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Miten teen merkkipäivälahjoituksen Rotarysäätiölle 

 

Lahjoitus Rotarysäätiölle on erinomainen tapa ilahduttaa rotary-ystävää hänen merkkipäivänään – 

meistä useimmillahan on jo kaikenlaista tavaraa riittävästi. Rotarysäätiö on lähellä monien 

rotarysiskojen ja –veljien sydäntä ja täten lahjoituksesta säätiölle on varmasti iloa sekä avun saajille 

että päivänsankarille. 

Rotary Internationalin nettisivujen kautta on helppo tehdä lahjoitus luottokortilla. Siitä on tässä 

käytännöllinen ohje.   

 

1. Mene Rotary Internationalin nettisivuille osoitteessa www.rotary.org. Jos sinulla on tunnukset 

MyRotaryyn, kirjaudu niillä sisään ja klikkaa yläoikealta kohdasta Donate. Jos sinulla ei ole tunnuksia, 

klikkaa vain kohdasta Donate. Sinulle aukeaa tällainen näkymä. Valitse siitä se rahasto, jota haluat 

tukea.  

 

2. Tämän valinnan alla on kohta “I would like to make this donation in honor or in memory of someone”. 

Klikkaa sen edessä oleva pallukka aktiiviseksi. Silloin aukeaa ikkuna, jossa valitset, onko lahjoitus jonkun 

http://www.rotary.org/


kunniaksi (vaikkapa syntymäpäivälahjaksi) vai muistoksi. Kirjoita päivänsankarin nimi kohtaan “Name of 

honoree”. Seuraavan kohdan aktivoimalla toteat, että haluat ilmoittaa lahjoituksesta jollekin – tyypillisesti 

tietenkin  itselleen päivänsankarille. Tämä tieto menee ilman mainintaa lahjoittamastasi summasta. Tämän 

kohdan vaihtoehdot ovat sitten suora sähköposti-ilmoitus tai se, että itse printtaat ja viet tervehdyksen. Mikäli 

valitset sähköpostin, seuraavaksi sinulta kysytään vastaanottajan sähköpostiosoitetta. 

 

 

3. Seuraavaksi suunnittelet päivänsankarille lähetettävän tervehdyksen. Ensin kysytään lahjoittajan 

nimeä “Name of donor”. Tämä tulee osaksi englanninkielistä tekstiä, joten mahdollinen ja-sana 

kannattaa panna englanniksi. Sitten valitset neljästä eri näkymästä käytettävän kuvan. Lopuksi sinulla 

on käytettävissä 250 merkin tila vapaaehtoiselle tervehdykselle.  

 



 

4. Kun olet päässyt tähän asti, voit klikata kohtaa “Preview”, jolloin pääset näkemään tervehdyksesi. 

 

 

5. Tässä siis tervehdyksen näkymä.  Jos se on sellainen kuin haluat, klikkaa “Continue”. Mikäli haluat 

vielä muuttaa sitä, paina “Edit”. 

 

 



 

6. Tämän jälkeen on aika sopia rahaliikenteestä. Mikäli olet kirjautunut MyRotary-tunnuksillasi, sinut 

on jo tunnistettu ja Suomessa asuvana sinulle tarjotaan mahdollisuutta käyttää euroja tai dollareita. 

Valitse sopiva valuutta ja haluamasi summa (kohdasta “Other” voit määrittää summan itse). Tarkista 

tai anna henkilötietosi.  

 

7. Sitten tarvitaan luottokortin tiedot tavalliseen tapaan. Nämä tiedot siirtyvät suojatulla yhteydellä 

eikä niitä varastoida mihinkään. 

 

 



8. Sitten painat nappulaa “Contribute”. Sinulle avautuu näkymä tervehdyksestäsi. Samanlainen viesti 

menee ilmoittamallesi vastaanottajalle. Sinulle itsellesi tulee myös Rotarysäätiöltä vahvistus 

lahjoituksesta sähköpostiisi. PHF-pisteet lahjoituksesta tulevat sinun omalle tilillesi. 

 

 


