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Hallituksen kokouksen pöytäkirja no 06 (2018–2019)  

Aika:  2.5.2019 klo 18.00 -19.00  

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  

Asialista 

1. Piirin asiat  

             päätös:  Ei ollut piirin asioita käsittelyssä.  

 

2. Yhteydenotot  
 

Lika Olika – terveiset Forssasta  

Tuleva presidentti Jari Laakkio hankkii lisätietoja Forssan metodista, Ulla Reimanin 

projektin mahdollisuuksia tutkitaan samoin kuin yhteistyömahdollisuuksia Reach klubin 

kanssa. Jari kertoo asiasta enemmän.   

Päätös: Jari, tuleva presidentti on ollut yhteydessä Forssan rotareihin ja he ovat hakemassa 

piiriltä avustusta Lika Olika hankkeeseen.  Voimme hakeutua yhteistyöhön heidän kanssaan 

tai käynnistä oman suvaitsevaisuusprojektin.  Jari esittelee asiaa kevätkokouksessa osana 

tulevaa toimintasuunnitelmaa.  

 

3. Jäsenasiat  

Uudet jäsenet : Klubimme tavoite on netto + 4 jäsentä, joista neljä on tullut, mutta yksi 

eronnut. (Uudet: Tarja Hiltunen , Timo Törrönen, Jyrki Moilanen, Mika Nummenpalo, 

Eronneet: Eino Nygren).  

Tavoitteesta puuttuu yksi jäsen. Keskustellaan ehdokkaista, vielä on kautta jäljellä.  

Päätös:  Saatu viestiä, että Anni Rasilainen on eroamassa klubista.  Keskusteltiin 

jäsentavoitteesta sekä tulevan kauden tavoitteesta. Jäsenmäärä on 41, joista kaksi on 

kunniajäseniä.  

4. Tuleva ohjelma 

Taloustilanne  Matti kertoo missä mennään.  

Yhteiskuntapalvelukomitea – ei kuulumisia. 
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NV komitea 9.5. lähtevät vaihtarit kokouksessa.  Anni , Jari selvittää Fransiscon tilannetta nv 

kokouksessa.   

KV palvelu     - ei kuulumisia.  

Vaihtokokous  13.6.   Kulttuuritalo Villi, ruoka IHKU klo 18.00 .  Esiintyjiksi tulee kaksi Salon lukion 

opiskelijaa, joille annetaan stipendit suuruudeltaan 70 € (?).  

Muu , intercity golf – Salon klubi ei järjestä ainakaan tällä kaudella mitään, syksyllä? Entäs me? 

Päätös:  Keskusteltiin taloustilanteesta, piirin osuus on 140 € jäseneltä. Vaihtokokoukseen Jari 

tarkistaa esiintyjien stipendien suuruuden sekä selvittää ylioppilaiden nimet stipendejä varten. 

Matti lupasi toimittaa Salon lukioon ja Jari Halikon lukioon stipendit jaettavaksi ilman 

seremonioita. Alueen golftapahtumasta keskusteltiin, mutta todettiin, että jää meiltä tältä 

kaudelta järjestämättä. SM golfkisasta Espoossa  27.6. oltiin kiinnostuneita.  

 

5. Kevätkokousasiat 16.5.  

Jari, presidentti 2019-2020    kertoo ohjelmastaan ja organisaatiostaan 

toimintasuunnitelma/klubijohtosääntö + talousarvio 

Päätös: Keskusteltiin talousarvion laatimisesta ja maksujen keräämisestä perusteellisesti.  Moni 

hallituksen jäsen oli kertonut omia ajatuksiaan ennen kokousta sähköpostilla mm. jäsenmaksun 

toivottiin pysyvän maltillisena, alle 200 € kaudessa.  

Jäsenmaksun korotus on tehtävä, sillä RI tilitettävä maksu nousee.  Matti laatii talousarvion 

seuraavalla perusteella: jäsenmaksuun 30 € korotus, uusi maksu on 180 €, poissaolomaksu 

säilytetään 5 €, vierailumaksu peritään kaikilta 7,5 € suuruisena, kokousmaksu säilytetään 1 €, 

liittymismaksu 40 € poistetaan.  

Kuultiin Jarilta hänen kautensa ajatuksia kuukauden vierailukokouksista sekä nuorille jäsenille 

kohdistetusta toiminnan osasta. Jäsenlisäystavoite on 2 nettojäsentä.  

 

6. Muuta        

Toimintaohjeet, rotarytietous, jäsenet tutuksi – kampanja 

 

Päätös: Kuultiin, että Klubin toimintaohjeet ovat tulossa vielä lausunnolle hallitukselle.  

 

Anne, presidentti 


