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Hallituksen pöytäkirja no 02 (2018–2019) 

 

Aika:  03.09.2018 klo 16.45- 

Paikka:  Sähköpostikokous 

Vieraat: -  

Mukana kokouksessa:  Anne Juntti (puh.johtaja), Mikko Ruohonen, Jari Laakkio, Matti Sirva, Siv 

Ilola, Juha Talviniemi, Anni Rasilainen, Mikko Hägerström ja Pirjo 

Nurminen (sihteeri) 

Poissa: Hannu Määttänen 

 

Kokouksen kulku  

1. Kokouksen avaus sähköpostilla 30.8. klo 19.50 

2. Sähköpostikokouksen hyväksyminen täydentävänä kokousmuotona hallitukselle 

a. Ehdotus: Toimintasuunnitelman mukaan klubin hallitus kokoontuu kerran 

kuukaudessa viikkokokouksen jälkeen ja sähköpostikokous hyväksytään 

täydentävänä kokousmuotona. 

b. Päätös: Sähköpostikokous hyväksyttiin hallituksen normaalikokouksen 

täydentäväksi kokousmuodoksi 

 

3. Uskelan rotaryklubin edustaminen kutsutilaisuuksissa Salossa ja piirin alueella sekä 

osallistumismaksut. Nyt kutsuja tullut Piirin Syysseminaariin, johon edellytetään 

presidentin ja sihteerin osallistumista sekä kutsu Salon Rotaryklubin 70 v. juhlaan.  

a. Ehdotus: Klubi maksaa 1-2 kutsutun osallistumisen hallituksen erillisellä päätöksellä, 

Syysseminaariin ja Salon rotaryklubin juhlaan presidentti ja sihteeri. 

b. Päätös: Klubi maksaa 1-2 kutsutun osallistumisen hallituksen erillisellä päätöksellä, 

Syysseminaariin ja Salon rotaryklubin juhlaan presidentti ja sihteeri. 

 

4. Uusia jäseniä: ”kaikkien tuntema” Tarja Hiltunen on kiinnostunut ja halukas liittymään 

klubimme jäseneksi. Tarja on Ylen Turun toimittaja, Suvisalo ry:n puheenjohtaja, Iltatorien 

vetäjä, noin 50-vuotias salolainen, Pirjo Nurminen, sihteerimme toimii kummina. Tarja  

esitellään seur.kokouksessa 5.9., jolloin moiteaika (7 vrk) alkaa ja näin hänet voidaan 

hyväksyä jäseneksi 13.9., jolloin hän myös tulee kokoukseemme.  Lisäksi tiedoksi, että 

meille saattaa olla tulossa toinenkin uusi jäsen – tavoitteenamme on neljä uutta (minimi). 

a. Ehdotus: hyväksytään Tarja Hiltunen jäseneksi, Pirjo Nurminen kummiksi. Moiteaika 

alkaa 5.9. jäsenille lähetettävässä klubikokouskutsussa, jäseneksi hyväksyminen 

kokouksessa 13.9. 
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b. Päätös: hallitus hyväksyi Tarja Hiltusen jäseneksi, moiteaika alkaa 5.9. ja jäseneksi 

hyväksyminen 13.9.  

 

5. Tehtävät toimenpiteet DG:n vierailua varten. Klubissamme on 5 komiteaa 

toimintasuunnitelmamme mukaan. Toimintasuunnitelmasta myös löytyvät komiteoiden 

tehtävät.  

a. Ehdotus: komiteoiden puheenjohtajat katsovat komiteoidensa tehtävät klubin 

toimintatoimintasuunnitelma huomioiden ja valmistautuvat esittelemään 

komiteansa asiattarvittaessa DG:lle. 

b. Päätös: komiteoiden puheenjohtajat katsovat komiteoiden tehtävät klubin 

toimintasuunnitelma huomioiden ja valmistautuvat esittelemään komitean asiat 

tarvittaeessa DG:lle. 

 

6. Tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta vuodelta 2017. 

 

a. Ehdotus: hallitus käsittelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kokouksessaan 

13.9. ja luovuttaa sen tilin/toiminnantarkastajille sääntöjen mukaan. 

Vastuuhenkilöinä rahastonhoitaja ja edellinen presidentti. 

b. Päätös: hallitus käsittelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kokouksessaan 

13.9. ja luovuttaa sen tilin/toiminnantarkastajille sääntöjen mukaan. 

Vastuuhenkilöinä rahastonhoitaja ja edellinen presidentti. 

 

7. Puheenjohtaja päätti kokouksen 3.9. klo 19.50 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Pirjo Nurminen, sihteeri 

 

 

 

 

 


