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Kuvernöörin kuukausikirje 1/2020 heinä+elokuu: jäsenyys  

Hyvät piirin rotarit,  
 

Rentouttavaa loppukesää Teille kaikille! Tervetuloa aloittamaan kanssani uutta Rotary-
vuotta!  Toivotan erityisesti kaikille piirin toimihenkilöille menestystä tuleviin tehtäviinne! 
 
Toimintakauden 2020-21 piirikuvernöörinä, minä Ilkka Nikmo yhdessä vaimoni, Mäntän klubin 

presidentin Auli Nikmon kanssa, teemme parhaamme piirimme rotarien ja klubien hyväksi.  Olen 

koulutukseltani Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistunut juristi ja varatuo-

mari.  Olen toiminut mm. 20 vuotta kaupunginjohtajana ja kaupunginlakimiehenä 10 vuotta. 

30-vuotisen rotariuden aikana olen hoitanut klubissamme mm. rahastonhoitajan, nuorisovaihto- 

asiamiehen ja presidentin tehtäviä. Lisäksi toimin GSE-ryhmän USA:aan suuntautuneen 

opintomatkan vetäjänä. Olin myös SRP:n ICC-toimikunnassa. 

 

Olemme vaimoni kanssa osallistuneet, paitsi RLI-koulutukseen, niin myös  monipuoliseen, kan-

sainväliseen Rotary Leader -koulutukseen edeltävän vuoden aikana, ensin Gdanskissa sekä 

sitten Floridassa ja San Diegossa.  Näitä ennen oli vielä Suomen Rotarypalvelun järjestämä 

DGE-info.  Olemme olleet monissa kongresseissa eri puolilla maailmaa ja olemme vierailleet 

lukuisissa ulkomaisissa klubeissa.  Olemme myös osallistuneet Rotaryn Kodinvaihtoon eli Home 

Exchange Fellowship -toimintaan ja toimineet monien kesä- ja vuosivaihdon vaihto-oppilaiden 

sekä parin GSE-ryhmän isäntäperheenä. 

 

Honolulun kansainvälinen kongressi järjestettiin maailmanlaajuisesta pandemiasta johtuen vir-

tuaalisena, mikä osoitti Rotaryn sopeutumiskyvyn.  Tarjolla oli monia, mielenkiintoisia alustuksia 

rotareille tärkeistä aiheista, joita monet teistä toivottavasti ehtivät seurata.  COVID-19-pandemia 

on siten asettanut haasteita toiminnallemme, mutta se on samalla avannut uusia mah-

dollisuuksia. Useat klubit siirtyivät keväällä käyttämään uutta teknologiaa ja pitivät kokoontumisia 

etäyhteyksin.  Samoin on toimittava mahdollisesti myös syksyllä.  Klubien kannattaa ennakko-

luulottomasti kokeilla vaikkapa Zoomia, jonka Suomen Rotarypalvelu otti omaan ja piirien käyt-

töön.  Näin siksi, ettei  toimintaan tulisi liian pitkää taukoa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rotary avaa mah-
dollisuuksia  
   
Rotary Internationalin presidentti  
Holger Knaack on valinnut toimikautensa 
teemaksi “Rotary avaa mahdollisuuk-
sia”. Hän on todennut yleisen kehityksen ja  
varsinkin digitalisaation antavan Rotarylle 
haasteen muuttua.  Hän painottaa, että 
toimintaa on muutettava, sillä on isompi 
ongelma, mikäli Rotary ei muutu. 
 

Muutosta tarvitaan myös nuorempien 
sukupolvien houkuttelemiseksi mukaan 
toimintaamme.  Rotaryn on tultava heitä 
vastaan luomalla uusia toimintatapoja ja  
ottamalla käyttöön RI:n tätä varten jo 
hyväksymiä, uusia klubityyppejä, esim.  
e-klubi, teemaklubi ja satelliitiklubi,  
jollainen jo perustettiin Tampereelle. 
 

Knaack on antanut kaikkien klubien tehtä-
väksi pitää yhden strategiakokouksen, 
jossa klubi, hallituksensa johdolla, suunnit-
telee ja linjaa toimintaansa eteenpäin 
määrittääkseen, millainen klubi haluaa olla 
viiden vuoden kuluttua ja mitä sen saavut-
tamiseksi tulee tehdä – sekä millaista 
lisäarvoa muutos tuo klubin jäsenille.  Joku 
(esim. presidentti) tulee valita johtamaan 
tätä ponnistelua.  

 

Rotary Internationalin halli-
tus 2020-2022 

 

RI:n hallitukseen on 12 vuoden tauon jäl-
keen saatu jäsen Suomesta,  Hän on PDG 
Virpi Honkala Raahen RK:sta.  
 

Onnea vaativaan tehtävään, RID Virpi!   

 

Holger ja Susanne Knaack      

Virpi Honkala 

Tervetuloa Ouluun Northern Lights 
Rotary-Instituuttiin ja edeltäviin semi-
naareihin!   Tämä ainutkertainen tapahtuma on 

erinomainen tilaisuus päivittää tiedot niin Itämeren 
suojelusta, polion hävittämisestä, erityisesti Afga-
nistanin ja Pakistanin tilanteesta, Rotarysta YK:n 
kumppanina, tavoista virkistää klubin toiminta, Ro-
tarysta rauhan edistäjänä ja hyvän tekemisen pro-
jekteista.  Syvällisemmin pääsee tutustumaan Ro-
tarysäätiön tarjoamiin mahdollisuuksiin TRF-semi-
naarissa.  Koulutukseen annetaan valmiuksia piirin 
koulutusseminaarissa. 
Seminaarit ovat 10.-11.9. ja itse Instituutti 11.-
13.9.2020 vasta remontoidussa Radisson Blu-ho-
tellissa.  Tule tapaamaan RI:n presidenttiä Holger 
Knaackia,  Rotarysäätiön hallituksen jäsentä (Trus-
tee) Per Høyeniä, aikaisemmin palvelleita, nykyisiä 
ja tulevia piirikuvernöörejä ja rotareita läheltä ja 
kaukaa!  Kokouskieli on englanti.  Kaikki rotarit 
ovat tervetulleita! 

 
Lisäinformaatiota ja ilmoittautumiset:  
www.rotaryinstitutefinland2020.org.  
 
Instituutin pj Leila Risteli ja Instituutin järjestäjä RI 
Director Virpi Honkala 

 

Piirin 1390 organisaatio 
● Piirimme uudistunut organisaatio, kuten 

muutkin tärkeät tiedot löydät piirimme net-

tisivuilta osoitteesta:  rotary.fi/d1390/rota-

rypiiri1390/piirin-organisaatio/  

● On puhallettava yhteen hiileen, jotta        

menestymme! 

http://www.rotaryinstitutefinland2020.org/
https://rotary.fi/d1390/rotarypiiri1390/piirin-organisaatio/
https://rotary.fi/d1390/rotarypiiri1390/piirin-organisaatio/


 

 

 

 

 

 

Elokuun teema: “Jäsenistön 
ja laajennustyön kuukausi” 
  

Piirimme on osa maailmanlaajuista, ar-
vostettua hyväntekeväisyys- ja palve-
lujärjestöä, joka elää juuri nyt sisäisten 
ja ulkoisten muutosten aikaa.  Meidän 
rotareiden tulee selkeästi tiedostaa jär-
jestömme ja klubiemme muutostarpeet 
- erityisesti jäsenkehityksessä (nyky-
isten jäsenten sitouttaminen & säilyt-
täminen + uusien hankinta) - sekä 
ulkoisessa tiedottamisessa ja 
julkisuuskuvassamme sekä perin-
teisissä toimintamuodoissamme, kuten 
kokoustamisessa.  
 

1.7.2020 piirimme jäsenmäärä oli 1655, 
2019 1756, 2018 1860, 2017 1943 ja 
2016 2023, joten jäsenmäärämme on 
pudonnut neljässä vuodessa 368 hen-
kilöllä. Tämä kehityssuunta on saatava 
pysähtymään.  Piirineuvottelussa 
hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa 
kuluvan kauden tavoite 1.7.2021 men-
nessä on 1750 jäsentä  eli keskimäärin 
2 jäsenen nettolisäys per klubi. Tämä 
merkitsee pienen klubin osalta n. 1-2 
jäsentä  ja (1 uusi jäsen 10 jäsentä 
kohden) ja suurempien klubien osalta 
3-6 jäsentä.  Tämä on myyntityötä! 
 

Jäsenten innostamiseksi jäsenhankintaan ja 
muuhun toiminnan kehitystyöhön 
tarvitsemme Teitä kaikkia yhdessä ja 
erikseen.  Rotary-brändimme on vastattava 
toimintaamme sekä ihmisten toiveita ja tar-
peita.  Meidän on osattava kertoa hyvää  
viestiämme oikealla, ihmisiin vetoavalla  
tavalla. On korostettava järjestömme jäse-
nille tarjoamia hyötyjä.  Klubilla on vastuu 
tulevaisuudesta sekä jäsenillä velvollisuus 
hankkia uusia jäseniä ja säilyttää entiset = 
“hanki yksi ja pidä toinen”-periaatteella. 
 

Elokuun jäsenyysteeman tärkeyden vuoksi 
järjestän 27.8.2020 alkaen klo 18 Zoom-
tapaamisen, johon olen kutsunut osallistu- 
 

maan edustajan jokaisesta piirimme klubista 
sekä piirineuvoston ja piiriorganisaation edusta-
jia.  Piirin käyttöön saimme äskettäin Zoom-
sovelluksen, joka mahdollistaa suuret osal-
listujamäärät virtuaalikokouksiimme. 
 

Uuden Rotaryvuoden päälin-
jauksia piirissämme 
 

● Piirin toimintasuunnitelmassa kauden 

painopisteet ovat: elävät klubit (ve-

tovoima/uudet ja nykyiset jäsenet), 

keskinäinen luottamus (osaaminen + rehel-

lisyys, tehokkuus ja tuloksellisuus) ja kestävä 

kehitys (ekologinen, taloudellinen, so-

siaalinen ja kulttuurinen).  Kaikki ne loogisesti 

yhdessä edistävät jäsenhankintaa.  Niitä 

avattiin ja korostettiin PETS-koulutuksen 

yhteydessä - ja toimintasuunnitelma on kaik-

kien klubien käytössä.  Klubikierroksellani ha-

luan kuulla, mitä klubit ovat suunnitelleet 

niihin liittyen - ja erityisesti jäsenhankinta-

toimenpiteistä. 

● Jokaisen klubin tulisi vuoden aikana pitää yksi 

kokous, jossa klubin säätiöasiamies kertoo, 

mitä hyvää rotarit tekevät maailmassa - sekä 

polion torjumisessa että myös muissa 

hankkeissa.  Tämän ansiosta jäsenet tulevat 

entistä paremmin tietoisiksi siitä, miten Rota-

rysäätiölle lahjoittamamme rahat käytetään. 

● Viestintään liittyvä pyrkimys on tiedottamisen 

selkeyttäminen, karsinta ja tiivistäminen niin, 

että tärkeät asiat erottuisivat aikaisempaa   

paremmin, periaatteella: “Less is more!” 

Rotary Citation 

• Kannustani klubeja kirjaamaan ensin kauden ta-
voitteensa Rotary Club Centraliin, mikä antaa 
klubeille mahdollisuuden seurata edistymistään 
ja mitata menestystä.  Kaikki toteutuneet toimin-
not kirjataan RCC:iin, viimeistään 30.6.2021, 
jotta klubi  saisi Rotary Citationin (riittävää on 
taso: 13/25). Lisätietoja: 

my.rotary.org/en/news-media/office-presi-
dent/rotary-citation 

 

https://my.rotary.org/en/news-media/office-president/rotary-citation
https://my.rotary.org/en/news-media/office-president/rotary-citation


 

 

 

 

 

 

Klubivierailut ja -tapahtumat 
Tulen vierailemaan kaikissa piirimme 

klubeissa tänä syksynä, vallitsevan korona-

pandemian sallimissa rajoissa. Mikäli korona-

tilanne muuttuu nykyistä vaikeammaksi, 

klubivierailu voidaan muuttaa ZOOM-

tapaamiseksi tai siirtää tuonnemmaksi.  Olen 

lähettänyt klubien presidenteille ja sihteereille 

ehdotukseni ajankohdasta sekä muutamia 

kysymyksiä, joihon toivon saavani vastaukset 

ensi tilassa. 

Ensimmäinen Rotarytapahtuma, jossa 

vierailin heinäkuussa  oli Asikkalan Rota-

ryklubin järjestämän nuotanvedon jälkeinen 

rantakala -illanvietto Vohlasten saaressa, 

jonne siirryttiin veneellä Vääksystä. Harrastan 

lentämistä ja koska sää oli suosiollinen lensin 

läheiselle Vesivehmaan kentälle, josta oli 

kätevä lentää illalla takaisin - Mäntästä 26 km 

sijaitsevalle, Hallin lentoasemalle. Presi-

denttien käätyjenvaihdon jälkeen nautittiin 

maukasta kalakeittoa klubin jäsenistön ja 

seuralaisten kesken. Onnittelut presidentin 

ohella AG Jukka Mustoselle, joka palkittiin 

PHF:llä!  Kiitos klubille, presidentti Michael 

Wangelille, ed.presidentti Heikki Wilenille, 

nuotan vetäjille ja ruoan valmistajille muka-

vasta illasta! 

Päivitetty My Rotary löytyy täältä! 

http://msgfocus.ro-

tary.org/q/1f3HYY9K3NHyJ8dxb3iulzO/wv 

Toimihenkilöiden verkkokurssit 

Toimihenkilöiden käsikirjoja ei enää jaeta, 
vaan tietoa on saatavana useina inter-
aktiivisina kursseina Rotaryn oppimis-
keskuksessa (edellyttää kirjautumista My-
Rotaryyn): www.rotary.org/learn 
Suosittelen lämpimästi!  Kursseja voi kukin 

suorittaa joustavasti itselle sopivina hetkinä. 

Kertyneen tiedon voi soveltuvin osin jakaa 

muille jäsenille alustuksina kokouksissa.  

Tärkeitä päivämääriä: 

Piirineuvosto 13.8.2020 Mäntässä 

Piirin käätyjenvaihtotilaisuus 20.8.2020 

Zoom-virtuaalikokous: jäsenkehitys-idea-

riihi piirin ja klubien edustajille 27.8.2020 

RI:n vyöhykkeiden 17+18 “Northern Lights 

Institute” 11-13.9.2020 Oulussa   

www.rotaryinstitutefinland2020.org 

Piirin Rotaryseminaari + syysko-

kous pidetään 24.10.2020 Mäntässä. 

(Virallinen kutsu tulee klubeille myöh. 

ilmoittautumisohjeineen.  Seminaari 

on piirimme rotareille maksuton.  Kai-

kista klubeista edellytetään ainakin 

yhtä edustajaa syyskokoukseen.) 

World Polio Day 24.10.2020 

Georgian Rotarystipendit / GRSP 

Haettava 2.10.2020 mennessä (hakijoiden on ol-
tava 18-24-v., naimattomia opiskelijoita). Lv 
2021-22, stipend ei-tutkintoon tähtäävää 
opiskelua varten collegessa tai yliopistossa.  Ks. 
https://grsp.org/ + kerro sopiville nuorille!  
 

Mukavaa elokuuta sekä mielenkiintoista 

ja tehokasta Rotaryvuotta kaikille rotareille 

ja partnereille toivottaen 

DG Ilkka ja P Auli Nikmo 

Ilkka  
050- 68386 
ja  
Auli 044- 
5825625  
 
 
 

ilkka.nikmo@gmail.com & auli.nikmo@gmail.com 
 

 

http://msgfocus.rotary.org/q/1f3HYY9K3NHyJ8dxb3iulzO/wv
http://msgfocus.rotary.org/q/1f3HYY9K3NHyJ8dxb3iulzO/wv
http://www.rotary.org/learn
https://grsp.org/
mailto:ilkka.nikmo@gmail.com
mailto:auli.nikmo@gmail.com

