
            

Salon Rotaryklubi ry - D1410      

Hallitus 1. 
 

 

Pöytäkirja 

 

Aika:   2.7.2020 klo 18.00 

Paikka:   Joensuun Kartano, konttori 

Läsnä: (Kutsutut: Ari Tiainen, Timo Hukka, Jari Seikkula, Ville Elomaa, Mikko 

Koskinen, Jukka Vuorio, Mika Kortelainen, Janne Väistö, Kari Ehrnrooth) 

Poissa: Ville Elomaa 

1. Avaus  ja päätösvaltaisuus 

-Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi 

2. Esityslista 

-Etukäteen toimitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 

3. Tilinkäyttöoikeudet klubin tileihin. 

Esitetään että kuluvan kauden (2020-2021) rahastonhoitajalle Ville Elomaalle (       -    ) ja 

sihteerille Timo Hukalle (         –       ) myönnetään tilinkäyttöoikeudet Salon Rotaryklubin 

tileihin: Handelsbancken FI80 3131 3003 1992 13 ja Nordea FI97 3131 1001 5384 32 

He saavat liittää tilit mahdollisesti omiin pankkiohjelmiinsa tai avata tarvittavat 

nettipankkisovellukset itselleen tarpeen mukaan. Kumpikin voi käyttää tilejä yksinään. 

Samassa yhteydessä edelliseltä sihteeriltä Janne Väistöltä poistetaan tilinkäyttöoikeudet. 

-Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirja toimitetaan asianomaisiin pankkeihin. 

Kaupparekisterin tiedot päivitetään uuden hallituksen toimesta. 

 

4. Hallituksen eri jäsenten tehtäväkentän kuvaamista tulevalle kaudelle. 

-Presidentti 

-Tuleva presidentti 

-Sihteeri 

-Klubimestari 

-Nuorisovaihtoasiamies 

-Rahastonhoitaja 

-Nettivastaava 

5. Kauden ensimmäisen kokouksen järjestäminen ma 3.8.2020. 

Esitys: Salon Torikaffe poikkeuksellisesti klo 12.30 

-Hyväksyttiin esityksen mukaan 

 

6. Mahdollisuudet osallistua Seurahuoneen live kokouksiin etänä. 

-Asiasta käydyn keskustelun pohjalta päätettiin, että Seurahuoneen live kokouksiin etänä 



osallistumisen mahdollisuutta selvitetään. Sihteeri ja IT-vastaava tutkivat laitteiston 

toimivuuden ja talousarvion mahdollisille uusille laitehankinnoille. 

7. RYLA koulusta nuorille kauden aikana korvaamaan nuorisovaihdon poisjääntiä. Alustavaa 

keskustelua. 

-Keskustelun pohjalta päätettiin edetä suunnitelmassa aloittaen ilta- tai yhden päivän 

koulutustilaisuudella. Luennoitsijat pyritään etsimään omasta klubista. Asiaa valmistelevat 

puheenjohtaja ja nuorisovaihtoasiamies. 

 

8. Muita mahdollisia kauden aikana toteutettavia projekteja. Ideointia. 

-Keskusteltiin mahdollisuudesta aloittaa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten 

harrastustoiminnan tukeminen. Projektin valmistelua jatkavat sihteeri ja Jari Seikkula.  

-Hakastaron koulun oppilaille järjestetään koronan vuoksi peruuntunut virkistäytymispäivä. 

9. Muita asioita 

-Keskusteltiin mahdollisista jäsenmaksusta vapautumista koskevista anomuksista. Presidentti 

keskustelee asianomaisten kanssa. 

-Väistyvä presidentti ja vaihto-oppilasasiamies selvittävät Uskelan klubin kanssa vaihto-

oppilaan tämän hetkisen kulutilanteen. 

10. Kokouksen päättäminen 

 

-Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi. 

 

Kari Ehrnrooth   Timo Hukka 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

Ari Tiainen 

Presidentti 


