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Hyödyllistä tietoa 
klubivirkailijoille 

• Sponsoroiko klubisi jo Rotaract-klubia? 

• RI:n viimeisimmät Rotaract-linjaukset 
 

• Miten hyödyt My Rotarysta? 
 

• My Rotaryn Learning Center apunasi 
 

• Mitä Brand Center tarjoaa sinulle? 
 

• Eurooppa/Afrikka toimisto – yhteyshenkilösi 
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Onnittelut!  

Tiesitkö että, 

• Rotary International jakaa joka vuosi Rotaract Outstanding Project Award palkinnon?  

• joka maaliskuussa järjestetään World Rotaract Week viikko Rotaractin juhlimiseksi? 

• erityisesti kunnostautuneet Rotaract-klubit voivat saada Rotary Citation kunniamaininnan?  

• Rotaract-klubien tulee säännöllisesti ilmoittaa klubin tiedot Rotary Internationalille?   

• Rotaract-klubeille on paljon hyödyllisiä resursseja? 

o Facebook ja Twitter – ideoiden vaihtamiseen ja verkostoitumiseen  

o Uutiskirje “Young Leaders in Action” Rotaractista ja Rotaryn muista nuoriso-ohjelmista 

o Rotaract tuotteet Rotaryn lisensoiduilta jälleenmyyjiltä 

o Brand Center ja Rotary’s Voice and Visual Identity Guidelines: Rotary’s Youth Programs 

o Rotaract-käsikirja  ja Opas piirin Rotaract-edustajille  

 

Keskustele klubissasi mahdollisuuksista perustaa uusi Rotaract-klubi  

• Tutustu Rotaractin toimintaan rotary.orgissa ja opi mitä et tiennyt rotaractoreista. 

• 10 askelta Rotaract-klubin aloittamiseen! 

• Jos sinullla on kysyttävää ota yhteyttä piirisi Rotaract-komitean puheenjohtajaan tai piirin Rotaract-

edustajaan.  

 

 

KYLLÄ

 

EI 

 

IST IHR CLUB BEREITS PATE EINES 

ROTARACT CLUBS? 

SPONSOROIKO KLUBISI JO  

ROTARACT-KLUBIA? 
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Vuoden 2019 sääntövaltuuskunta (Council on Legislation) täydensi Rotary Internationalin järjestysmuotoa 

huhtikuussa 2019 ottamalla Rotaract-klubit jäseniksi Rotary Internationaliin. 

 

Tärkeimmät muutokset:   
 

• Rotaract-klubien asemaa kohotettiin. Rotary internationalin jäsenmääritelmää laajennettiin ottamalla 

Rotaract-klubit Rotary Internationalin jäseneksi. Aiemmin Rotaract oli ainoastaan Rotary Internationalin 

ohjelma.   

• Rotaract-klubit ovat avoinna kaikille nuorille vähintään 18-vuotiaille aikuisille. Rotaract-klubi voi halutessaan 

asettaa jäsenyydelle yläikärajan, mutta sitä ei vaadita tekemään näin. Klubi voi asettaa yläikärjan jos sen 

jäsenet ja mahdollinen sponsoriklubi hyväksyvät sen (omien sääntöjensä mukaisesti).  

• Yksi tai useammat Rotaryklubit tai Rotaract-klubi voi sponsoroida Rotaract-klubia. 

• Rotaract-klubi voidaan perustaa myös ilman sponsoreita. 

  

Muut keskeiset muutokset: 
 

• RI:n hallituksen tammikuun 2020 kokous päätti vuosittaisesta Rotaract per capita -maksujärjestelmästä, 

jossa yliopistopohjaiset Rotaract-klubit maksavat 5.00 USD ja yhteisöpohjaiset Rotaract-klubit 8.00 USD 

1.7.2022 alkaen. Samoin hallitus päätti luopua Rotaract-klubin perustamismaksusta (50 USD) 1.7.2022 

alkaen. 

• RI:n presidentin, RI:n hallituksen ja TRF:n valtuushenkilöiden (Trustees) tulee harkita kuinka rotaractorit 

voivat neuvoa heitä Rotaract-asioissa. 

 

Lisätietoa: 

 

RI:n Rotarct-sääntöjen muutokset 1.7.2020 alkaen 

Rotaract-klubien järjestysmuoto 1.7.2020 alkaen 

Rotaract-klubien päivitetyt mallisäännöt 1.7.2020 alkaen 

 

RI:N VIIMEISIMMÄT ROTARACT-

LINJAUKSET 
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Onko sinulla jo My Rotary -tili?  Kirjaudu sisään täällä – ja löydä tilisi 

edut!  
 

Tulevana klubivirkailijana sinulla on osittaiset tietojen 

muokkausoikeudet; saat täydet oikeudet kun virkavuotesi alkaa: 

 

 

• Tarkasta klubilaskun yksityiskohdat (mukaanlukien The Rotarian 

lehtitilaukset) 

• Tarkasta klubin tämänhetkinen saldo 

• Muokkaa klubilaskun toimitustapaa 

• Hoida potentiaalisten jäsenten “membership leadit”  

• Päivitä ja tarkasta Rotaract-klubin tiedot - vain virassaoleville 

klubivirkailijoille 
 

 

 

• Tarkasta klubisi jäsentiedot 

• Tarkasta jäsenten My Rotary -tili tilanne  

• Seuraa klubin jäsenkehitystä ja monimuotoisuutta 

• Seuraa klubin jäsenten säilyttämistä 

• Löydä piirin alumnit ja ohjelmiin osallistujat 

• Tarkasta klubisi PHF tilanne 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MITEN HYÖDYT MY ROTARYSTA? 

Hoida klubisi asioita 

My Rotary | Manage | Club Administration 

 

 

  

  

  
Pysy ajantasalla 

My Rotary | Manage | Reports 

  

  

  

Suunnittele strategisesti ja aseta tavoitteet 

Rotary Club Centralissa  

My Rotary | Member Center | Rotary Club Central 

• Näe keskeiset klubitrendit (ikä, sukupuoli, projektit, Annual Fund) 

yhdellä silmäyksellä Rotary Club Centralissa  

• Aseta klubitavoitteet liittyen jäsenyyteen, lahjoittamiseen, 

palvelutoimintaan, nuoriin johtajiin, julkisuuskuvaan ja Rotaryn 

kunniamainintaan 

• Seuraa klubin saavutuksia pitkällä aikavälillä 

• Kirjaa projektit ylös ja kuljeta projektit Showcasesta Rotary Club 

Centraliin  

• Kirjaa ylös palveluprojektien vapaaehtoistunnit 

 

• Find an overview of useful resources regarding membership, giving, 

service, young leaders, PR and Rotary Citation 

 

RESURSSEJA 

 

Kuinka avaat My 

Rotary -tilin  

 

Rotary.org UKK 

 

Rotary Club Central 

resurssit (verkkokurssi) 

 

Ymmärrä 

jäsenraportteja: näin 

aloitat 

 

Dataintegroitujen 

klubien 

palveluntarjoajat 
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Strateginen suunnittelu 

 

Apurahahakemukset 
 

Verkostoituminen 

 

 

a 

Tutustu Rotaryn 
toimintasuunnitelmaan ja 
käytä Strategisen suunnittelun 
opasta kun asetat klubin 
tavoitteita. Käytä näitä vinkkejä 
myös klubisi oman 
tomintasuunnitelman 
tekemisessä.   
 

Opi lisää Rotaryn säätiöstä ja 
lahjoitusten antamisesta. Hae  
apurahoja verkossa tai kiitä 
rotareita erinomaisesta 
toiminnasta tunnustuksella.  
 

Löydä klubit maailmanlaajuisesti 
Club Finderissa ja niiden 
yhteystiedot Official 
Directoryssa. Verkostoidu 
toisten rotareiden kanssa 
käyttämällä My Rotaryn Search 
People -toimintoa. 

 

Julkisuuskuva 

 

RI:n säännöt 

 

Tilastot 

 
 

 

   
Löydä muokattavat PR-mallit 
Brand Centerissä. Tee oma 
klubilogosi ja lataa mainoksia, 
kuvia & videoita. 
 

Konsultoi Rotaryn käsikirjaa 
löytääkseesi oikeat kohdat 
Rotaryn järjestysmuodosta. 

Käytä Rotary Club Centralia 
apuna strategisessa 
suunnittelussa. Analysoi 
tilastotietoja ja klubien/piirien 
trendejä maailmanlaajuisesti. 
  

MY ROTARY HYPPYSISSÄSI 
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Tilisi My Rotaryssa antaa sinulle pääsyn Learning Centeriin.  

Opi 

• kuinka sinä ja klubihallitus voitte valmistautua tulevaa vuotta varten osallistumalla virkaan valmistaviin 
verkkokursseihin, jotka korvasivat vanhat klubivirkailijoiden käsikirjat.   

• kuinka käytät Rotary Club Centralia asettaaksesi klubillesi tavoitteet.  

• kuinka autat klubiasi monimuotoistaamaan jäsenyyttään.  

• kuinka käsittelet mahdollisia klubikonflikteja  

• paljon muuta! 

Learning Centerin kurssit on listattu lyhyesti kurssikatalogissa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MY ROTARYN LEARNING CENTER APUNASI 
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Pääset Brand Centeriin kun kirjaudut sisään My Rotaryyn ja navigoit seuraavasti: Member Center | 

Online Tools | Brand Center 

Seuraavassa kuusi hyvää syytä käyttää Brand Centeriä.  

Klubipresidenttinä   

• löydät materiaalit klubin People of Action -kampanjan luomiseksi 

• löydät säännöt Rotaryn logon käyttämisestä 

• voit tehdä säännönmukaiset logot ja ladata ne koneellesi 

• voit luoda ammattimaisia materiaaleja, lehdistötiedotteita ja uutiskirjeitä, jotka seuraavat Rotaryn 

virallista visuaalista ilmettä 

• voit ladata mainoksia tehdäksesi Rotarya tunnetuksi yhteisössäsi 

• löydät videoita ja valokuvia, joita voit käyttää klubisi verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa 

 

  

MITÄ BRAND CENTER  

TARJOAA SINULLE? 
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Tilaa Rotaryn julkaisut verkkokaupasta https://shop.rotary.org/ ta s-postitse eao.order@rotary.org. (Huomioi että 
verkkokauppa suljetaan vuonna 2020 huhtikuun lopussa.) 

 

Klubi- ja piirituki (CDS) 
 

 

Tietoa Rotaryn ohjelmista, järjestysmuodosta ja hallinnoinnista 
 

Sari Miettinen 
Specialist | Nordic Countries 
Tel: +41 44 387 7130 
E-mail: Sari.Miettinen@rotary.org 

 

 

 

Anna Maria Rhodenlind 
Advisor | Nordic Countries 
Tel: +41 44 387 7130 
E-mail: annamaria.rhodenlind@rotary.org 
 
 
 
 

Rotaryn Säätiön (TRF) palvelut  
 

 

Tiedot Paul Harris Fellow (PHF) tunnustuksista, apurahoista ja säätiölahjoituksista 
 

Anja Stokke 
Advisor 
Tel: +41 44 387 7144  
E-mail: Anja.Stokke@rotary.org  
 

Talousosasto  
 

 
 

Tiedot klubien maksuista RI:lle 
 

 
Sivananthini Rathirajan 
Accountant 
Tel: +41 44 387 7182 
E-mail: Sivananthini.Rathirajan@rotary.org  
 

Tilaukset  
 

EUROOPPA/AFRIKKA TOIMISTO 

YHTEYSHENKILÖSI 

SsS  
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