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PIIRI 1390 
DG ILKKA NIKMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piirin 1390 kuukausikirje, lokakuu 2020 
 Lokakuun teema on ”Talouskehityksen ja yhteiskunnallisen kehityksen kuukausi”  
 

Hyvät piirin rotarit ja klubit! 
 

Osallistu piirimme syysseminaariin la 24.10.  Seminaari on piirimme rotareille maksuton.   
 

A.  OSALLISTUMINEN D1390 SYYSSEMINAARIIN la 24.10.2020 ETÄYHTEYDELLÄ 
 

Voit seurata syysseminaaria Youtube yhteyden kautta eikä sinun tarvitse etukäteen ilmoittautua. 

Seminaariohjelman kesto la 24.10 on klo 9.30 – 12.00 sekä klo 12.50 – 14.00.  Tämä on ainut-

laatuinen tilaisuus, koska nyt 1. kertaa kaikki piirin jäsenet voivat seurata seminaarin ohjelmaa. 
 

Tässä tärkeä jakolinkki: 
 

https://youtu.be/yca_LxSuIRU 
 

Ohjelma: 
 

klo  9:30 Kaupungin tervehdys, vs. kaupunginjohtaja & rotari Pirkko Lindström 

klo  9:40 DG Ilkka Nikmo, Mänttä RK: Syysseminaarin avaus – Tervetuloa! + kauden teema &  

piirin 1390 painopisteet              

klo 10:00 RID Virpi Honkala, Zone 17-18, Raahe RK: Rotaryn arvoista & RI:n hallituksen  toiminnasta 

klo 10:20 PDG Matti Honkala, Pietari Brahe RK: COL - Sääntövaltuuskunnan merkityksestä 

klo 10.30 PDG Leila Risteli, Meri-Oulu RK: Rotarysäätiön toiminta ja merkitys 

klo 10:50 Tauko 

klo 11:00 PDG Juha Risteli, Oulun Tulli RK: Poliotilanteesta 

klo 11:10 PDG Antti Salminen, Laihia RK: Nuorisovaihdosta 

klo 11:30 Marja Salminen: Vaihto-oppilaan isäntäperheenä toimimisesta  

klo 11:40 P Auli Nikmo Mänttä RK: Jäsenhankinta / Elävät klubit & Keskinäinen luottamus 

klo 12:00 Lounas, museon ravintola Gösta 

klo 12:50 Ylilääkäri Tarja Marjamäki, Mäntänvuoren Terveys: Korona-pandemia tänään 

klo 13.00 Nuorten puheenvuoroja:  Elina Laukkanen ja Susanna Lehtonen:  Tampereen Rotaract esit-

täytyy & Miisa Korvenaho: Vuosi vaihto-oppilaana & rotari Emilia Junnila: Jäsenten 

värvääminen sekä keskinäinen luottamus + kunnioitus & Saana Ramaekers: Vaihto-oppi-

laana Suomessa 

klo 13:20 PDG Jaakko Panula, Kauhajoen RK: Rotarien verkkokokoukset, hybridikokoukset, klubien 

non-profit-status ja pilvipalvelut 

klo 13:40 DRFC, DGN Sivert Westergård, Tampere-Lielahti:  Perustaisimmeko satelliittiklubin?  
 

Tervetuloa mukaan etänä!  
 

https://youtu.be/yca_LxSuIRU


 2 

 

B. OSALLISTUMINEN D1390 SYYSSEMINAARIIN la 24.10.2020 GÖSTA-MUSEOSSA  
 

Ilmoittautuminen piirikokoukseen ja syysseminaariin tehdään tästä avautuvalla lomakkeella: 

https://forms.gle/6T4nthHQHkgVezfi6 

Toimi nopeasti, sillä ilmoittautuminen suljetaan to 22.10.2020 klo 18.00. 

Kokouspaikalle Mänttään saapuville ilmoittautuminen edellä linkitetyllä lomakkeella on välttämätön, 

terveysturvallisuuden ja kokousjärjestelyjen vuoksi. 

 

Allekirjoitettu ja skannattu valtakirja tulee lähettää sähköpostilla piirisihteeri Esa Mäkiselle 

esa.makinen@kotiposti.net viimeistään 22.10.2020 kuluessa. Sähköpostin otsikoksi pyydetään 

kirjaamaan ”XXX klubin valtakirja”. Kokouspaikalle tulevat voivat toimittaa valtakirjat vielä 

kokouspaikalla ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Sama ohjelma kuin edellä sekä: 

klo 13:50 Tauko, jonka jälkeen piirikokous klo 14 virallisille klubien edustajille (valtakirjat toimitettava 

etukäteen piirisihteerille) + kokouksen jälkeen kahvi (+ muut rotarit voivat tutustua taiteeseen) 
 

HUOM. Päivän päätteeksi on mahdollisuus osallistua opastetulle museokierrokselle 10 € hintaan! 
 

Tervetuloa mukaan paikan päälle Mänttään! 

 
 
 
Piirimme jäsenmäärätavoite 
 
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.  
Yhdessä saamme enemmän aikaan!  Klubien 
strategiakokoukset liittyvät kiinteästi jäsenmäärä-
tavoitteeseen. 

 
Klubien strategiakokoukset 
RI:n presidentti Holger Knaack on esittänyt 
kaikille rotaryklubeille erityisen strategia-
kokouksen järjestämistä rotaryvuoden aikana.   
Siinä klubin jäsenten tulisi kysyä, millainen oman 
klubin tulisi olla viiden vuoden kuluttua ja miten  
siihen päästään sekä mitä lisäarvoa tämä saavu-
tus tuo jäsenille.   
 
 

Videokilpailu päättyy 31.10. 

Kuvaa videoklippi teemalla ’Minun rotaryni’.      

Lähetä se:  jukkaomustonen@gmail.com 

31.10.2020 mennessä. Tuomaristo ryhmittelee 

saadut videot aiheen mukaisiin luokkiin ja parhaat 

videot palkitaan. Tavoitteemme on näin saada jä-

senhankintaa tukevaa materiaalia yhteiseen   

käyttöön. – Kilpailun satoa voidaan käyttää     

myöhemmin lisäämään rotaryn näkyvyyttä ja  

 

kiinnostavuutta uusien, potentiaalisten jäsenten 

keskuudessa. Muistathan varmistaa, että kuvassa 

näkyviltä ihmisiltä on lupa materiaalin käyttöön. 

Varmista myös, että mahdollisesti käyttämäsi mu-

siikki on tekijänoikeusvapaata. Vinkki: iloiset ihmi-

set ja tekemisen meininki ovat hyvin suurella to-

dennäköisyydellä tuomariston mieleen… 

 

Kuukausikirjeen liitteessä on yksityiskohtaisempi 

runko kilpailun kulusta. 

Jos sinulla on kysyttävää, teknisiin kysymyksiin 

vastaa AG Jukka Mustonen oheisen sähköpostin 

kautta.  Muissa kilpailuun liittyvissä asioissa voit 

olla yhteydessä jäsenyyskomitean puheenjohta-

jaan eila.k.parviainen@gmail.com  

Onnea kisaan! 

https://forms.gle/6T4nthHQHkgVezfi6
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Piiristipendin haku 

Onko tiedossasi lahjakas opiskelija, joka voisi ha-

kea piiristipendiä?  Hakuaika on jo menossa. 

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 nettisivujen ”Piirin aineistossa” 
– Dropbox-kansiossa Hallinto / Yleiset. 
 

Piirikuvernöörin tehtävä kaudelle 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 31.10. mennessä kuvernöörin 

ehdotuslomakkeella osoitteella 

ilkka.nikmo@gmail.com. 

Ehdotuslomake on lähetetty klubeihin sähköpos-

tilla ja se löytyy myös piirimme sivuilta: 

rotary.fi/d1390/    → Jäsenille → Piirin aineisto →  

D1390  -->   HALLINTO  -->   2020-2021 >            

PIIRIORGANISAATIO 

 

Tärkeitä päivämääriä 

Piirin syysseminaari ja piirikokous pidetään 
24.10.2020 Mäntässä.  Se on myös World Polio 
Day ja YK:n päivä.  Klubeille on lähetetty viral-
linen kutsu ja ilmoittautumisohjeet.   
 
Kaikista klubeista odotetaan useita osallistujia 
seminaariosuuteen.  Kustakin klubista ainakin 
yhden virallisen edustajan on osallistuttava piiri- 
kokoukseen – joko Mäntässä tai etänä. 
 
Aineisto on piirin nettisivujen Dropboxissa. 
 
https://www.dropbox.com/work/PIIRIT/D1390/  
HALLINTO/2020-2021/PIIRIKOKOUS%20JA%20 
VUOSIKOKOUS     
(ratas) 
 

100-vuotiaan Mäntän Klubin ja Mäntän Rotary-

klubi ry:n perinteinen Itsenäisyysjuhla 5.12.2020 

Kts.  www.klubin.fi 

Rotarien 25. joulukonsertti 9.12.2020 klo 18.30  

Tampereen tuomiokirkossa 

Heinolan RK 75 v 24.1.2021 

Rotary Fun Day 13.2.2021 Lehmonkärki, Asikkala 

PETS ja piirineuvottelu 13.3.2021 

Piirikonferenssi 17.-18.4.2021’ 

RI:n kansainvälinen kongressi Taipei, Taiwan   

12.-16.6.2021   www.convention.rotary.org/en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvää syksyä  toivottaen 

Pysykäähän terveenä – 

 pysäytämme koronavirukseni! 

  DG Ilkka Nikmo ja Auli 

      Ilkka 050 68386 ja Auli 0445 825625 

 

https://www.dropbox.com/work/PIIRIT/D1390/HALLINTO/2020-2021/PIIRIKOKOUS%20JA%20VUOSIKOKOUS
https://www.dropbox.com/work/PIIRIT/D1390/HALLINTO/2020-2021/PIIRIKOKOUS%20JA%20VUOSIKOKOUS
https://www.dropbox.com/work/PIIRIT/D1390/HALLINTO/2020-2021/PIIRIKOKOUS%20JA%20VUOSIKOKOUS
http://www.klubin.fi/
http://www.convention.rotary.org/en

