
    USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

Hallituksen pöytäkirja no 3 (2017–2018) 

 

Aika:   7.12.2017 klo 18- 

Paikka:  Seurahuone 

Läsnä:  Siv Ilola (pj), Mikko Hägerström (sihteeri) Rauno Aavasalo, Marjatta Hyttinen, Anne Juntti, Matti 

Sirva, Torsti Poutanen 

 

Asialista 

1. Syksyn ohjelma 

- Jouluruokailu, nuorisovaihdon ruokailijoita 12 kpl eli kustannus 420 €. On perinteisesti kutsuttu 

koko perhe ja niin myös tänäkin vuonna 

- PPK jouluviikolla (joululaulutilaisuus) 

 

2. Talous- ja jäsenasiat  

- stipendin luovuttaminen Ihme ja Kummalle – Juha T. sopii Juhon kanssa ajankohdan (edelleen 

sopimatta) 

 

3. Nuorisovaihto 

- Nuorisovaihdon innostuspäivät 13-14.1.  

- NVA:n kustannus 237,- (sis. ohjelman, ruokailut, lauttaliput) ja hotelli 70,- 

o Klubi voi kustantaa yhden osallistujan (tai 50 % kahden henkilön kustannuksista), Torsti 

tiedottaa nuorisovaihtotiimin jäsenille 

- Ensi vuoden vaihdot 

o Vuosivaihtoon oli syksyllä neljä hakijaa (Salon ja Uskelan yhteinen haku). Lokakuussa 

kutsuttiin kaikki haastatteluun - yksi ei tullut, yksi ei haastattelijoiden mielestä täyttänyt 

kriteerejä, joten jäljelle jäi kaksi. Heidät lähetettiin vielä piirin haastatteluun ja siinä 

vaiheessa oli tullut ilmi uskonnolliseen vakaumukseen liittyvä haaste ja toinen ehdokas 

jäi pois prosessista. Sen jälkeen ovat nv-tiimit keskustelleet tilanteesta ja Salon klubi on 

ehdottanut vaihtarin ja kustannusten jakamista. Byrokratian helpottamiseksi vaihtari 

kirjataan kuitenkin Uskelan nimiin, mutta kustannusten jakamisesta ja muista 

käytännöistä jatketaan neuvottelua. Leirivaihtoon on lisäksi lähdössä Reeta Tikkanen. 

  

4. Internet –asiat 

- Klubin listalle lähetettävät tiedotteet pelkälle Uskelan listalla, ei kopiokohtaan vastaanottajia 

(koskee lähinnä Siviä) 

 

5. Saapunut posti 

- Stina Tiaisen määräaikainen vapautusanomus 1.1.2018 – 30.6.2018 hyväksyttiin 

 



    USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

Hallituksen pöytäkirja no 3 (2017–2018) 

6. Palvelukomiteat 

- Vammaistapahtuma – ”nostoteline” varmistettava ennen tapahtumaa, että on irti jäästä. Anne 

järjestelykomitean vetovastuussa. Kysellään vastuuhenkilöitä mukaan tammikuun 

ensimmäisessä kokouksessa (myös 2019 silmällä pitäen) 

- Vastuut kevään piirikonferenssissa (14.-15.4.) 

o Pihatoiminta > 5-6 henkilöä ohjaamaan saapujia (Juha T. vastuu) 

o Vastaanotto (ja lähtölahjojen jakaminen) > 3 henkilöä (Matti vastuu) 

o Sisäopastus > 2-3 henkilöä (Mikko H.) 

o Tietotekniikka > 1 tietokone + ammattilainen sitä hoitamaan (kootaan kaikki esitykset 

molempina päivinä suomeksi) ja toinen tietokone + käyttäjä ja samat jutut ruotsiksi 

(Mikko R. vastuu) 

o Mikko R:lta tarvitaan projektisuunnitelman ja budjetin läpikäynti (vuoden vaihteen 

jälkeen) 

 

7. Kevään ohjelma 

- Mikko 4.1. hallituksen kokoukseen ja seuraavaan viikkokokoukseen esitys piirikonferenssistä 

- Siv täyttää jo sovittuja listalle (lista nettisivuilla) – täydennetään sen jälkeen 

 

8. Muut asiat 

- ei muita asioita 


