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MISTÄ LÖYDÄN
TIETOA

ROTARYSTA?
Uusi Rotaryn peruskurssi

Mistä muualta saan 
tietoa Rotarysta?KANSAINVÄLISEN ROTARYN PIIRI 1430

SYYSSEMINAARI 29.9.- 30.9.2022

Huom! Seuraavilla sivuilla on Rotaryn
peruskurssin, rotary.fi, myrotary.org ja
piirien linkit.

Jos osoitteisiin tulee muutoksia,
päivitämme ne.

PDG Teijo Räsänen
DES Ellen Turunen
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ROTARYN PERUSKURSSI

•

•

•

Suomalaisten rotarypiirien piirikouluttajien yhteistyönä valmistelema perustietopaketti Rotarysta.

Sopii jokaiselle rotarille ja erityisesti klubin uusille jäsenille.

Materiaalissa on seitsemän aihealuetta (Rotaryaate ja arvot, Rotaryn rakenne, Rotarysäätiö, 
Nuorisopalvelut, Viestintä, Projektit ja Yhteistyökumppanit).

Materiaali on nettiosoitteessa: 
https://sites.google.com/rotaryfinland.org/koulutuspolku/rotarynperuskurssi?authuser=0

Peruskurssin aineisto on käytettävissä joko omatoimisesti tai klubikokouksessa keskustelun 
pohjana esim. aihealue kerrallaan.

- Teijo näyttää kustakin osasta netistä tavoitesivun, Ellen jatkaa muilla linkeillä

- Syysseminaarin ryhmätyön alustuksen lopussa yhdessä tarkemman haasteen määrittely: 
Miten klubilainen (uusi ja vanha) saadaan käyttämään Rotary aineistoa seuraavan vuoden 
aikana aktiivisesti? 15 ideaa ensin ryhmältä, ja sitten vaiheiden mukaan yhteenvetoon 
saakka.

•

•
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Perustietoa Rotarysta 2022-2023 (ent. Rotarymatrikkelin siniset sivut)

Nykyisin vain sähköisenä https://rotary.fi/wp-content/uploads/2022/07/Matrikkeli-2022%E2%80%932023.pdf

Oman piirin sivut https://rotary.fi/d1430/ ja https://rotary.fi/d1430/blog/ajankohtaiset/koulutus/

Rotaryn tietopankki, Ohjeet ja videot, Linkit Jäsentietojärjestelmään ja My Rotaryyn 

https://rotary.fi/jasenille/

Huom! Jäsentietojärjestelmässä on klubin pääkäyttäjän ja jäsenen tunnukset erikseen. Järjestelmässä 

tehdään kakki klubia ja jäseniä koskevat lisäykset ja muutokset. myrotaryyn tehdään klubin tavoitteet 

ja toteutumat ja klubin projektit.

Piirikuvernöörin kirjeet 2022-2023 kaikki kirjeet liitteineen löydät 

https://rotary.fi/d1430/ajankohtaista/kuvernoorin-uutiset/ kirjeet lähetetään myös klubilaisille 

sähköpostina.

https://rotary.fi/wp-content/uploads/2022/07/Matrikkeli-2022%E2%80%932023.pdf
https://rotary.fi/d1430/
https://rotary.fi/d1430/blog/ajankohtaiset/koulutus/
https://rotary.fi/jasenille/
https://rotary.fi/d1430/ajankohtaista/kuvernoorin-uutiset/
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Syysseminaari ja syyskokous 29.-30.10.2022 Rantasalmella Kuus-Hukkalassa

https://rotary.fi/d1430/blog/ajankohtaiset/rotarypiirimme-syysseminaarin-ja-syyskokouksen-29-10-30-10-
rantasalmi-kuus-hukala-esityksia-ja-aineistoja/

Säätiöseminaari 12.11.2022 Rantasalmella Rinssi-Everstissä

PrePETS
Rotarykauden 2023–2024 klubien presidenteille, sihteereille ja avainhenkilöstölle järjestetään PrePETS- koulutusta ZOOM -

järjestelmän kautta tammi-helmikuussa 2023 AG -alueittain. Yksityiskohtainen aikataulu ja valmistautumisohjeet jaetaan 

tammikuun alussa piirikouluttajien toimesta.

PETS (Presidents-elect Training Seminar)
Rotarykauden 2023–2024 klubien presidenteille, sihteereille sekä klubien avainhenkilöiden koulutusta jatketaan PETS:n ja 

kevätkokouksen yhteydessä Varkaudessa, Ravintola Kaks Ruusua 18.03.–19.3.2023.

RLI (The Rotary Leadership Institute)
Syventävää rotarytietoutta kaikille rotareille. Kolmiosainen (Minä rotarina, Oma rotaryklubini, Laajeneva rotarymaailmani) 

Ainakin piirit 1385 ja 1410 järjestävät tänä syksynä RLI:t, esim. D 1385 lisätietoa https://sites.google.com/rotaryd1385.org/rli

Myös meidän piirissä järjestetään RLI, siitä tietoa myöhemmin.

Piirikonferenssi 13.–14.05.2023 – teemalla “Yhdessä olemme enemmän”

https://rotary.fi/d1430/blog/ajankohtaiset/rotarypiirimme-syysseminaarin-ja-syyskokouksen-29-10-30-10-rantasalmi-kuus-hukala-esityksia-ja-aineistoja/
https://sites.google.com/rotaryd1385.org/rli
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Rotary.org https://www.rotary.org/en on kaikille yleinen
Virtuaalinen koulutusympäristö My Rotaryssa https://www.rotary.org/en

>Members >My Rotary tai www.myrotary.org

Jos Sinulla ei ole vielä My Rotaryyn tunnuksia, luo sinne ensin oma tili käyttäen samaa
sähköpostiosoitetta, jonka olet ilmoittanut jäsentietojärjestelmään ja sitten tunnuksilla sisään, ks.
lyhyt opastus My Rotaryyn ja tunnuksien tekemiseen piirimme koulutusaineistosta 
Jäsentietojärjestelmä My-rotary Klubin tavoitteet ja Kunniamaininta 2022-2023 tai  
https://www.youtube.com/watch?v=ToHa8lPiDi8

Learning Center

https://www.rotary.org/en
https://www.rotary.org/en
http://www.myrotary.org/
https://rotary.fi/d1430/wp-content/uploads/sites/175/2022/02/Jasentietojarjestelma-My-rotary-viim-pakattu_1.pdf
https://rotary.fi/d1430/wp-content/uploads/sites/175/2022/02/Klubin-tavoitteet-ja-Kunniamaininta-2022-2023-ET.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ToHa8lPiDi8
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Suomen Rotary https://rotary.fi > Jäsenille (ratas) > Rotaryn tietopankki ja Zürichin
materiaalipankki
Osittain vanhentunutta joskin käyttökelpoista, esim. Rotaryn jäsentietojärjestelmän 
käyttöohje, ansiomerkit, koulutusaineistoja klubien toimihenkilöille sekä linkit
jäsentietojärjestelmään ja MyRotaryyn

Tietoa muiden piirien koulutuksista:
D1385 https://sites.google.com/rotaryd1385.org/intranet
D1390 
D1410 https://rotary.fi/d1410/mita-teemme/koulutus-2/
D1420 https://rotary.fi/d1420/rotarykoulutus/
D1430 https://rotary.fi/d1430/piirin-koulutus/

Tavoitteena olisi saada piirien yhteinen koulutuskalenteri.

https://sites.google.com/rotaryd1385.org/intranet
https://rotary.fi/d1410/mita-teemme/koulutus-2/
https://rotary.fi/d1420/rotarykoulutus/
https://rotary.fi/d1430/piirin-koulutus/


Aivoriihessä 20 ideaa

MITEN JÄSENEN PERUSKURSSIIN JA

MUUN ROTARYTIETOUDEN KIMPPUUN

OPPIMAAN?

Rotaryn koulutuspolku 
https://sites.google.com/rotaryfinland.org/koulutuspolku/rotaryn-peruskurssi?authuser=0

https://sites.google.com/rotaryfinland.org/koulutuspolku/rotaryn-peruskurssi?authuser=0

