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USKELAN ROTARYKLUBI 

SALO 

 
       Viikkokokouksen nro 15 pöytäkirja kaudella 2020 – 2021 

 

Aika:        Torstai 12.11.2020 klo 16.45-18.00   

Paikka: Teams-etäyhteys 

Vieraat:        - 

Omat jäsenet:        paikalla etäyhteydellä 15 omaa jäsentä  

Paikkaukset: -  

Syntymäpäivät:    6.11. Hannu Salminen 

Seuraavat tapahtumat:  
19.11. Salo – kehityksen polulla / Lauri Inna, Teams-etäyhteys 

26.11. Vuoden Sisko tai Veli / Jouni Niemi, Astrum-keskus + Teams 

3.12. ohjelma vielä auki         

10.12. 3D edistyksellisessä kirurgiassa / Jani Horelli, Planmeca, Teams-etäkokous 

17.12. Jouluhartaus / Pekka Mäenpää, Teams-etäkokous    

Kokouksen kulku    
1. Presidentti Mikko Hägerström avasi kokouksen klo 16.49.  
2. Kokouksessa ohjelmana AG Kirsti Kirjosen esitys:  

- RI:n presidentin Holger Knaackin vuositeemana ”Rotary avaa mahdollisuuksia”: mahdollisuuksia 
klubien sisällä, mutta mahdollisuuksia avautua enemmän ulospäin (kasvaa ihmisinä, parantaa 
apua tarvitsevien elämää ym.) 

- Rotaryn julkisuuskuva: 
o AG esitteli uuden kansainvälisen Rotary-logon, jota pitäisi käyttää kaikissa yhteyksissä; 

tärkeää julkisuuskuvan yhdenmukaisuus; kaikkia materiaaleja ei tarvitse heti päivittää, 
mutta uusiminen siinä vaiheessa, kun materiaaleja tarve uusia  

o Rotarystä pitäisi välittyä iloinen kuva ulospäin: on hauskaa oppia, tehdä yhdessä asioita, 
toimia nuorempien mentorina ja toiminnasta saa inspiraatiota  

- AG esitteli piriorganisaation 
- Rotary ja koronatilanne: tärkeää, että kokoonnuttaisiin koronasta huolimatta jollain tavoin 

(isommat tilat, Zoom, Teams, hybridi-kokoukset) tauolle jääminen vasta viimesijainen vaihtoehto 
- Piirin strategiatavoitteista 2020-2023:  

o jäsenyystilanne Suomessa huolestuttava, ei numerollista tavoitetta kaudelle 
o klubien keskityttävä pitämään nykyiset jäsenet, mutta myös lisäämään uusien klubiin 

sopivien jäsenten määrää, Rotary-jäsenyys ei edellytä tiettyä ikää 
o pohdittavaa: miten tehdään kokouksista kiinnostavia ja iloisia; miten vierailut hoidetaan; 

parannetaan jäsenten osanottoa kokouksiin kehittämällä ja luomalla uusia 
kokouskäytäntöjä  

o läsnäolovelvoitteesta ollaan vähitellen luopumassa: hyvä Rotari ei ole vain se, että joka 
käy viikkokokouksissa, vaan myös se, joka mieluummin osallistuu johonkin yksittäiseen 
projektiin/projekteihin (=uusia mahdollisuuksia osallistua toimintaan) 
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o osallistumista RLI -koulutuksiin suositellaan (2 osa Salossa tammikuussa), Rotaract -klubi-
en perustamiseen kannustetaan; mahdollisuus perustaa Saloon? 

- Julkisuudesta:  
o klubin hyvä olla esillä omilla kotisivuilla sekä omilla sivuilla Facebookissa ja Instagramissa 

ja kertoa aktiivisesti tapahtumistaan ja hankkeistaan; kaikkien julkaisujen oltava uuden 
logon mukaisia ja tärkeää muistaa vuositeeman päivitys;  

o julkaisuihin löytyy materiaalia My Rotary -sivustolta Brand Centeristä  
o vaihto-oppilailta edellytetään blogin tai vastaavan ylläpitämistä vaihtovuoden ajalta  
o ajatuksena, että klubin kotisivuille tullessa alussa kiinnostuksen herättävä ”hissipuhe”  
o Suomen Rotarypalvelu teettänyt pohjan, jota voisi käyttää kotisivujen pohjana 

- Palveluprojektit: ajatuksena, että kukin klubi järjestäisi vähintään yhden yhteiskuntaprojektin; 
todettiin, että meillä sellainen lienee ainakin vammaistapahtuma 

- Rotary-säätiö: kannustetaan piirin Rotarit ryhtymään Sustaining Member (110 USD) ja Every 
Rotarian Every Year (RI:n tavoite 26,5 USD/Rotary) lahjoittajiksi – sitä kautta apurahoja 

- Toiveena, että klubit keräävät edeelleen Polio Plussaa 10 €/jäsen, osallistuvat Itämeriprojektiin 5 
€:lla/jäsen ja lääkäripankkiin 2 €:lla/jäsen.  

3. Päätettiin ottaa pohdittavaksi omien kotisivujen tarve / tekeminen Uskelan klubille. Todettiin, että 
sitä varten täytyy koota työryhmä.  

4. Presidentti päätti kokouksen klo 17.42.  
 

 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 

Mikko Hägerström   Päivi Räike 
Presidentti 2020-2021   Sihteeri 2020-2021 
 

 

 

 


