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SIIRTYVÄ TAI ENTINEN JÄSEN – Menettelytavat  

Säännöstö 
Rotary Internationalin säännöt, kohta 4.030. 
Rotaryklubin jäsen saattaa joutua muuttamaan työn tai muun syyn vuoksi. 
Jotta liikkeemme säilyttäisi jäsenistönsä ja antaisi paikkakuntaa vaihtavalle rotarille mahdollisuu-
den saada uusia kontakteja ja luoda yhteysverkosto uudella paikkakunnalla, on siirtyvistä tai enti-
sistä jäsenistä annettu sekä ohjeita että suosituksia. 
Tässä asiakirjassa on kuvattu keskeisimmät seikat, jotka koskevat siirtyviä sekä entisiä jäseniä. 
Rotaryklubin jäsenyys ei siirry automaattisesti rotarin muuttaessa paikkakunnalle, jossa on rotary-
klubi. Jokainen rotaryklubi on riippumaton ja itsenäinen toimija ja valitsee itse jäsenensä. 

Tilapäinen vapautus läsnäolovelvollisuudesta 
Kun rotari muuttaa, ensimmäinen toimenpide on tavallisesti se, että klubin hallitus myöntää hänelle 
vapautuksen läsnäolosta oman klubin kokouksissa. 
Klubin hallitus tekee vapauttamispäätöksen muualle siirtyvän rotarin kirjallisesta hakemuksesta. 
Vapautus läsnäolosta myönnetään enintään yhdeksi vuodeksi (12 kk). 
Tämän toimenpiteen tarkoitus on antaa muuttavalle rotarille mahdollisuus käydä tutustumassa uu-
den koti- tai työpaikkakunnan rotaryklubeihin. 

Miten löytää uusi klubi? 
Suomessa paikkakunnan klubien löytäminen käy parhaiten tutkimalla Rotarymatrikkelia. Ulkomai-
sen klubin löytää parhaiten RI:n verkkosivujen avaussivulla käyttämällä linkkiä "Club Finder".  
Napsauttamalla linkkiä pääsee varsinaiselle etsintäsivulle. RI on myös kehittänyt eri älypuhelimiin 
ns. apseja nimeltään ”Club Locator”.  
Kun sopiva klubi on löytynyt, voi poismuuttavan rotarin oma klubi kirjoittaa valittuun uuteen klubiin 
suosituskirjeen. Kirjeen voi lähettää joko jollekin klubin jäsenelle, jonka muuttaja mahdollisesti tun-
tee, tai klubin presidentille tai sihteerille. Osoitteet saa Rotarymatrikkelista tai Official Directorysta. 
Kirjeessä on hyvä mainita muuttajan yhteystiedot ja luokitus. 

Vastaanottava klubi 
Jäsenhakemus ja muu protokolla 
Vastaanottava klubi toimii kuten uuden jäsenen ollessa kyseessä. 
Klubin hallitus vastaanottaa jäsenehdotuksen ja käsittelee asian. Ehdottavalle klubille tai jäsenelle 
tulee lähettää vastaus kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun ehdotus on saapunut. Jos hal-
litus hyväksyy ehdotuksen, pyydetään jäsenehdokasta allekirjoittamaan jäsenyyshakemus ja eh-
dokkaan suostumusta siihen, että ehdokkuudesta saa ilmoittaa kaikille klubin jäsenille. 

Ellei säädetyn ajan sisällä kirjallista moitetta ole annettu hallitukselle niin ehdokas on, noudattaen Rotary 
Internationalin suosittelemien klubin mallisääntöjen artiklan 10 kuvaamaa menettelyä, hyväksytty klubin jä-
seneksi. 

Uuden jäsenen tultua hyväksytyksi hänet tulee rekisteröidä SR Jäsentietojärjestelmään (tiedot siir-
tyvät automaattisesti RI:n jäsenrekisteriin).  
Maksut 
Klubin ei tarvitse maksaa Rotary Internationalille pro rata -maksua siirtyvästä jäsenestä siltä rotary-
vuoden osalta, joka on kulumassa (sääntö 17.040.2) jos hänestä on maksettu jäsenmaksu hänen 
edellisessä klubissaan. Siirtyvältä tai entiseltä jäseneltä ei myöskään peritä toistamiseen liittymis-
maksua. 
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https://www.rotary.org/myrotary/en/search/club-finder
http://www.rotary.fi/images/stories/Sisaiset-jasensivut/suomi/Hallinto/012b-fi.pdf
http://www.rotary.fi/images/stories/Sisaiset-jasensivut/suomi/Hallinto/012b-fi.pdf


Kunniajäsenet 
Klubin kutsumat kunniajäsenet eivät maksa liittymismaksua eivätkä muitakaan maksuja klubille. 
Kunniajäsen voi olla aktiivijäsenenä toisessa rotaryklubissa ja näin ollen myös olla näissä ohjeissa 
käsitelty siirtyvä tai entinen jäsen. 

Luokitus 
Uusi jäsen voidaan ottaa klubiin, vaikka hänen edustamansa luokitus olisi täytetty, kunhan klubissa 
ei ole ennestään enemmän kuin viisi saman luokituksen edustajaa tai luokituksesta ei tule niin suu-
ri, että klubin jäsenistä yli 10 % kuuluu siihen. 

Syrjintäkielto 
Klubi ei voi kieltäytyä vastaanottamasta siirtyvää tai entistä jäsentä rodun, syntyperän, ihonvärin, 
uskonnon, kansallisuuden, sukupuolen tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella. 

Ero vanhasta klubista 
Siirtyvän jäsenen tulee päättää jäsenyytensä entisessä klubissaan heti tultuaan valituksi uuden 
klubin jäseneksi. Jäsentietojärjestelmät eivät ota vastaan tiedon jäsenyydestä ennen kuin edelli-
sestä klubista hänet on lakkautettu. 

Rotari ei voi olla aktiivijäsenenä kuin yhdessä klubissa. 

Sihteerin toimenpiteet 
Entisen klubin sihteeri päivittää Suomen Rotaryn jäsentietojärjestelmän kautta jäsenen siirty-
neeksi, mikä tapahtuu seuraavasti: Jäsentiedoissa napsauta [Muokkaa henkilötietoja] → [Merkitse 
eronneeksi] ja täytä Eroamis-/siirtymispäivä → ilmoita eroamisen syy ja tallenna. 

Vastaanottavan klubin sihteeri lisää normaaliin tapaan uuden jäsenen Suomen Rotaryn jäsentie-
tojärjestelmään. Uutta jäsenyyttä perustettaessa tulee merkitä rekisteriin onko kyseessä siirtyvä tai 
entinen jäsen. Jos vastaus on kyllä, niin tulee myös merkitä jäsenen entisen klubin numero. Näin 
menetellen jäsenen vanha jäsennumero säilyy ja vältytään jäsenten kerrannaisesiintymiset.  

Myös jäsenen My Rotaryssa oleva mahdollinen virallinen rotarysäätiölahjoitushistoria palautuu 
ja näkyy uuden klubin raporttitiedoissa. SR:n jäsenrekisterissä olleet toimihenkilö- ja PHF-tiedot 
eivät siirry vanhasta klubista vaan ne on manuaalisesti päivitettävä, jos haluaa niiden näkyvän 
myös uuden klubin tiedoissa.  

Siirtyvää tai entistä jäsentä ei voi perustaa uuteen klubiin ennen kuin vanha klubi on hänet merkin-
nyt eronneeksi!  

 2 / 2 
 


