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Suomen Rotarypalvelu ry

• Suomen Rotarypalvelu ry:n jäseniä ovat Suomessa 

toimivat rekisteröidyt rotarypiirit. Suomen Rotarypalvelu ry 

ei virallisesti kuulu Rotary Internationalin organisaatioon.

• Yhdistyksen tarkoituksena on edistää rotarytoimintaa 

Suomessa toimimalla rekisteröityjen rotarypiirien palvelu- ja 

yhteistoiminta-elimenä sekä niiden alaisten rotaryklubien 

tukielimenä

Rotaryklubit

Rotarypiirit Suomen Rotarypalvelu
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Suomen Rotarypalvelut ry:n hallinto

▪ Hallintoelimiä ovat

▪ yhdistyskokous, jolla on yhdistyksen ylin päätösvalta ja 

▪ toimeenpaneva hallitus

▪ Yhdistyskokouksen edustajina ovat rotarypiirien valitsemat edustajat, yksi

edustaja rotarypiiriä kohden.

▪ Yhdistyskokous valitsee puheenjohtajan, toimikausi on yksi rotaryvuosi

▪ Hallitus valitsee Suomen Rotarypalvelun pääsihteerin, tehtävä on avustaa

hallitusta, panna toimeen päätöksiä, toimia Rotarytoimiston esimiehenä. 

Toimikausi 3 rotaryvuotta.
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Suomen Rotarypalvelut ry:n tehtävät
• Edistämällä jäsenten välistä yhteistyötä sekä kokemusten ja tietojen vaihtoa

• Tuottamalla ja julkaisemalla rotaryaiheista kirjallisuutta sekä koulutus- ja 

tiedotusaineistoa

• Järjestämällä jäsenten toimintaa tukevia koulutus- ja seminaaritilaisuuksia

• Avustamalla jäseniä niiden yhteisten hankkeiden suunnittelussa, 

koordinoinnissa ja toteutuksessa sekä

• Hoitamalla jäsenten rahavaroja

• Suomen Rotarytoimiston hoito

• Tulevien kuvernöörien kansallisen koulutuksen järjestäminen (DGE-info)

• Nuorisovaihdon ja Lääkäripankin monipiiritoiminta

• Suomen Rotarypalvelu ry:n, monipiiriorganisaatioiden ja rotarypiirien 

maksuliikenne ja kirjanpito
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Suomen Rotarypalvelut ry:n tarjoamat palvelut
• Rotarymatrikkelin vuosittainen julkaiseminen ja jakelu

• Sovittujen RI:n tuottamien oppaiden ja muiden aineistojen käännöstyö suomen 

kielelle 

• Suomessa painettujen rotarytuotteiden julkaiseminen ja jakelu

• Rotary Norden -lehden tilaajarekisterin ylläpito, lehden laskutus ja kirjanpito 

Suomen Rotaryn jäsentietojärjestelmän hallinta

• Suomen Rotaryn verkkosivujen ylläpito 

• Informaatio- ja tukipalvelut piireille, klubeille ja rotareille

• Kuvernöörien kuukausikirjeiden jakelu näin sovittaessa

• Suomen Rotaryn arkiston hoito

• Rotaryn nimeen ja merkkiin liittyvien oikeuksien valvonta Suomessa
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Suomen Rotarypalvelut ry:n toimikunnat

Suomen Rotarypalvelu ry nimeää piirien yhteisten asioiden edistämiseksi ja 

hoitamiseksi Suomen Rotarypalvelun pääsihteerin ja toimikuntia. Nämä toimivat 

vapaaehtoisuuden pohjalta

• ICC-toimikunta (Intercountry Committee) piirien kv palvelun vetäjät

• IT-toimikunta: piirien IT-vastaavat

• Julkaisutoimikunta: SRP:n hallituksen nimeämät henkilöt

• Koulutustoimikunta: piirikouluttajat

• Käännöstoimikunta: SRP:n hallituksen nimeämät henkilöt

• Rotarysäätiötoimikunta: piirien Rotarysäätiökomiteiden pj:t

• Viestintätoimikunta: piirien viestintäkomitean pj:t
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Suomen Rotarypalvelut ry

Lisää tietoa

• https://rotary.fi/

• https://rotary.fi/jasenille/

• Rotarymatrikkeli

• Rotarytoimisto
• Puhelin +358-9-640 078

• Sähköposti rotarytoimisto@rotary.fi

https://rotary.fi/
https://rotary.fi/jasenille/
mailto:rotarytoimisto@rotary.fi

