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PIIRI 1390 
DG ILKKA NIKMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piirin 1390 kuvernöörin kuukausikirje, syyskuu 2020 

Syyskuun teema on ”Peruskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon kuukausi”  
 

Hyvät piirin rotarit ja klubit! 
 

Kuvernöörin käädyt siirtyivät uusille harteille helteisenä elokuun iltana Mäntässä 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvassa vasemmalta PDG Mikko Hörkkö, MRK:n rahastonhoitaja Tuija Seppälä, DG Ilkka Nikmo, MRK:n presidentti 
Auli Nikmo ja Tuire Strömmer-Hörkkö. Myös uusi AG Esa Mäkinen ja P Auli Nikmo saivat omat käätynsä. (Kuva: 
Henna Linkopuu, Paikka: Lounaskahvila Veturitalli Oy, veturitallille.fi).   

 
Elokuun teemamme oli “Jäsenistön ja 
laajennustyön kuukausi” 
  

Teeman ajankohtaisuuden ja tärkeyden vuoksi jär 
jestin 27.8.2020 illalla Zoom-tapaamisen, johon 
kutsuin jokaisesta piirimme klubista rotareita sekä 
piirineuvoston ja piiriorganisaation edustajia.   
 
Jatkossa tulee tehdä kunnon myyntityötä, jotta pii-
rimme jäsenmäärä saadaan uuteen kasvuun.   
Tulee toimia tehokkaan myyjän tavoin. Meillä on 
loistava tuote eli klubin jäsenyys kaikkine etui-
neen, jotka on osattava tarjota - potentiaalisia  

jäseniä kiinnostavina - hyötyinä. Järjestömme 
ominaisuuksia luettelemalla jäseniä ei helposti 
saada. Kullakin asiakkaalla ja potentiaalisella jä-
senellä on Rotaryyn liittyvät, omat tarpeensa ja 
merkityksellisiksi koetut hyötynsä.   
 
Joku saattaa kokea saavansa itselleen merkityk-
sellistä hyötyä voidessaan tehdä hyvää toteutta-
malla vaikuttavia hankkeita tai saadessaan uutta 
tietoa jäsenten alustuksista. Jollekulle taas hyöty 
voi olla paikallinen tai kansainvälinen verkostoi- 
tuminen. Myös mahdollisuus vierailla kotimaan tai 
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ulkomaisten rotaryklubien kokoontumisissa on 
koettu merkitykselliseksi, kuten Felloship -toimin-
takin (esim. kodinvaihto).  Rotarien tulee miettiä, 
miten klubeista saadaan eläviä ja houkuttelevia.  
Suosittelen perhetapahtumien järjestämistä 
klubeissa = lapset ja lastenlapset mukaan!  
 
Jäsenehdokkaita varten täytyy etukäteen kehitellä 
ja räätälöidä valmiiksi erilaisia hyötyjä, jotka ovat 
todellisia eikä keksittyjä. On toimittava systemaat- 
tisesti.  Ei riitä, että jäsenhankinnasta puhutaan 
klubikokouksissa, vaan tämä pitää olla mielessä 
kokousten välilläkin.  Jäsenhankinta on saatava 
käyntiin nyt heti, toimikauden alussa ja sitä tulee 
jatkaa koko vuoden. Se on jokaisen klubin, presi-
dentin ja hallituksen - sekä jäsenen velvollisuus! 
 
Piirin tavoitteena on saavuttaa 1750 jäsenen taso 
30.6.2021 mennessä.  Tämä sadan jäsenen 
kasvu nykytasosta voi helposti tapahtua, aivan 
kohtuullisin ponnistuksin siten, että alle 20 jä-
senen klubeissa jäsenistön nettokasvu on yksi (1) 
jäsen, 20-30 jäsenen klubeissa tarvitaan kahden 
(2) jäsenen nettokasvu sekä yli 30 jäsenen 
klubeissa tarvitaan kolme (3) jäsentä lisää. 

 

 
Toivottavasti Mäntän RK:n esimerkki innostaa jä-
senhankintaan, sillä viime kauden aikana 
klubiimme liittyi 9 uutta jäsentä eli jäsenlisäys oli 
todella huima pienelle klubillemme. Uudet jäsenet 
saivat käätyjensiirtojuhlan yhteydessä Auli -presi-
dentiltämme todistuksen jäsenyydestä jäsenmerk-
keineen sekä symbolisen tervetulolahjan, jonka 
myötä heidät toivotettiin mukaan  aktiiviseen 
toimintaan:  “Welcome & Get on Board & The 
early bird gets the worm” -kyltti! 
 

Videokilpailu käynnistyy nyt! 

Piirin tarkoituksena on tuottaa klubien käyttöön 
toimintamalleja jäsenhankinnassa onnistumiseksi. 
Klubien Zoom-kokouksessa 27.8. 2020 esiteltiin 
klubeille seuraava kilpailu, joka käynnistyy nyt! 

Kuvaa videoklippi teemalla ’Minun rotaryni’. Lä-
hetä se osoitteeseen jukkaomustonen@gmail. 
com 31.10. mennessä. Tuomaristo ryhmittelee 

saadut videot aiheen mukaisiin luokkiin ja parhaat 
videot palkitaan. Tavoitteemme on näin saada jä-
senhankintaa tukevaa materiaalia yhteiseen käyt-
töön – kilpailun satoa voidaan siis käyttää myö-
hemmin lisäämään rotaryn näkyvyyttä ja kiinnos-
tavuutta uusien potentiaalisten jäsenten keskuu-
dessa. Muistathan varmistaa, että kuvassa näky-
viltä ihmisiltä on lupa materiaalin käyttöön. Var-
mista myös, että mahdollisesti käyttämäsi mu-
siikki on tekijänoikeusvapaata. Vinkki: iloiset ihmi-
set ja tekemisen meininki ovat hyvin suurella to-
dennäköisyydellä tuomariston mieleen… 

Oheisessa mindmapissa (ks. kuukausikirjeen liite) 

on yksityiskohtaisempi runko kilpailun kulusta. Jos 

sinulla on kysyttävää, teknisiin kysymyksiin vas-

taa AG Jukka Mustonen oheisen sähköpostin 

kautta.  Muissa kilpailuun liittyvissä asioissa voit 

olla yhteydessä jäsenyyskomitean puheenjohta-

jaan: eila.k.parviainen@gmail.com  

Onnea kisaan! 

ROTARY FOUNDATION: Rotarit tekevät 

tärkeää työtä säätiönsä kautta                      
Jokaisen klubin tulisi vuoden aikana pitää yksi ko-

kous, jossa klubin säätiöasiamies tai muu toimi-

henkilö kertoo, mitä hyvää rotarit tekevät maail-

massa - sekä polion torjumisessa että myös muis-

sa hankkeissa. Tämän tuloksena jäsenet tulevat 

entistä paremmin tietoisiksi siitä, miten Rotary- 

säätiölle lahjoittamamme rahat käytetään. Tämä 

on tärkeää, koska piirin lahjoitukset ovat enem-

män kuin puolittuneet kolmen vuoden aikana. 

Esityksen runko voi rakentua seuraavasti: 
 

• Rotarysäätiö – maailman paras hyväntekeväi-
syyssäätiö - minkä takia lahjoittaa Rotarysää-
tiölle 

• Oman klubin lahjoitukset kahden vuoden ai-
kana? Klubin lahjoitustavoite tänä vuonna?  
Piirin lahjoitustavoite löytyy toimintasuunnitel-
masta! 

• Klubin jäsenten lahjoitukset säätiölle (EREY ja 
Sustaining members) kahden vuoden aikana 
(vrt 2016-2017) ja tulevana vuonna 

• Keskustelu klubin lahjoitustavoitteista nyt ja 
jatkossa & tavoitteiden asettaminen 

 
Piirimme Rotarysäätiöasioiden vastaava, DRFCC 
Sivert Westergård antaa mielellään lisäinfoa 
(sivert.westergard@live.com). Löydät 7.3.2020 
pidetyn PETSin aineistosta lisätietoa, dropbox-
kansiosta “Säätiökomitea”, ks.www.rotary.fi/d1390 . 
 
Mäntän Rotaryklubin jäsenet saivat seuraavat 
tunnustukset lahjoituksistaan säätiölle.  Jopa 
kolme eri banneria ojennettiin säätiön taholta  
huomionosoituksena presidentti Aulille PETSin 

http://www.rotary.fi/d1390
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yhteydessä. Standaarit 3 kpl: Klubin vuosilahjoi- 
tukset olivat koko piirin korkeimmat per jäsen.  
MRK oli piirin ykköslahjoittaja, klubi numero yksi 
koko piirin alueella - sekä myös 100 prosentin 
säätiölahjoitusklubi - ja “Joka rotari joka vuosi” -
lahjoittajaklubi 100 USD/jäsen  Tämä esimerkkinä 

muille!        

 

 

 

 

 

 

 

Klubivierailut  
 

Ilokseni olen tähän asti toteutuneilla klubivierailuil-
lani todennut, että jäsenkasvutavoitteeseen on jo 
monessa klubissa tartuttu innolla ja päättäväises- 
ti.  Klubit kantavat vastuun myönteisestä jäsenke-
hityksestä. Olen kiertänyt Tampereen, Jyväskylän 
ja Lahden alueen klubeissa. Vierailut ovat olleet 
antoisia ja erityisen mahtava kokemus oli Lahti-
Wesijärven, klubin presidentin Niko Niemen, 
vankalla ammattitaidolla organisoimat, rapuillal-
liset Lahden satamassa, M/S James Bond -

aluksella, Sibeliustalon edessä.  Kuvassa pöydän 
kaunis kattaus Eila Parviaisen yhdessä miehensä 
kanssa pyydystämine rapuineen.  Kiitos kaikille 
hienoista elämyksistä! 
 
 

YOUTH EXCHANGE: Nuorisovaihto on 
edelleen tärkeä rotarien toimintamuoto  
Koronasta johtuen keväällä siirrettiin kaikkia 
vaihto-ohjelmia Suomessa vuodella eteenpäin. 

Koska halukkaita vuosivaihtoon lähtijöitä on nyt 
80, tarvitsemme vielä uusia hakijoita, jotta 
saamme kauden 2021-2022 vaihtomäärät ”nor-
maalitasolle” (n. 150 vuosivaihto-oppilasta/vuosi). 

Kesä- ja leirivaihtoihin oli viime syksynä vain pari-
kymmentä hakijaa.  Näin ollen molempiin tarvi-
taan paljon uusia hakijoita.  Pyydän rotareita ker-
tomaan kouluissanne ja paikallislehdessänne 
nuorisovaihdostamme. Näin nuoremme pääsevät 
mukaan heille tarkoitettuun toimintaan.  Ottakaa 
yhteyttä esim. lukion opoon ja tarjotkaa materiaa-
lia koulun Facebook-sivuille. - Nyt on aika toimia! 

Kesä- ja leirivaihdot ovat klubien kannalta helppo- 
ja toteuttaa ja turvallisia nuorille.  Isäntäperheitä 
ei tarvitse hankkia eikä tästä välttämättä aiheudu 
klubille kustannuksia, ellei klubi halua sponso-
roida lähtijää.  Kesäleiri tai kesävaihto on järke-
vämpi ja edullisempi vaihtoehto kuin lähtö kaupal-
liselle kielikurssille ehkä vain “puhumaan suomea 
muiden suomalaisten nuorten kanssa”.  Suoma-
laiset nuoret ovat olleet aliedustettuina niin kesä- 
kuin leirivaihdossakin.  Lisätietoja:  rye.fi 
 

Hakemusten täyttöohjeet: http://rye.fi/forms/ -> 

VUOSIVAIHTO - taikka --> KESÄVAIHTO - taikka 

-> LEIRIVAIHTO 

Georgian Rotarystipendit / GRSP: 

opiskelustipendit haettavina 2.10.2020 men-

nessä.  Tästä kannattaa tiedottaa nuorille 

opiskelijoille!  Lisätietoa: https://grsp.org/ 

Piiristipendin haku                                

Onko tiedossasi lahjakas opiskelija, joka voisi ha-

kea piiristipendiä?  Hakuaika alkaa nyt. 

Piiristipendin tarkoituksena on avustaa lahjakkaita 
suomalaisia nuoria opiskelijoita opiskeluissaan   
ulkomaisessa tiede- tai ammattikorkeakoulussa.  
Sen suuruus on 500-1000 euroa.  Hakemus tulee 
osoittaa paikalliselle Rotaryklubille, joka toimittaa 
sen lausunnollaan varustettuna kuvernöörille 
30.11.2020 mennessä. Hakijalle ja lausunnon an-
taneelle klubille ilmoitetaan päätöksestä erikseen. 

Piiristipendin säännöt ja vapaamuotoisessa hake-
muksessa ilmoitettavat seikat selviävät kokonai-
suudessaan piirin nettisivuilta: ”Piirin aineisto” – 
Dropbox-kansio: Hallinto / Yleiset. 

https://grsp.org/
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“Rotary Citation”  –   

tavoitteiden toteutumiseen liittyvän tun-
nustuksen tavoittelu on suositeltavaa 
 

Tavoitteiden asettaminen: Ensin kirjaudutaan 
www.rotary.org :n kautta MyRotaryyn. Sieltä 
hakeudutaan RCC:iin eli Rotary Club Centraliin. 
Tavoitteiden asettaminen yhteistyöprojektina 
tänne on hyödyllistä klubin hallitukselle, koska 
näin luodaan yhteinen tahotila.  Samalla klubissa 
syntynee vahva yhteisöllisyyden tunne, koska 
kaikki tietävät, mihin tavoitteisiin kuluvana toimi-
kautena pyritään.  Tämä on hyödyksi rotarytoimin-
nan aktivoimisessa. 
 

RCC:ssä luetelluista 25 tehtävästä kannattaa 
valita ne tavoitteet, joissa klubin hallitus arvelee 
klubinsa olevan aktiivinen.  Klubin valitsemissa 
tavoitteissa saavutetut tulokset pitää kirjata 
30.6.2021 mennessä.  Tarpeeksi tavoitteita +  
toteutuneita tuloksia raportoineelle klubille on 
luvassa Rotary Citation-tunnustus! 
 

Huomionosoituksia kannattaa tavoitella, sillä ne 
saattavat samalla motivoida klubin jäsenistöä.  
On hienoa yhdessä saavuttaa tavoitteita siten, 
että siitä ja hyvistä tuloksista erikseen palkitaan. 
 

Piirikuvernöörin tehtävä 2023-2024  

Piirin 1390 klubeja pyydetään tekemään esityksiä 
kauden 2023-2024 piirikuvernöörin tehtävään. 

Kelpoisuusehtona edellytetään vähintään 7 vuo-
den rotaryjäsenyyttä sekä toimimista yhden kau-
den ajan klubipresidenttinä.  Kaikki muu rotaryko-
kemus, johtamistaidot sekä kielitaito luetaan 
eduksi. 

Klubien esitykset lokakuun loppuun mennessä, 
kuvernöörin ehdotuslomakkeella, osoitteella 
ilkka.nikmo@gmail.com.  Ehdotuslomake on lähe-
tetty klubeihin sähköpostilla ja se löytyy myös pii-
rimme sivuilta:  rotary.fi/d1390/    → Jäsenille → 
Piirin aineisto → D1390 -->   HALLINTO -->   
2020-2021 >  PIIRIORGANISAATIO 

Rotary Norden -lehti   
 

Klubin hallitusten jäsenten kannattaa seurata 
lehtemme uutisointia Pohjoismaiden rotarien 
tapahtumista - ja suositella sen lukemista kaikille 
klubin jäsenille.         
 

Suomenkieliset sivut löytää yleensä lehden lop-
puosasta.  Tämän alkaneen toimikauden kaksi 
viimeisintä lehteä ovat numerot 20/04 ja 20/05. 
Ks.  Suomen rotareista ja klubeista kertovat sivut 
- sekä numerossa 4 että numerossa 5 - sivut 
54-63. Muiden maiden ja kotimaan klubien toimin-
nasta voi saada hyviä vinkkejä omaan toimintaan.    
Kannattaa lukaista! 

 

Rotarymatrikkeli 2020-2021   
Klubisi sihteeriltä saat uuden matrikkelin klubisi 

kokouksessa.   Osallistu siis! 
 

Tärkeitä päivämääriä 
Klubien ja piirin yhteinen Zoom-kokous pidetään 

pikapuoliin RI:n vyöhykkeiden 17&18, Oulussa 8.-

13.9.2020 pidetyn GETS:in sekä Rotary Institu-

utin “Northern Lights Institute” päätyttyä, tuorei-

den terveisten välittämiseksi jäsenistölle.  Presi-

dentit ja sihteerit tulevat saamaan linkin Zoom-

kokoukseen - ja he toimittavat sen klubiensa jäse-

nille. www.rotaryinstitutefinland2020.org                      

 

Piirin Rotaryseminaari ja syyskokous pidetään 

24.10.2020 Mäntässä. Se on myös World Polio 

Day ja YK:n päivä.  Klubeille lähetetään virallinen 

kutsu pian ja ilmoittautumisohjeet lokakuussa.  

Seminaari on piirimme rotareille maksuton, kuten 

luonnollisesti syyskokouskin.  Kaikista klubeista 

odotetaan useita osallistujia seminaariosuuteen.  

Klubin on lähetettävä ainakin yksi virallinen edus-

taja syyskokoukseen. 

Lahden Rotaryklubi ry 75 v 19.9.2020 

100-vuotiaan Mäntän Klubin ja Mäntän Rotary-

klubi ry:n perinteinen Itsenäisyysjuhla 5.12.2020  

Heinolan Rotaryklubi ry 75 v 23.1.2021 

Rotary Fun Day 13.2.2021 

PETS ja piirineuvottelu 13.3.2021 

Piirikonferenssi 17-18.4.2021 

RI:n kansainvälinen kongressi Taipei, Taiwan   

12-16.6.2021    convention.rotary.org/en  

Kannattaa merkitä päivämäärät kalenteriin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirteää Rotarysyksyä toivottaen 

  DG Ilkka Nikmo ja Auli 

      Ilkka 050 68386 ja Auli 0445 825625 

mailto:ilkka.nikmo@gmail.com
http://www.rotaryinstitutefinland2020.org/
http://www.rotaryinstitutefinland2020.org/

