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Mikä on Uskelan Rotaryklubi

• Perustettu 1973 rekisteröity yhdistys 

– Paikallinen, mutta osan kansainvälistä organisaatiota

– Jäseniä n. 40, mukana naisia ja miehiä, 32 – 78 vuotiaita 

• Moniammatillinen verkosto

• Oman maailmankuvan avartaminen tutustumalla 
yhteiskunnan eri osa-alueisiin ja moniammatilliseen 
verkostoomme

• Ystävällisyyttä ja yhteisöllisyyttä

• Palvelu- ja hyväntekeväisyysjärjestö

• www.rotarysalo.fi

http://www.rotarysalo.fi/
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Uskelan Rotaryklubi arjen toimintaa

• Kokoontuu viikoittain torstaisin klo 16:45 -18:00

• Kokouspaikkana Salon Seurahuone, Asemakatu 1, Salo

• Aiheina:
– Kokous aloitetaan ruokailulla ja jatkuu…

– Moniammatillisia ja ajankohtaisia esitelmiä

– Vierailuja yrityksiin ja yhteiskunnan tärkeisiin kohteisiin

– Rotarytoiminnan tilannekatsauksia

• Verkostoituminen jäsenten kesken yli ikäpolvien
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Uskelan Rotaryklubin hyväntekeväisyys

• Nuorisovaihto (1 tulee ja 1 lähtee vuosittain)

• Vammaistapahtuma

• Vuoden sisko/veli – nuorison hyväksi toimivien 
muistaminen

• Lukion stipendit

• Istutettu ilmastometsiä

• Tuettu nuorisotoimintoja: Steissi, kesätyö

• Lahjoitukset vähävaraisille (Srk:n diakoniatyö)

• Jne.
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Mikä on Rotarytoiminta

• Rotary on vaikuttajien palveluverkosto, joka kokoaa samanhenkisiä
ihmisiä yhteen tekemään hyvää omalla asuinaluellaaan ja koko
maailmassa. 

• Toiminnan perustana ovat paikalliset rotaryklubit.

• Rotary tekee määrätietoista työtä, jotta maailmasta tulisi parempi paikka
elää.

• Kehitämme kansainvälisiä suhteita ja rakennamme rauhaa, parannamme
monin tavoin ihmisten elämää ja torjumme sairauksia.

• Rotary lähettää ja vastaanottaa vuosittain useita nuoria maailmalta ja 
maailmalle.

• Kiinnostaako Sinua vuosi tai kesä ulkomailla?



6

Salon Rotaryt

Salon Rotaryklubi
- Perustettu 1948

- Jäseniä  42

- Kokoontuu ke 12:30 – 13:45

- Seurahuone Salo

- 2019 – 2020 organisaatio

Pres. Ari Tiainen

Siht.  Janne Väistö

Perniön Rotaryklubi
- Perustettu 1963

- Jäseniä  23

- Kokoontuu ti 17:45 –

- Pito Pataatti, Perniö

- 2019 – 2020 organisaatio

Pres. Juha-Pekka Honkanen

Siht.  Jari Hairisto

Uskelan Rotaryklubi
- Perustettu 1948

- Jäseniä  41

- Kokoontuu to 16:45 – 18:00

- Seurahuone Salo

- 2019 – 2020 organisaatio

Pres. Jari Laakkio

Siht.  Jouni Niemi

Rc Reach Salo klubi
- Perustettu 2017

- Jäseniä  23

- Kokoontuu joka toinen maanantai 

- Kahvila Ihme ja kumma, Salo

- 2019 – 2020 organisaatio

Pres. Päivi Raitio

Siht.  Kaija Virtanen
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Rotaryt Suomessa    - www.rotary.fi

Suomen ja Viron rotaryt

• 6 piiriä
– D1380 Pohjanmaa

– D 1390 Keski-Suomi

– D 1400 Pohjois-Suomi

– D 1410 Varsinais-Suomi ja Satakunta

• www.rotary1410.fi

– D 1420 Uusimaa ja Helsinki sekä Viro

– D 1430 Itä-Suomi

• 300 Rotaryklubia

• Noin 10.300 jäsentä
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ROTARYMAAILMA    - www.rotary.org

• Maailmassa noin 1,2 miljoonaa rotaria
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Uskelan Rotaryklubi mediassa

– www.rotarysalo.fi

– www.rotarysalo.fi/uskelan-klubi/

– http://rotarysalo.fi/uskelan-klubi/uskela-privat/ (salasana)

– Tukena

• Facebookissa D1410-tili

• D1410:n www.rotary1410.fi

• Suomen Rotary www.rotary.fi

• Nuorisovaihto www.rye.fi vai www.rye.com

• RI:n www.rotary.org

http://www.rotarysalo.fi/
http://www.rotarysalo.fi/uskelan-klubi/
http://rotarysalo.fi/uskelan-klubi/uskela-privat/
http://www.rotary1410.fi/
http://www.rotary.fi/
http://www.rye.fi/
http://www.rye.com/
http://www.rotary.org/
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Digikoti

www.rotarysalo.fi

• Salon alueen rotarien 
yhteinen sivusto

• Salo rotaryklubi

• Perniön rotaryklubi

• Uskelan rotaryklubi

• Rc Reach Salo (linkki)

http://www.rotarysalo.fi/
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Facebook

Rotary District 1410

• Oma yhteinen SOME-
kanavamme

• Myös #RcUskelan jutut

• #RcUskela –hashtag

• Ole aktiivinen:

– Tykkää

– Kommentoi

– Jaa

– Tee omia postauksia
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Piirimme 1410

www.rotary1410.fi

• Piirimme yhteinen 
tiedotuskanava

http://www.rotary1410.fi/
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Suomen rotarit

www.rotary.fi

• Suomen rotarien 
valtakunnallinen kanava

http://www.rotary.fi/
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Sinustako Rotary!

• Rotaryn jäseneksi voi liittyä monesta syystä 

– Oman paikkakunnan auttaminen 

– Samanhenkisten vaikuttajien kanssa toimiminen

– Oman maailman kuvan avartaminen

– Ystävyys ja yhteistyö 

• Rotary tarjoaa sinulle mahdollisuuden parantaa 
paikkakuntasi oloja ja muuttaa maailmaa.

• Ota yhteyttä – tule vierailulle…

• Täytä jäsenyyshakemus  (lataa pdf)

http://rotarysalo.fi/wp-content/uploads/2018/08/Rotary_j%C3%A4senhakemus-2018.pdf
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Kymmenen hyvää syytä olla rotari:

1.   Mahdollisuus palvelemiseen
2.   Ammatillinen verkottuminen
3.   Henkilökohtainen kasvu ja kehittyminen
4.   Ystävyys
5.   Kulttuurien monimuotoisuus
6.   Hyvä yhteiskunnan jäsen
7.   Maailmanlaajuinen yhteisymmärrys
8.   Viihtyminen
9.   Nuorisovaihto ja rotaryperhe
10. Eettinen ympäristö
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Uskelan Rotaryklubin historiaa
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Uskelan graafinen ilme – nimi & logot

• Nimi Uskelan rotaryklubi, Salo  

• Rotarynro: 9969

• Logo RI:n ohjelmalla tehtynä(1

• Viiri Uskelan vaakuna ja rotaryratas

• Some Hashtagejä:  #RcUskela #Salo 
#RcUskelaSalo ym. 

• Ladattavissa http://rotarysalo.fi/uskelan-klubi/logot/

• (1  Rotary.org brandcenter logon luonti 
https://my.rotary.org/en/document/create-club-logo-brand-center

http://rotarysalo.fi/uskelan-klubi/logot/
https://my.rotary.org/en/document/create-club-logo-brand-center
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Uskelan graafinen ilme - rotaryvärimaailma

• Värit näyttävät erilaisilta kuin numerovärimääritykset, mutta pyrimme käyttämään alla olevia 
määrityksiä yhtenäisyyden vuoksi mm. tuomaan raikkaampaa ilmettä toimintaan! 
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Uskelan graafinen ilme

• Käytän tätä logo-yhdistelmää tämän vuoden tiedotteissa ja 
meiliessä korostamaan sekä klubiamme että vuositeemaa!

• Facebookin tilapäivityksissä mukana myös mm.
– Hashtagit:  #RcUskela, 

– Linkkinä kotisivuille /digikotiin www.rotarysalo.fi

– Jotakin toiminnallista ja/tai tarttuvaa – ei niin virallista tyyliä!

• Jne.

http://www.rotarysalo.fi/
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Tukena rotarien teemat vuosi ja kuukausi

• Jokaiselle kuukaudelle on oma perusteema

• Jokainen RI:n presidentti tuo oman teeman ja graafisen vuositeeman


