https://my-cms.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/councils

