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Hallituksen kokouksen pöytäkirja no 05 (2018–2019) 

Aika:  13.12.2018 klo 18.00 / tai sähköpostilla 13.12.2018 klo 9.30- 18.00 asti 

Paikka:  Seurahuone 

Osallistujat: Anne Juntti, presidentti, Pirjo Nurminen, sihteeri/julkisuuskuvakomitea, 

Jari Laakkio varapresidentti, Mikko Hägerström tuleva presidentti ja it 

vastaava, Matti Sirva, rahastonhoitaja, Siv Ilola edellinen presidentti, 

Juha Talviniemi, yhteiskuntapalvelukomitean pj, Mikko Ruohonen, Kv 

palvelun komitean pj , Hannu Määttänen Rotarysäätiökomitean pj, Anni 

Rasilainen NV tiimin pj/ nuorisovaihtoasiamies, Jouni Niemi, jäsen 

Kansainvälinen palvelu , lihavoidut paikalla tai sähköpostitse 

kommentoineet. 

 

Asialista 

1. Piirin asiat  

 

Kirjoituskilpailu Onko rauha mahdollinen?  

Presidentti on yhteydessä Salon kaupungin Inkeri Lahteen ja selvittää kirjoituskilpailun 

nykytilaa kaupungissamme.  Päätös: joulun jälkeen yhteys.  

 

Lasten joululahja-keräykseen osallistuminen. Jäseniltä on kysytty 15.11. kokouksessa. 

Päätös: lahjoitettu Lahja lapselle keräykseen 500 €, raha tilitetty Seurakunnan 

diakoniatoimen tilille, joka välitetään lahjaamme tarvitseville 10 lapselle/nuorelle.  

 

Piirin koulutukset –  Pets kokous 2.3. Forssassa. 

Päätös: Tuleva presidentti ja sihteeri voivat osallistua klubin kustannuksella.  

 

Kotisivuasia – AJ nykyiset sivut toistaiseksi, pitää katsoa mitä aiemmin päätetty, DG 

jokainen päättäköön itse, MH kansalliset sivut modernit.  

Päätös:  Kauden 2018-2019 käytetään nykyisiä sivuja, mikä ilmoitettu piiriin.  

 

2. Yhteydenotot 

Avustusanomukset:   

Jäsen Ulla Reiman kertoi työnantajansa Freudenbergin vastuullisuusprojektista Innovation 

together presidentille. Tuleva presidentti Jari Laakkio ottaa esille tämän asian. Ulla ottanut 

asian uudelleen esille –  

Päätös: Sovitaan, että nykyinen ja tuleva presidentti keskustelevat Ullan kanssa mitä 

projekti voisi olla. Projektin olisi hyvä olla nykyisiä aktiviteetteja tukeva, esim. nuorten 

työllistymiseen. 
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Salon Ursan avustusanomus kameraan 
”Lähetän avustusta koskevan saatekirjeen avustuskohteesta eli näytäntökamerasta ja 
toiminnasta tähtitornilla. Avustus on tarkoitus käyttää keväällä hankittavaan järjestelmään. 
Kuten saatteesta ilmenee, voimme tulla esittelemään projektia johonkin kokoukseenne, jos 
tämä sopii teille. Kiitos yhteistyöstä etukäteen. Tapani Huttunen” 
Päätös: Avustusta ei myönnetä, koska avustuskohteisiin käytettävissä olevaa rahaa ei ole 
jäljellä.  
 

 

3. Reach klubin kummius  

Syyskokouksen päätöksen mukaisesti jäätiin ennen kummipäätöksen tekoa odottamaan 

lisätietoa uudesta klubista. Tavattu myös presidentti Tarja Virta joka kertoi, että vielä ei ole 

koossa 20 jäsentä. Presidentti Virralle on esitetty kutsu tulla kokoukseemme esittelemään 

klubiaan.  

Tarja Virta on ollut kertomassa 15.11. terveiset klubista, hän ei esittänyt kutsua 

kummiudesta, kertoi, että jäseniä on 17.   

Päätös: Asia otetaan uudelleen esille, kun tulee selvä kutsu kummiksi.  

 

4. Jäsenasiat  

Klubimme jäsen Eino Nygren on ilmoittanut kirjeellä eroavansa klubin jäsenyydestä.       

AG kysynyt klubiensa jäsentilanteesta. Klubimme tavoite on 4 uutta jäsentä, joista yksi on 

tullut. Useita kyselyitä on tehty onnistumisia ei ole tullut vielä.         

Tuleva presidentti on koonnut dokumentit toimihenkilöiden kierrosta ja toimenkuvista 

kommenttejamme varten. (liitteenä) Tavoitteena selkiyttää kokonaiskuvaa tehtävien sisällöistä 

ja urakierrosta klubissa.  

Päätös: Todetaan jäsenen eroaminen ja tehdään tarpeelliset ilmoitukset. Jatketaan 

potentiaalisten jäsenehdokkaiden kutsumista klubikokouksiin tutustumaan toimintaamme. 

Tutustutaan liitteenä oleviin dokumentteihin ja otetaan asia esille kevään kokouksen 

yhteydessä.  

5. Kevään ohjelma 

Hallituksen evästykset kevään ohjelmaan: 

Yhteiskuntapalvelukomitea: 

- Päätettiin, että Jari Laakkio ja pojat Juha ja Jouni keskustelevat Salon 

kehitysvammahuollon Teresa Hirvelän, 0447783577  kanssa ns. vammaistapahtuman 

kehittämisestä.  

- Presidentti ollut yhteydessä TH ja sihteeri Ratsastustalli Merlitzille ja sovittu 

tapahtuman ajankohdaksi 15.2. Kutsuluonnos 13.12. käsittelyssä. 
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KV palvelu 

Presidentti ollut yhteydessä Mikko Ruohosen kanssa Lika Olika -projektiin liittyen. 

Toimintasuunnitelmassa ”tutkitaan mahdollisuutta aloittaa Lika olika -projekti hallituksen 

päätöksen mukaisesti”  

Ehdotus: Keskustellaan vammaistapahtuman turvallisuuteen ja muihin järjestelyihin  

liittyvistä asioista sekä   Lika olika- projektin aloittamisesta; kohderyhmästä, toteutustavasta, 

paikallisista kumppaneista, rahoituksesta, aikataulusta.  

Päätös: Keskustelussa vammaistapahtumasta tuli esille, että Sanna Järvelä SJ talli Halikossa 

voisi järjestää vammaistapahtuman, jossa ratsastuksen tilalla olisi osanottajille muita 

aktiviteetteja hevosten kanssa mm. valjakkoajoa, hevosten harjaamista, hevosen kengän 

heittoa.  Jouni Niemi kertoi sponsoroivansa tilaisuuden tallin kustannusten osalta myös 

tulevaisuudessakin. Päätettiin, että presidentti on yhteydessä Sannaan ja Teresaan, sekä 

että Jouni Niemi ja Juha Talviniemi käyvät tutustumassa paikkaan. Mikäli tilaisuus voidaan 

järjestää turvallisemmin ja muuten yhtä hyvin siirretään tapahtuma SJ Talliin.  

Vammaistapahtuman tärkeydestä osallistujille ja klubillemme oltiin yhtä mieltä.  

Lika Olika projektista Kansainvälisen komitean puheenjohtaja Mikko Ruohonen totesi, että 

projekti voidaan aloittaa, mikäli piirikokouksen pesämunarahoitus on käytettävissä. Lisäksi 

todettiin, että mahdollisia yhteistyökumppaneita voisivat olla Vilpas United ja LP Viesti, 

mikäli projekti kohdistuisi kehitysvammaisuuteen ja sitä kautta suvaitsevaisuuden 

lisäämiseen.  

 

6. Muuta 

 

Joulupäivällinen ja rotaryvaihtariperheet – 10 osallistujaa tulossa.            

 

Anne, presidentti 

 

 

 

 

 


