
    USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

Hallituksen pöytäkirja no 6 (2014–2015) 

 

Aika:    05.03.2015 klo 18:00 – 18.45 

Paikka:   Seurahuone 

Läsnä:   Torsti Poutanen, Siv Ilola, Rauno Aavasalo, Timo Törrönen, Matti Sirva ja Anne 

Juntti. Lisäksi Kari Heinonen oli osallistui kokoukseen kutsuttuna asiantuntijana. 

 

1. Syksyn ohjelma 

Valmistelu tapahtuu tulevan presidentin johdolla työryhmässä.  

                                                                                                                                 

2. Talousasiat  

Tilillä noin 3000€ rahaa. 

 

3. Jäsenasiat 

Tämän hetkinen jäsenmäärä on 43.  Presidentti kutsunut Kari Heinosen kokoukseen 

esittelemään klubin luokitekarttaa. Tarkoitus keskustella siitä mihin suuntaan klubin 

jäsenhankintaa on syytä kehittää.  Keskusteltu toiminta-alueista, joilla ei ole edustajaa mm. 

taide, kulttuuri, lakimiehet, poliisi. ’todettu, että edustus on ammattikunnan ei 

henkilökohtainen , luokitteita muutetaan harvoin.  Todettiin, että toivotaan keski-ikää 

alentavia ja aktiivisia jäseniä.  

 

Käsitelty uutta jäsenhakemusta Mari Ruostesaarta ja päätetty hyväksyä hänet ja laittaa 

sähköpostilla jäsenistölle tiedoksi.   

Todettiin jäsen Timo Törröselle määräaikainen vapautus ajalle 26.3.-15.4. henkilökohtaisista 

syistä.  

 

4. Nuorisovaihto 

Salon seudun nuorisovaihdon kevätkokous on Salon lukiossa to 19.3. klo 18.30. Vaihtarit, 

isäntäperheet, koulun edustajat, Salo/Perniö/Uskela NV – tiimit. Siv on laittanut kutsut.  

 

5. Hyväntekeväisyysprojektit 

Ei käsitelty.  

 

6. Intercitykokous 

12.3. Uskelan Intercity- kokous siirrettiin VPK:n talolta Seurahuoneelle, koska osallistujia 

(n. 40) ei ole tarpeeksi VPK:n isoon tilaan. Työryhmä valmistelee tilaisuutta.  Ohjelma on 

klubin kotisivuilla.  

 

7. AG:n ja DG:n vierailut 
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Tulevan presidentin kannattaa jo keväällä sopia DG:ltä ja AG:lta syksyn 

klubivierailuajankohdat.  

 

8. Internet sivusto www.rotarysalo.fi  

Ei raportoitavaa.  

 

9. Saapunut posti 

Ei ollut. 

 

10. Joulukirkko 

Tuleva presidentti hoitaa kirkon ja kanttorin varauksen jouluhartautta 2015 varten, Miika 

hoitanut.  

 

11. Vammaistapahtuma 

Tulevan presidentin kannattaa jo nyt sopia seuraavan tapahtuman ajankohta tallin kanssa.  

 

12. Kevään ohjelma 

Vaihtokokous to 11.6. Muurlassa klo 18. Nykyinen ja tuleva presidentti ja sihteeri hoitavat 

muut järjestelyt, Hanna-Maija Saarimaa tulee kertomaan Muurlan historiasta.  

 

13. Vuosikokous 7.5. 

Klubin kevätkokous klubijohtosuunnitelma kaudelle 2015-2016, uusi hallitus valmistelee. 

Jäsenmaksut ja talousarvio kaudelle 2015-2016, rahastonhoitaja valmistelee esityksen.  

Kauden 2015-2016 komiteat, niiden puheenjohtajat ja jäsenet,  uusi hallitus valmistelee 

esitykset.  

Päätettiin: 

että tuleva presidentti esittelee  klubijohtosuunnitelman ja rahastonhoitaja talousarvion 

hallituksen kokouksessa 23.4. 

että hallitus ehdottaa 7.5. pidettävälle kevätkokoukselle stipendirahaston lakkauttamista 

että piirin PETS kokoukseen Eurajoella 14.3. klubi kustantaa tulevan presidentin ja sihteerin 

osallistumisen.  

että piirikonferenssiin Porissa 11.-12.4. klubi kustantaa nykyisen presidentin ja vaihtarin 

osallistumisen.  

 

14. Palveluväylät 

PPK 2 on presidentin ja Juha Talviniemen valmistelussa .  

 

15. Muut asiat 

Seuraava hallituksen kokous 23.4. viikkokokouksen jälkeen. 

http://www.rotarysalo.fi/
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  Pöytäkirjan vakuudeksi  Anne Juntti  


