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USKELAN ROTARYKLUBI 

SALO 

 
Hallituksen kokous nro 1 kaudella 2020 – 2021 

 

Aika:   Sähköpostikokous 10.8.-12.8.2020  

Paikka:  Sähköpostikokous   

Läsnä:   Mikko Hägerström (puheenjohtaja) 
Matti Sirva 
Juha Talviniemi  
Päivi Räike (sihteeri) 

 

 

Kokouksen kulku:  

1. Puheenjohtaja Mikko Hägerström avasi kokouksen hallituksen jäsenille 10.8.2020 klo 

8.50 lähettämällään sähköpostiviestillä.   

2. Rahastonhoitajan vaihto 
Ehdotus: Valitaan Jyrki Moilanen uudeksi rahastonhoitajaksi; Jyrki itse on hyväksynyt 
ehdokkuuden.  
Päätökset:  
a. Päätettiin valita Jyrki Moilanen klubin uudeksi rahastonhoitajaksi. 
b. Päätettiin myöntää rahastonhoitaja Jyrki Moilaselle sekä 2. rahastonhoitajalle 
Matti Sirvalle kummallekin erikseen laaja tilinkäyttöoikeus klubin pankkitileihin 
numerot FI78 5410 0220 3457 58 ja FI28 5410 0220 3538. 
c. Päätettiin myöntää laaja käyttöoikeus klubin edellä mainittuihin pankkitileihin 
myös presidentti Mikko Hägerströmille ja sihteeri Päivi Räikkeelle yhteisesti. 
d. Todettiin, että tilinkäyttöön oikeutettujen henkilötunnukset merkitään pankille 
toimitettavaan pöytäkirjan otteeseen.  

3.    Kalervo Fribergin anomus poissaoloista 85-sääntöön perustuen 
85-sääntö Rotaryn käsikirjassa on seuraava:  
Rotaryn käsikirja 2016, osa kaksi, jakso 4 Rotaryklubin järjestysmuoto, Artikla 12 

Läsnäolo, Kohta 3 b) ”Jäsenen poissaolo hyväksytään, jos 

(b) yhdessä tai useammassa klubissa yhteenlaskettu jäsenvuosien ja oman iän 
summa on vähintään 85 vuotta, jäsenyys yhdessä tai useammassa klubissa 
on kestänyt vähintään 20 vuotta ja hän on ilmoittanut klubin sihteerille kirjallisesti, 
että hän haluaa vapautuksen läsnäolovelvollisuudesta ja hallitus on 
suostunut tähän." 
Päätös: Todettiin, että Kalervon jäsenyys on kestänyt 16 vuotta, joten 85-sääntöön 
perustuen hallitus ei voi vapauttaa häntä poissaolovelvollisuudesta vaikka muut 

kriteerit täyttyvät. Toimitetaan pöytäkirjasta kopio tiedoksi Kalervolle.  
4.    Jarkko Merilän eronpyyntö 

Jarkko Merilä on pyytänyt eroa klubista 1.7.2020 lukien, koska hänen työpaikkansa 
sijainti ja kasvanut työmäärä ei enää pitkään aikaan ole mahdollistanut eikä 
jatkossakaan mahdollista osallistumista viikkokokouksiin, mistä johtuen Jarkko ei koe 
mielekkääksi jatkaa jäsenenä klubissa.  
Päätös: Päätettiin myöntää Jarkko Merilälle ero taannehtivasti 1.7.2020 lukien.  
 
 
 
 
 



 

 

©Rotaryclub Uskela Salo, D 1410, Finland www.rotarysalo.fi 2 

 
 
 

 
 
5.    Presidentti päätti kokouksen 12.8.2020 klo 18.30 hallituksen jäsenille lähettämällään   
        sähköpostiviestillä.   

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
 

 

Mikko Hägerström     Päivi Räike 
Presidentti 2019-2020    Sihteeri 2019-2020 


