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ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary 

International) on Rotary Internationalin vuonna 1917 

perustama stipendi- ja avustusrahasto (TRF) 

Rotarysäätiö on yksi maailman suurimmista ja 

parhaiten toimivista yksityisen rahoituksen turvin 

toimivista säätiöistä.  

Marraskuu on Rotarysäätiön teemakuukausi 



 Säätiö tukee humanitaarisia avustus- ja koulutuspro-

jekteja 
 

 Tavoitteena on parantaa kansainvälistä yhteisymmär-

rystä koulutusta edistävien tai köyhyyttä ja sairauksia 

lievittävien ohjelmien kautta 

 

MITÄ SÄÄTIÖ TEKEE JA MITÄ SE RAHOITTAA? 





Keskittymisalueet 



ROTARYSÄÄTIÖN RAHASTOT 

Lahjarahasto 

Turvaamme 
huomisen 

Vuosirahasto 

Autamme tänään 

PolioPlus Fund 

End Polio Now 

Rotarysäätiön rahastot 



PolioPlus-rahasto 

Rotarysäätiön rahastot 



PolioPlus-ohjelma alkoi vuonna 1985 

 

Tähän mennessä rokotettu yli 2  

miljardia lasta yli 200 maassa 

   

Rotary on lahjoittanut yli 1,2 miljardia USD  

maailmanlaajuisen Polion hävittämiseksi 

 

Tällä hetkellä vain 1 % enää jäljella   

PolioPlus 



PolioPlus 



PolioPlus 





      This close 



Rotarysäätiön rahastot 

Vuotuisrahasto (Annual Fund) 



Rotarysäätiön rahastot 

 Maailmanrahasto (World Fund) 

Maailmanrahastoa Säätiö käyttää rahoittaakseen 

maailmanlaajuisia ohjelmia ja stipendejä, jotka ovat 

kaikkien rotarypiirien ja klubien haettavissa.  



Rotarysäätiön rahastot 

Lahjoitusrahasto ( Pysyväisrahasto) 

Endowment Fund (Permanent Fund) 

Lahjarahasto on Rotaryn pääomarahasto.  

Pääomaan ei kosketa ja vain osa tuotosta käytetään Säätiön 

apurahoihin ja aktiviteetteihin. 

Lahjoitukset Lahjarahastoon voivat olla suoranaisia rahalahjoja, 

arvopapereita, testamenttilahjoituksia tai elinkorkosopimuksia. 

Monet rotarit lahjoittavat huomattavia summia Lahjarahastoon. 



Lahjoitukset ja tunnustukset 



Lahjoitukset ja tunnustukset 

 Every Rotarian Every Year  (EREY) 

Klubin jäsen lahjoittaa rotaryvuoden  

aikana jotain vuosirahastoon.  

Kannatusjäsen (Sustaining member) 

 

Jos kaikki klubin jäsenet ovat lahjoittaneet, niin 

Rotarysäätiö antaa klubille tunnustusstandaarin 



Lahjoitukset ja tunnustukset 

Paul Harris Fellow (PHF)- tunnustus 
 

1.000 USD lahjoitus vuotuisrahastoon joko klubin lahjoittamana 

 tai henkilön lahjoittana. 

Jokaisesti lisälahjoituksesta saa PHF-merkkiin yhden "timantin" 

lisää. 

Jos yksityinen henkilö lahjoittaa jollekin toiselle henkilölle PHF:n,  

niin hän saa bonuksena itsekin säätiötililleen 1.000 pistettä,  

jolla voi hankkia itselle PHF:n 

 

 



Lahjoitukset ja tunnustukset 



Lahjoitukset ja tunnustukset 

Kannatusjäsen (Sustaining member) 

 

Lahjoitus vähintään 100 USD rotaryvuoden aikana. 

Jos kaikki klubin jäsenet lahjoittavat 100 USD vuoden aikana, 

niin Rotarysäätiö antaa tästä tunnustuksen 

 



Lahjoitukset ja tunnustukset 

Paul Harris Society-jäsen 

 

Jos sitoutuu lahjoittamaan vähintään 1.000 USD jokaisen 

rotaryvuoden aikana 

 



Lahjoitukset ja tunnustukset 

Major Donor (Suurlahjoittaja) 

 

Jos lahjoittaa vähintään 10.000 USD 

Suomessa Major Donor-lahjoittajia on kymmenkunta 

 



Lahjoitukset ja tunnustukset 

Arch Klumph Societyn jäsen 

 

Jos lahjoittaa vähintään 250.000 USD 

(Saa kuvansa RI:n pääkonttorin galleriaan) 



Testamenttilahjoittaja (Bequest Society) jäsen 

 
Jos tekee vähintään 10.000 USD testamentin Rotarysäätiölle 

Lahjoitukset ja tunnustukset 



Rotarysäätiön tunnustukset klubeille 







Lempäälän Rotaryklubi 

Klubimme nimissä olevat lahjoitukset Rotarysäätiölle 

 

 Kautta aikojen 57.600 USD = 57 PHF-tunnustusta.  

   Tällä lahjoitusmäärällä olemme piirin kärkisijoilla. 

 

 Tällä hetkellä 33 aktiivijäsenellä PHF (= 72 % jäsenmäärästä) 

 

 Aktiivijäsenten PHF:n määrä 41 (muutamilla jäsenillä useampia) 

 

 Lisäksi PHF kahdella kunniajäsenellä ja viidellä puolisolla 

 

 Suurin osa PHF-tunnustuksista on klubin hankkimia, 

  osa on tullut piirin ja Suomen Rotaryn kautta. 

 

PHF-tilasto.pdf


Miten kannan rotarymerkkejä oikein 

1. Arkikäyttö 

 

 

 

2. Rotarytilaisuudet 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rotaryn juhlatilaisuudet 

Kaikki muut rotarypinssit, esim. kauden teemapinssi 

kiinnitetään takin kauluksen oikealle puolelle 




