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Hallituksen kokouksen pöytäkirja no 05 (2018–2019) 

Aika:  1.11.2018 klo 18.00-19.00 

Paikka:  Seurahuone 

Osallistujat: Anne Juntti, presidentti, Pirjo Nurminen, 

sihteeri/julkisuuskuvakomitea, Jari Laakkio varapresidentti (este) , 

Mikko Hägerström tuleva presidentti ja it vastaava, Matti Sirva, 

rahastonhoitaja (este), Siv Ilola edellinen presidentti (este), Juha 

Talviniemi (este), yhteiskuntapalvelukomitean pj, Mikko Ruohonen, Kv 

palvelun komitean pj (este) , Hannu Määttänen Rotarysäätiökomitean 

pj (este), Anni Rasilainen NV tiimin pj/ nuorisovaihtoasiamies(este), 

sijaisenaan Torsti Poutanen (lihavoidut paikalla)  

 

Asialista 

1. Piirin asiat  

DG on kysynyt, pidämmekö kesäleirin kesällä 2019, Torsti ja Jari ovat selvittäneet asiaa. 

Olisi hyvä pitää, mutta vaatii paljon työtä ja aikaa.  

Ensi kesä ei ole mahdollinen. Presidentti ilmoittaa DG:lle.  

 

Kirjoituskilpailu Onko rauha mahdollinen?  

Presidentti on yhteydessä Salon kaupungin Inkeri Lahteen ja selvittää kirjoituskilpailun 

nykytilaa kaupungissamme.  

 

Rauhan 10 € kerätty jäseniltä ja tilitetty.  

 

Piiri ehdottaa klubeille Shelterbox - lahjoitusta, boxi maksaa 750 € , jo  5 € lahjoitus per 

jäsen auttaa. Päätettiin, että presidentti ottaa ennen seuraavaa kokoustamme 

”konsultaatiota” jäseniltä. Lahjoitusvaihtoehtona joko Shelterbox tai paikallinen Lasten 

joululahja-keräykseen osallistuminen. Päätös tehdään jäsentiedustelun jälkeen. 

 

Piirin koulutukset –  ei olla osallistuttu, toistaiseksi. 

 

2. Yhteydenotot 

Avustusanomukset:   

Ulla Topi on anonut hallitukselta tietokonetta tehtäviensä hoitamiseen.  

Päätettiin, ettei olla mukana yksilöiden tukemisessa. Presidentti vastaa Topille. 

 

Olemme saaneet kutsun Reserviupseerien perinteiseen itsenäisyyspäivän juhlaan 5.12. 

Astrum-keskukseen, jossa ohjelmassa ruokailu ja lopuksi teatteria Viulunsoittaja katolla – 
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tavoitteena yhteisillä juhlilla yhteiset intressit ja tutustuminen. Päätettiin tiedottaa jäsenille 

viikkokokouksessa 15.11.  

 

Jäsen Ulla Reiman kertoi työnantajansa Freudenbergin vastuullisuusprojektista Innovation 

together presidentille. Tuleva presidentti Jari Laakkio ottaa esille tämän asian.  

 

3. Reach klubin kummius  

Syyskokouksen päätöksen mukaisesti jäätiin ennen kummipäätöksen tekoa odottamaan 

lisätietoa uudesta klubista. Tavattu myös presidentti Tarja Virta joka kertoi, että vielä ei ole 

koossa 20 jäsentä. Presidentti Virralle on esitetty kutsu tulla kokoukseemme esittelemään 

klubiaan.  

 

4. Jäsenasiat  

Keskusteltiin muutamista henkilöistä, joille esitetty kutsu tulla tutustumaan klubimme 

toimintaan (Salla Lindegren ja Kaisa Riiko).   

Kunniajäseniksi kaudelle 2018-2019 päätettiin kutsua 2.8. alkaen Reinhold Jensen ja Juhani 

Simola. 

 

5. Kevään ohjelma 

Hallituksen evästykset kevään ohjelmaan: 

- toukokuulle nv-tiimille yksi kokous, jossa mukana oppilaat 

- varataan jäsenille omia esitelmäaikoja esim. luokite/ eko/harraste-esitelmiä, 

tavoitteena parempi tutustuminen.  

- vierailukokouksia keskimäärin yksi per kuukausi 

Komiteat: 

- Päätettiin, että Jari Laakkio ja pojat Juha ja Jouni keskustelevat Salon 

kehitysvammahuollon Teresa Hirvelän, 0447783577  kanssa ns. vammaistapahtuman 

kehittämisestä, samalla sopivat tapahtuman ajankodan 

- Päätettiin, että nuorisovaihtoleirille kesällä lähtee Reeta Tikkanen 

- Vuosivaihtoon oli vain yksi hakija, Aada Saarikko. Päätettiin, että Aada lähtee vaihtoon 

Salon klubin oppilaana ja hoidamme kulut yhdessä Salon klubin kanssa puoliksi 

 

 

6. Muuta 

Toimintaohjeet, kysyttiin evästystä toimintaohjeiden tekemiseen Torstilta nv-tiimin osalta. 

Torstin mukaan ohjeita löytyy Suomen rotarien sivuilta ja myös Uskelan sivuilta kohdasta 

NV tiimi. Liitetään linkki tuleviin toimintaohjeisiin.  

 

Itsenäisyyspäivä sankarihauta, kunniavartio 6.12. Päätettiin, että presidentti hoitaa 

klubimestari Antero Nurmen kanssa. 
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Päätettiin, että vanhan tavan mukaan joulukirkkoon ja jouluruokailuun Seurahuoneelle 

kutsutaan myös vaihtariperheet, nv-tiimi hoitaa kutsut sekä vaihtarin joululahjan.   

 

Päätettiin muistaa seurahuoneen omistajaperhettä valoisasti, sihteeri hankkii kynttilälahjat 

kolmelle.  

 

Anne 

 

 

 

 

 


