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 USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

         Hallituksen pöytäkirja n:o3  (2016-2017) 
 

Aika:   1.9.2016 klo 18.00-19.00 
 

Paikka:  Salon Seurahuone 

 

Läsnä:  Kirsti Kirjonen, Pirjo Nurminen, Matti Sirva, Anne Juntti, Mikko Häger-

ström, Timo Törrönen 

 

Poissa: Marjatta Hyttinen, Torsti Poutanen, Siv Ilola 

 

ASIALISTA JA PÄÄTÖKSET: 

1.Presidentti avasi kokouksen kello 18.05 

   Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

   Esityslista  hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 

 

2.Kirjaprojekti, tilannekatsaus 

   Kirjojen myyntitilanne:myymättä vajaa 40 kpl.Kauppa on käynyt hienosti. 

   Kirjatilitykset: Matti Sirva:tilitykset vielä jäljessä,tilitetty 1060€(53kpl) 

 

3. Uusien jäsenten rekrytoinnin tilanne: 

   Tällä hetkellä jäseniä 34+2 kunniajäsentä 

    Suunniteltuja uusia jäseniä:  

       -Tiina Kaarto-Alanko (Rautakauppa, sivuaa rakentamista) 

       -Anne Liimatainen (Salon kaupungin sosiaalitoimi) 

     Onko löydettävissä lisää :poliisi,rakentaminen, armeija,koululaitos,lakimies,yrittäjä, 

urheilujohtaja? 

     Kummitoiminnan kehittäminen :kummeiksi hallituksen jäseniä? Asiaan palataan  

seuraavassa kokouksessa 

 

4.Yhdistysten illan(18.8.) palaute 

    Omia jäseniä paikalla yli 20. Teltalla vilkkaita keskusteluja, erikoisesti nuorisovaihto 

kiinnosti. Kirjamyynti onnistui myös hyvin. 

  Auttaja 2016 messut 8.10 Salohallissa? 

    -sovittiin ettei klubi osallistu messuille 

 

5. Muita asioita 

5.1.: Vaihto-oppilasasiat 

         Wibin vaihtoaika on lähtenyt hytvin käyntiin.Koulu ja isäntäperhe tyytyväisiä 

         Saksaan lähettämämme Sonja Mäkeläisen vaihto on myös sujunut hyvin 

         Viikkokokous 8.9.:paikalle tulevat Wibi,Akseli Törrönen, Venla Lankinen ja 

       Linda Wallenius 
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 5.2.Klubin rahatilanne, pankin vaihto 

      -Asiasta oli käyty keskustelu edellisessä hallituksen kokouksessa(27.8.16) 

      -Rahastonhoitaja Matti Sirva esitteli asian 

      -Hallitus päätti vaihtaa klubin pankkiasioinnin Nordeasta Lounaismaan osuuspank-

kiin. 

       -Hallitus valtuutti Uskela Rotaryklubin puolesta rahastonhoitaja Matti Sirvan  

hyväksymään ja allekirjoittamaan kaikki tarvittavat asiakirjat asiakkuuden siirtämiseksi 

Nordeasta Lounaismaa Osuuspankkiin. 

       -Nordeasta lopetetaan ja irtisanotaan pankkitili nroFI34 1135 3000 0249 68 sekä 

klubin Classic-verkkosopimus 

       -Hallitus valtuutti Matti Sirvan avaamaan Pankkitilin Lounaismaan Osuuspankkiin 

sekä tarvittaessa yrityksen verkkopankin ja vastaanottamaan siihen liittyvät tunnukset 

       -Hallitus päätti että klubin avattavan pankkitilin käyttöoikeus on rahastonhoitajilla 

Matti Sirvalla ja Stina Tiaisella sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä. 

 Lisäksi hallitus päätti että Matti Sirvalle(251066-0871) ja StinaTiaiselle(290649-040F) 

myönnetään laajat käyttöoikeudet avattavalle tilille ja verkkopankkiin. 

 

5.3. Syksyn ohjelman mahdolliset täydennykset 

     -Syksyn ohjelma näyttää toteutuvan suunnitellusti 

     -Mahdollisia käyntikohteita, joka poikkeaa suunnitelmasta on Metal Electro. 

Ko.vierailun tilanne selviää tulevaisuudessa(Kirsti) 

 

5.4.  Osallistuminen piirikokoukseen Sastamalassa 1.10.16 

     -Presidentti ulkomailla ko.ajankohtana.Sijainen ilmoitettava 15.9.mennessä. 

 

5.5. Klubin it-toiminta 

     -Rotarysalo.fi päivitetään 2.9.illalla, eikä Caudillo voi enää vaikuttaa.Hallitus valtuut-

taa Jari Laakkion tekemään 5-vuotisen sopimuksen Cloudflare-yrityksen kanssa. 

     -Jari siirtää it-asiat jatkossa vähitellen Mikko Hägerströmille. Tavoitteena on muo-

dostaa yhteistoimintaelin it-asioissa alueen muitten klubien(Perniö,Salo) kanssa. 

Jari ja Mikko vastaavat yhteistoiminnasta. 

 

5.6. Paikkauksia 

   -Seppo Suominen on tarjonnut mahdollisuutta paikkauskokoukseksi ”Muukalainen”-

teatterikappaletta. Rotaryt ilmaiseksi, avecit normaalihinnalla. 

Sovittiin että Pirjo Nurminen hoitaa edelleen asiaa ja lista kiertämään seuraavissa ko-

kouksissa. 

 

Presidentti päätti kokouksen kello 19 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

Kirsti Kirjonen, presidentti                    Timo Törrönen, sihteeri 
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