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SUOMEN ROTARYN  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 

❑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.



ERI SUOJATUILLE ROTARY -SIVUILLE TÄSTÄ

SUOMEN ROTARYN VERKKOSIVUT JA KLIKKAA VAAKAPALKISTA ”JÄSENILLE” 

JA SEN JÄLKEEN KATSO VALIKOSTA KYSEINEN KOHTA MINNE HALUAT MENNÄ

Oheisten linkkien 

tarjontaan kannattaa 

tutustua!



JÄSENTIETOJÄRJESTELMÄ

Liitteenä oleva Suomen Rotaryn jäsentietojärjestelmän ohje löytyy Suomen Rotaryn 

sivulta:

-> Jäsenille

-> ROTARYN TIETOPANKKI (vaatii salasanan – teillä tiedossa)

-> 1. Suomen Rotarypalvelu

-> 1.3 Jäsentietojärjestelmä

-> 1.3.1 Jäsentietojärjestelmän käyttöohje

->  1.3.5 Jäsentietojärjestelmän tietosuojaohje.pdf



SISÄÄNKIRJAUTUMINEN

Kaksi eritasoista tunnusta

❑ Presidentin ja sihteerin tunnus, jolla ylläpidetään jäsentietoja ja 

klubitietoja

❑ Oikeus myös ladata ja tulostaa tietoja 

❑ Klubin jäsenten tunnus, jolla pääsee katselemaan tietoja

❑ 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.



KLUBIN TIEDOT KANNATTAA PITÄÄ AJANTASALLA
(AIKA, PAIKKA, NETTISIVUOSOITE)



UUDEN JÄSENEN TIEDOT, MUUTOKSET JÄSENTIETOJEN
KAUTTA, KTS OHJE



JÄSENREKISTERISTÄ SAA MYÖS RAPORTTEJA



SR:N JÄSENTIEDOT TÄYTYY PITÄÄ AJAN TASALLA!

❑ Klubin tiedot

❑ Jäsenet

❑ Klubin toimihenkilöt

❑ Piirin toimijat yms.

Koska…

❑ Vuosittain julkaistavan matrikkelikirjan klubi- ja jäsentieto-osuudet perustavat tähän 

SR:n jäsentietojärjestelmään, joten mahdolliset puutteet ja virheet johtuvat oman klubin 

virkailijoista. 

❑My Rotaryn käyttöoikeudet vain jäsentietojärjestelmässä olevalle sähköpostiosoitteelle

❑ Klubin maksut SRP:lle perustuvat jäsentietojärjestelmän perustuvat tietoihin 1.3. ja 

1.10.

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

❑ Rotary Norden –lehden tilaukset



MY ROTARY

my.rotary.org



MYROTARY.ORG

❑Rotarytietoa

❑Lahjoitustietoa

❑Klubin maksutiedot

❑Raportteja klubistasi

❑Tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

❑Keskustelupalstat

❑Klubitiedot maailmanlaajuisesti

Ainoat suoraan Myrotaryyn tallennettavat asiat ovat 

❑Klubin tavoitteet ja toteutumat kaudelle

❑Klubin projektit ja toteutuminen

❑Edellä mainitut muodostavat Presidentin kunniamaininnan



Register for account (Rekisteröinti)

• Sign in: anna postiosoite ja salasana

• Register: Create account

• Saat ilmoituksen s-postiisi

• klikkaa account ja anna tiedot

• create account

• continue: My Rotary-tili on valmis!

• HUOM! Sähköpostiosoitteen on oltava sama 

kuin SR:n jäsentietojärjestelmässä

Suosittelen kirjautumista kaikille klubin jäsenille!

Tunnusten hankkiminen My Rotaryyn: rekisteröityminen



MY ROTARYYN KIRJAUTUMINEN

Ensimmäinen 

kirjautuminen

Ensimmäinen 

kirjautuminen

Kirjaudu 

tästä

Kirjaudu 

tästä



Keskusteluryhmät, tapahtumat, klubiyhteydet

My Rotary…



Lahjoittaminen, projektit, apurahat

My Rotary…



Opiskelu rooleittain, alueittain, yleistietoa, oppimiskeskus

My Rotary…

Kannattaa tutustua!



Työkalut klubin pääkäyttäjälle

My Rotary…



Tietoa säätiöstä

My Rotary…



Uutisia, media- ja brändi

My Rotary…



MY ROTARYSTÄ LÖYDÄT…

Jäsenkeskus

My Rotary…



ROTARY CLUB CENTRALIN ETUSIVU
pääset myös suoremmin

www.rotary.org/clubcentral



KAUDEN TAVOITTEET

Katso ohje: Tavoitteet ja kunniamaininta 2020-2021



PROJEKTIT

Katso ohje: Tavoitteet ja kunniamaininta 2020-2021



ROTARYSÄÄTIÖLLE LAHJOITTAMINEN

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.



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 



KESKUSTELURYHMIIN LIITTYMINEN

Palaamalla My Rotaryn etusivulle 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.


