
 USKELAN ROTARYKLUBI  
SALO   

 

Hallituksen kokouksen pöytäkirja no 06 (2018–2019)  

Aika:  4.4.2019 klo 18.00 /  

Paikka:  Seurahuone 

Osallistujat: Anne Juntti, presidentti, Pirjo Nurminen, 

sihteeri/julkisuuskuvakomitea, Jari Laakkio varapresidentti, Mikko 

Hägerström tuleva presidentti ja it vastaava, Matti Sirva, 

rahastonhoitaja, Siv Ilola edellinen presidentti, Juha Talviniemi, 

yhteiskuntapalvelukomitean pj, Mikko Ruohonen, Kv palvelun komitean 

pj , Hannu Määttänen Rotarysäätiökomitean pj, Anni Rasilainen NV 

tiimin pj/ nuorisovaihtoasiamies (lihavoidut paikalla) 

Asialista 

1. Piirin asiat  

 

Piirikonferenssi Turussa 6.-7.4.   

presidentti avec (ilmoittautunut jo), muut osallistujat; vaihto-oppilas Francisco. 

muut piirin asiat – 

 

päätös: Presidentti avec ja vaihto-oppilas osallistuvat.  

 

2. Yhteydenotot  
Rc Reach Salo Charter juhlaan  ravintola Mamas Salo   13.4.2019  klo 18  

 

Päätös:  Charter juhlaan osallistuvat nykyinen ja varapresidentti avec. Viemisinä standardi ja 

raha-lahjoitus. 

 

Projektiyhteistyö 

Jäsen Ulla Reiman kertoi työnantajansa Freudenbergin vastuullisuusprojektista Innovation 

together presidentille. Voisiko olla osa Lika Olika suvaitsevaisuusprojektia? Mikko 

Ruohonen on ollut Ullaan yhteydessä ja Ulla selvittää yhteistyömahdollisuutta tältä 

pohjalta, minkä kertoi viikkokokouksessa presidentille.  

 

3. Jäsenasiat  

Uudet jäsenet : Klubimme tavoite on netto + 4 jäsentä, joista neljä on tullut, mutta yksi 

eronnut. (Uudet: Tarja Hiltunen , Timo Törrönen, Jyrki Moilanen, Mika Nummenpalo, 

Eronneet: Eino Nygren). Lisäksi useita kyselyitä ja tutustumisia on tehty, alustava lupauskin 

syksylle. Kunniajäsenyys – millä perusteilla voi myöntää? pitkään olleille ansioituneille?  

Uskelan klubissa on ollut yleensä vain yksi (KH) nyt kaksi, pitää olla ansioitunut ja yhäkin 

aktiivinen. 
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Päätös: Keskusteltiin jäsenasioista ja kuultiin, että yksi jäsen tavoitteesta puuttuu. 

Kunniajäseniä ei voi olla useita klubissa samaan aikaan. 

4. Kevään ohjelma 

 

Taloustilanne Matti, stipendit ylioppilaille 2* 100 € 

 budjetti ;  kokousmaksu/ osana ruokaa tms  1381, 1 € toteutunut    budj 1300 € 

vierailumaksu 11 € - tuotto 1584€  (2016-17) ,           budj 2000€  

            poissaolomaksu  5 € tuotto 1845 € (2016-17)           budj 2550 €  

 jäsenmaksu  150  €    4513 (2016-17)            budj 5550 € 

 liittymismaksu 40 €  tot 40 ,            budj 80 € 

 

Jos luovutaan vierailu-  ja poissaolo maksuista, jäsenmaksuun korotustarve 115 € mikäli 

tarvitaan samat tulot. 

Yhteiskuntapalvelukomitea – ei kommentoitavaa.   

NV komitea 9.5. lähtevät vaihtarit kokouksessa.  Nv kokous 5.4. Salossa  

KV palvelu     Lika olika- projekti     28.3. kokouksessa ; Kuultiin klubimme jäsenen Mikko Ruohosen 

alustus suvaitsevaisuusprojektista Lika Olika. Jäsenille jaettu sähköpostilla Forssan toteutus ja 

perustiedot projektista. Käytiin klubineuvottelu aiheesta. Keskustelussa tuotiin esille: raha, mitä 

Lika Olika-metodin toteuttaminen maksaa (5000 €), kuka rahat saa, mistä rahat, miten 

toimintamalli voidaan meillä toteuttaa, kositaanko mukaan myös esim. RC Reach Salo –klubia.  

Vaihtokokous  13.6.   Kulttuuritalo Villi, ruoka IHKU klo 18.00 .  Keskusteltiin ohjelmasta ja 

sovittiin, että tuleva presidentti kysyy Marko Heikuralta musiikkiesitystä.  

Päätös: Keskusteltiin jäseniltä perittävistä maksuista ja kuultiin, että joskus vierailumaksu on 

peritty jokaiselta jäseneltä, ei pelkästään niiltä, jotka osallistuvat. Osallistuvilta maksun 

periminen ei tunnu kohtuulliselta. Poissaolomaksua monet klubit eivät peri enää. Pohdittava 

myös korotuksen vaikutuksia. Kuultu, että paineita jäsenmaksun korottamiseen on joka 

tapauksessa. Klubimme jäsenmaksu on selvästi alempi kuin monilla muilla.  

Päätettiin lahjoittaa stipendit Halikon ja Salon lukion ylioppilaille. Keskusteltiin myös 

ammattioppilaitoksen opiskelijoiden kannustamisesta stipendillä.  

Tuleva presidentti Jari Laakkio hankkii lisätietoja Forssan metodista, Ulla Reimanin projektin 

mahdollisuuksia tutkitaan samoin kuin yhteistyömahdollisuuksia Reach klubin kanssa.  

 

5. Kevätkokousasiat 16.5.  

Jari, presidentti 2019-2020    kertoo ohjelmastaan ja organisaatiostaan 

toimintasuunnitelma/klubijohtosääntö + talousarvio 
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Päätös: Kevätkokousasiat sääntöjen mukaan.  

 

6. Muuta        

Toimintaohjeet  , rotarytietous MH? 

 

7. Anne, presidentti 


