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USKELAN ROTARYKLUBI 

SALO 

 
      Pöytäkirja hallituksen kokouksesta nro 3 kaudella 2020 – 2021 

 

Aika:        Tiistai 15.12.2020 klo 17.05-18.09 

Paikka:       Teams-etäyhteys  

Läsnä: Mikko Hägerström (pj), Jouni Niemi, Jyrki Moilanen, Matti Sirva, Jari Laakkio, Päivi Räike 
(sihteeri) 

Kokouksen kulku:   
1. Presidentti Mikko Hägerström avasi kokouksen klo 17.05.  
2. Presidentti esitteli kokoukselle VSSHP:n alueella toimivien Rotary-klubien yhteiseksi suunni-

teltua Majakkasairaala-hanketta: Tarkoitus hankkia TYKS:n uuden sairaalarakennuksen (Ma-
jakkasairaala) aulaan Sanna Kananojan teos ”Metsän siimes”, kolme 3 x 3 m taulua. Miksi 
juuri taidehankinta: kertaluonteinen hanke, jolla pitkä elinkaari ja pysyvä näkyvyys, myön-
teistä julkisuutta Rotary-toiminnalle. Kokonaiskustannus 20 000 €, mistä kunkin mukaan 
lähtevän klubin osuus 700 €; teokseen tulee laatta, josta lahjoittajat käyvät ilmi. 
Keskustelun jälkeen päätettiin, että Uskelan klubi osallistuu Majakkasairaala-hankkeeseen 
kiinteällä 700 eurolla osuudella edellyttäen, että hankkeeseen osallistuu riittävä määrä 
klubeja, jotta hanke toteutuu ja että klubin kustannus hankkeesta ei ylitä 700 euroa.  

3. Päätettiin viedä eteenpäin jäsenmaksuperusteiden muuttamisasiaa rahastonhoitaja Jyrki 
Moilasen jo aiemmin syksyllä esittelemän ehdotuksen pohjalta siten, että tavoitteena olisi 
saada uudet jäsenmaksut käyttöön 1.7.2021 alkavalle toimintakaudelle.  
Päätettiin, että Jyrki esittelee ehdotuksen vielä toistamiseen klubikokoukselle 18.3.2021, ja 
muutosehdotus tullaan esittämään 6.5.2021 pidettävän vuosikokouksen päätettäväksi. 
Todettiin, että vuosikokoukselle esitetään myös toimintaohjeiden muuttamista vastaavilta 
osin, mikäli jäsenmaksu-uudistus hyväksytään.  
Todettiin, että rahastonhoitaja lähettää syyskauden 2020 jäsenmaksuja koskevat laskut jäse-
nistölle vuoden 2021 alussa, ja keväällä 2020 tehdyn päätöksen mukaisesti poissaolomaksuja 
ei edelleenkään peritä korona-tilanteesta johtuen.  

4. Keskusteltiin www-sivujen päivityksestä, päivityksen vaihtoehtoisista toteutustavoista ja ta-
voitteista. Todettiin tarkoituksena olevan, että jatkossakin Salon kolmella klubilla (Uskela, 
Salo ja Perniö) olisi yhteiset www-sivut. Päätettiin, että Jari Laakkio ottaa www-sivujen päivi-
tyksestä vastaavan toimikunnan vetääkseen, ja Uskelan klubista toimikuntaan mukaan lisäksi 
ainakin Kalle Räike. Jari kontaktoi muut klubit, joista tarkoitus saada mukaan toimikuntaan 1-
2 hlöä/klubi.  

5. Kevään 2021 kokousten osalta todettiin, että kokoukset joudutaan pitämään toistaiseksi 
etäkokouksina.  
Todettiin, että perinteisesti helmikuussa, viikon 7 perjantaina järjestettyä vammaistapahtu-
maa ei koronasta johtuen ole mahdollista järjestää helmikuussa 2021. Päätettiin, että vam-
maistapahtuma siirretään järjestettäväksi myöhemmin keväällä 2021. Presidentti on asiaa 
koskien yhteydessä tapahtuman yhteyshenkilöön Teresa Hirvelään Salon työ- ja toimintakes-
kuksessa (teresa.hirvela@salo.fi, 02-7783577).  

6. Muut asiat 

- Käsiteltiin uudelleen Kalervo Fribergin ns. 85-sääntöön perustuva pyyntö läsnäolo-
velvollisuudesta vapauttamiseksi, ja todettiin, että asiassa aiemmin tehty päätös on 
klubin voimassa olevien toimintaohjeiden sekä Rotary käsikirjan 2016 mukainen, 
joten Kalervo Fribergin kohdalla kriteerit läsnäolovelvollisuudesta vapauttamiselle 
eivät täyty eikä Fribergin pyyntöön niin ollen voida suostua.  
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- Keskusteltiin klubin käytännöstä koskien PHF-mitalien myöntämistä. Jari Laakkio 
kertoi käytäntönä olleen, että presidenttikauden päätteeksi PHF:n saa istuva presi-
dentti, mutta lisäksi on mahdollista hakea ylimääräisiä PHF:iä, mikäli PHF:n myöntä-
miselle ilmenee sopiva aihe. Matti Sirvan mukaan klubin taseessa on rahaa (=pistei-
tä) 2-3 PHF:n edestä.  
Päätettiin jatkaa noudatettua käytäntöä eli PHF:n saavat edelleen presidentit kau-
tensa päätteeksi ja lisäksi voidaan tarvittaessa anoa ylimääräisiä PHF:iä. 

- Presidentti päätti kokouksen klo 18.09.  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


