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Hallituksen pöytäkirja no 3 (2017–2018) 

 

Aika:   1.2.2018 klo 18- 

Paikka:  Seurahuone 

Läsnä: Torsti Poutanen, Marjatta Hyttinen, Matti Sirva, Juha Talviniemi, Rauna Aavasalo, Mikko Hägerström 

(sihteeri), Siv Ilola (puheenjohtaja)  

 

Asialista 

1. Kevään ohjelma 

- Vuoroesitelmiä mahtuisi kevääseen 1-2 (kuka seuraavana vuorossa – Siv selvittää) 

2. Talous- ja jäsenasiat  

- Piirikonferenssin tilanne 

o ilmoittautuneet/maksaneet 

▪ 77 ilmoittautunutta 

▪ pelkkä päiväohjelma 70 € mietinnässä 

o Positiivisin mielin tehdään hyvä tapahtuma – onnistuminen omissa käsissä 

▪ Mikko R. pitää käydä mahdollinen tappion käsittely kuvernöörin kanssa 

etukäteen läpi – piirin tuki? 

o Esitteet > markkinointi 

▪ lehtimainonnasta kasassa 4.000 € (käytännössä lehden kustannukset) 

o Testattu todo –lista saatu Someron klubilta käyttöömme 

▪ Tehdään oma lista projektisuunnitelmaksi, tavoitteena saada Mikko R. ensi 

viikoksi projektipalaveriin 

- Ulla Reiman 

o myönnetään vapaus seuraavalle kahdelle kuukaudelle 8.2.-19.4. 

 

3. Nuorisovaihto 

- Analian lyhyt puheenvuoro viikkokokoukseen 

- Kaksi vaihto-oppilasta lähdössä meidän ja Salon klubista – meillä on todennäköisesti 

Argentiinasta vaihto-oppilas ensi vuodelle 

- Nuorisovaihtotiimi on vahvistettu ensi vuodelle – Anni (Rasilainen) nuorisovaihtoasiamieheksi 

 

4. Internet –asiat 

UUDET VERKKOSIVUT AUKEAVAT KESÄKSI (kopioitu uutiskirjeestä) 

• Suomen Rotaryn www-sivujen uudistusprojekti on hyvässä aikataulussa ja uusi rotary.fi -

sivusto avataan toukokuussa 2018. 

• Www-sivujen tekniseksi toteuttajaksi valittiin seinäjokelainen Valakia, joka on toteuttanut 

vastaavalaisen monitasoisen sivu-uudistuksen mm. Zonta Internationalin piirin 20:lle 
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(Suomi ja Viro). Valitulla toimittajalla on paras ratkaisu sekä rotary.fi sivujen 

uudistamiseen, mutta myös klubisivujen toteuttamiseen. 

KLUBEILLE SIVUT HELPOSTI JA EDULLISESTI 

Suomen Rotary ja piiri mahdollistavat nyt kaikille klubeille helpon ja edullisen tavan julkaista omat 

klubisivut samassa alustassa rotary.fi -sivuston kanssa. 

Klubit voivat nyt tehdä omat sivunsa järjestelmään ilman erillistä avausmaksua ja todella 

kohtuullisella ylläpitomaksulla (5 € /kk + alv.). Klubien käytössä on valmis sivupohja, jonne klubit 

voivat syöttää omia kuvia ja tekstejä. Käytössä on myös tapahtumakalenteri. Perustieto Rotarystä 

toimitetaan rotary.fi -sivustolle, joten klubien ei tarvitse itse ylläpitää rotarytietoutta sivuillaan, 

vaan voivat keskittyä omista tapahtumista ja projekteista kertomiseen.  

MITEN MUKAAN? 

Tiedotamme klubeille käytännön asioista loppukeväästä. Toimitamme tarkat ohjeet sivuston 

käyttöön ottamisesta. Sivujen tekemiseen ja päivittämiseen tarjotaan myös hyvät ohjeistukset 

kirjallisena ja videoina.  

AIKATAULU KLUBEILLE 

Alustavan arviomme mukaan klubit pääsevät toteuttamaan sivujaan viimeistään alkusyksystä 

2018. 

 

Päätös: palataan asiaan, kun tiedetään tarkemmin (keväällä) 

 

5. Saapunut posti 

- Ei postia 

 

6. Palvelukomiteat 

 

7. Muut asiat 

- Nepalin ystävyysklubitoiminta – hallitus päätti, että klubi ei lähde käynnistämään toimintaa 

vaan keskitytään paikalliseen toimintaan 


