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KLUBILASKU (CLUB INVOICE, entinen SAR)  
 
Uusi klubilaskujärjestelmä antaa Rotarylle ajantasaista jäsentietoa  
Tammikuusta 2015 alkaen klubeille lähetettävä Rotary Internationalin per capita -lasku (entinen 
SAR-lasku) on nimeltään klubilasku (Club Invoice). Lasku on yksisivuinen. Katso esimerkki klubilas-
kusta Klubin rahastonhoitajan oppaasta (220-FI), jonka voit vapaasti ladata SR:n suojatuilta jäsen-
sivuilta. Lasku perustuu SR:n jäsentietojärjestelmässä 1.1. ja 1.7. oleviin klubikohtaisiin tietoihin. 
Laskun summaa ei voida korjata, vaan se tulee maksaa määräpäivään mennessä laskussa osoitettuun 
osoitteeseen. Jäsenmuutokset hallitaan online kirjautumalla Suomen Rotaryn jäsentietojärjestel-
mään. Klubien sihteereiden tulee päivittää uusien tai eri syistä eronneiden jäsenten tiedot 
SR:n jäsentietojärjestelmään 30 päivän sisällä tapahtuneesta (järjestelmä ei hyväksy sitä van-
hempia muutoksia).  

Muutos koskee klubeja maailmanlaajuisesti 
- Jos olet klubin johtohenkilö, sinun tulee säännöllisesti päivittää klubisi jäsentietoja, jotta tam-

mikuussa ja heinäkuussa saat paikkansa pitävän laskun. Rotaryn tietokannassa 1.1. ja 1.7. olevat 
jäsenmäärät tulkitaan klubisi viralliseksi jäsenluvuksi, johon laskusi perustuu. Tulevat toimihen-
kilöt tulee ilmoittaa tammikuun loppuun mennessä. 

- Jos olet piirin johtohenkilö, sinun tulee varmistua siitä, että klubit ovat klubilaskusta tietoisia, 
sekä auttaa klubien johtohenkilöitä ymmärtämään tämä prosessi ja huolehtia siitä, että he rapor-
toivat muuttuneet jäsentiedot annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Klubilasku lähetetään jokaiselle klubille sekä kirjepostina, että s-postina. Halutessasi voit valita pois 
kirjepostin ja saada klubilasku pelkästään sähköisessä muodossa (suositellaan). Valinta tehdään 
sivulla My Rotary/Club Administration/Invoice Preference, jossa valitset pois paperisen vaihtoeh-
don. Tämä tehdään vain kerran. 
 

  
 
Ensimmäinen uutta muotoa noudattava lasku lähetettiin s-postiliitteenä klubeille tammikuun 2015 
lopulla. Viestin aiheena oli ”Rotary International Invoice Notification – Club xxxx”. Varmista, että 
viestiä ei hylätä roskapostina lisäämällä lähettäjän osoite riclubfinance@rotary.org hyväksyttyjen 
yhteystietojen luetteloon. Jos havaitset laskussa virheen, niin sinun tulee ottaa yhteyttä siihen finans-
siyhteyshenkilöön, joka on mainittu laskussa (katso kuva sivulla 2). Jatkossa ei laskua enää lähetetä 
klubeille, vaan klubin toimihenkilöille ilmoitetaan laskun ilmestymisestä s-postilla. Viestissä on hy-
perlinkki https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/9571 My Rotaryn sivuille. Linkki avaa sivun 
Account Overview. 
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http://www.rotary.fi/rekisteri/
mailto:riclubfinance@rotary.org
https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/9571


 
 
Varmistu siitä, että jokaisella asianosaisella klubin toimihenkilöllä on SR:n jäsentietojärjestelmään 
ilmoitettu voimassa oleva henkilökohtainen s-postiosoite sekä, että kyseiset toimihenkilöt ovat 
avanneet itselleen oman My Rotary -tilin. Ilman näitä tietoja ei klubi jatkossa pysty laskua itselleen 
saamaan. Kuitenkin maksuvelvollisuus säilyy klubilla! Ellei klubi ole 120 päivän sisällä eräpäivästä 
maksanut klubilaskunsa, se erotetaan RI:n jäsenyydestä.  

Erotetut klubit, jotka eivät ole maksaneet kaikkia velkojaan RI:lle 150 päivän kuluessa erottamises-
ta, menettävät alkuperäisen perustamiskirjansa eivätkä ole oikeutettuja hakemaan jäsenyyttä uudel-
leen. Kun klubi anoo jäsenyyden palauttamista 150 päivän kuluessa erottamisesta, sen täytyy maksaa 
RI:lle kaikki erääntyneet maksurästit ja lisäksi 30 USD:n palautusmaksu jokaisesta jäsenestä. 

Klubilasku (View Current Invoice) 
Klubilasku ladataan My Rotarysta klikkaamalla linkkiä View Current Invoice. Yksisivuisesta laskusta 
selviää kaikki tarpeellinen mitä klubi tarvitsee voidakseen maksaa laskun. 
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Klubilaskun perustelut on selvitelty erillisessä erittelyssä, joka on ladattavissa My Rotarysta. Seuraa-
vassa kohdassa esitellään erittelyn rakenne. 

Klubilaskun erittely (View Current Invoice Details) 
Klikkaamalla linkkiä View Current Invoice Details voit ladata tarkan erittelyn laskun perintä-
perusteista. Erittelystä selviää niiden klubin aktiivijäsenten nimet, jotka sisältyvät klubilaskuun, sekä 
mahdollisten The Rotarian -lehden tilausten määrät ja tilaajien nimet. The Rotarian -lehden tilaaja-
tiedot päivitetään jäsenkohtaisesti SR:n jäsentietojärjestelmään (katso erilliset ohjeet SR:n suojatuilla 
jäsensivuilla).   

Erittelyssä ei mainita klubin mahdollisia kunniajäseniä, koska heistä ei RI peri jäsenmaksuja. 

Huomioitavaa on, että laskussa maksetaan alkaneen kauden jäsenmaksut, eli jokainen rekisterissä 
laskutushetkellä (1.1. tai 1.7.) olevasta jäsenestä klubi maksaa täyden puolen vuoden jäsenmaksun. 
Mikäli klubiin on tullut uusia jäseniä edellisen klubilaskun jälkeen, niin heidän ns. pro rata -osuudet 
laskutetaan tämän laskun yhteydessä. Heistä on erittelyssä tarkka selvitys. 

Alla olevasta kuvasta näet miten erittelyssä yksityiskohdat esitetään sinulle. 
 

 
 
Lisää tietoa saat osoitteesta https://www.rotary.org/myrotary/en/manage/club-district-
administration/club-invoice, s-posti clubinvoice@rotary.org, tai ottamalla yhteyttä alueesi CDS-
tukihenkilöön Zürichissä.  
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