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USKELAN ROTARYKLUBI 

SALO 

 
Hallituksen kokouksen pöytäkirja nro 1/20 kaudella 2019 – 2020 

 

Aika:   To 23.01.2020 klo 18:00 – 19:00 

Paikka:  Salon Seurahuone, Asemakatu 1, Salo 

Läsnä:  Laakkio pres.  x 
 Juntti past pres  x (sähköpostilla) 
 Hägerström tul. pres x 
 Sirva rah.   x 
Niemi siht   - 
 Poutanen, NV  x 
Ruohonen, KV  - 
 

Kokouksen kulku: 

Kevään ohjelma http://rotarysalo.fi/uskelan-klubi/ohjelma-uskela/ 

 Esitys:    hallitukselle tiedoksi, onko kommentteja, toiveita, muutosehdotuksia 
 Päätös:    ei muutosehdotuksia tai toiveita, joten jatketaan suunnitelman mukaan 

 

Intercity kokous Turvallisuus-teemalla to 12.3.2020 klo 17:30 – 20:00 Örninkatu 15 B 

Aika:                   To 12.3.2020 klo 17:30 -  

Paikka:               Caudillo Oy:n koulutustilat 

                             KENT- luentotila 40 hlöä 

                             Örninkatu 15, B-rappu ovi 33 II-kerros 

Ohjelma: 

Järjestys voidaan sopia 

- 17:30 Avaus 
- 17:40 Sosiaalinen media ja turvallisuus, Mikko Yli-Vakeri F-Secure,  xx rotaryklubi 
- 18:20 kahvitus 
- 18:30 Henkilöön kohdistuva tiedustelu ja tietojen kalastelu, ex PV, Uskelan rotaryklubi 
- 19:10 Mobiiliturvallisuus tai informaatiovaikuttaminen (PV:lle tehtyjä settejä modattuna siviiliin), Jari 

Laakkio, Caudillo Oy, Uskelan rotaryklubi 
- 19:50 Keskustelua 
- 20:30 Tilaisuus päättyy viimeistään 

Luentojen kesto n. 40 min 

5 € sisältää välissä kahvitus jota junaillaan viinerit Kuirolta ja keitetään kahvit meidän klubin hlökunnan 

voimin! 

Jakelu: Rc Uskela (40 hlöä), Rc Salo (n. 40 hlöä), Rc Perniö (n. 20), Rc Reach Salo ( 20) 

Kirstin toimesta alueemme klubeille 

Mahtuu 40 hlöä + lisäpaikoille 

http://rotarysalo.fi/uskelan-klubi/ohjelma-uskela/
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 Esitys:    hallitukselle tiedoksi, onko kommentteja, toiveita, 
muutosehdotuksia 
 Päätös:   merkitään tiedoksi ja suunnittelu jatketaan 

 

Jäsentilanne 

a. jäsenmäärä alussa 42; poistuma -1, lisäys +2, ntolisäystavoite +2 tai enemmän 
b. Siv pyytänyt vapautusta 1.8.2020 asti 
c. Ehdotuksia tullut ja tulossa joista hallitus rankkaa esim. 5 ekaa aktivointiin 

i. Minna Gråsten, poliisihall. HR-pääll. WGCC ry:n pj Salosta (Petri K.) 
ii. Anne Nenonen, n. 50v, mark.merk. valokuuvaja tiedottaja ym. Wilpas, Nokia (Tarja 

H.) 
iii. Tomi Paju, SaG tj, vuoden veli, (Arto M.) 
iv. Hannu Pölönen, rehtori, Hermannin yläkoulu (laku) 
v. Jussi Somerpalo, Suomen Metsäkeskus 45-50 v. (Mikko Savolainen) 

vi. Asko Kainulainen (ex SSS levikkipääll. (Arto M.) 
vii. Jukka Brandt, Gavon Oy (Jouni N) 

viii. Anu Areva (Pirjo) 
d. Kirsti Kirjonen sairaslomalla ja pyytänyt osallistumisvapautta 

 Esitys:    hallitukselle tiedoksi, onko kommentteja, toiveita, muutosehdotuksia 
 Päätös: Lähestytään aktiivisesti useita, koska tod.näköisyys. nopeasta massajäsenlisäyksestä 

epätodennäköinen. Keskusteluissa klubin jäsenmäärän katto tullee vastaan n. 50 jäsenessä. Laku 
aktivoi ilmoittajia kyselemään suosittelemiensa halukkuutta. 

 

Tiedoksi 

e. pressa poissa la 8.3. – la 15.2. <> pe 14.2. Vammaistapahtuma vetovastuu !! Sopiiko Jouni 
Niemi 

f. pressa poissa la 28.3. – su 5.4. <> to 2.4. kokous  www.rotary.org & My Rotary  tutustumis-
workshop; teen matskun, kuka vetää! 

 Esitys:    hallitukselle tiedoksi, onko kommentteja, toiveita, muutosehdotuksia 
 Päätös:  tiedoksi 

 

Talous 

 Rahastonhoitaja kertoi klubin talouden haasteista. Jäsenten poissaololistaus ei ole ajan tasalla ja 
laskutuksessa käytettävissä. Yleensä kvartaaleittain laskutetussa jäsenten maksuissa on jyvitetty 
poissaolot jotta kustannukset eivät kertamaksuina kohoa. Nyt näin ei ole tehty. Seuraavassa 
laskutuksessa on 3 kvartaalin poissaolot joka nostaa maksajine kertamaksuja. Samoin kassa on 
tavallista tiukemmalla.  

 Esitys ja päätös: Presidentti selvittää tilanteen sihteerin kanssa ennen helmikuun kokousta. 
 

Tulevan rahastonhoitajan rekry: 

                             Tiina Kaarto-Alankon kanssa on keskusteltu ja ohjelman ja sen käytön koulutusta toivotaan. 

Matti lupasi kouluttaa yhteistyössä uuden rahastoinhoitajan kaudella 2020-2021. 

Sovittiin, että Matti kysyy myös Jyrki Moilasen kiinnostusta koska hän toi aikoinaan esille 

olleensa Lionsien rahastonhoitajana kotipaikkakunnallaan. 

 Päätös: Matti tiedustelee vaihtoehtoja 
 

  

http://www.rotary.org/
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Lika Olika 

Isossa kuvassa suunnitelma menee niin, että 

A)  2020 alkuvuonna projektin heräte 

- 4.2.2020 Mary Juusela tulee Forssaan jossa pidetään startti 

   - klubikokous tai Intercity -kokous Forssassa 

   - koulun avain henkilöstölle esittely 

- 6.2 RcUskelan vieraana ja projektin esittely  

  - esitelmöi tiivistetyssä aikataulussa 

  - kiidätetään 17:50 – 18:50 Turun Lentoasemalle (55 km 45 min) 

  - päivällä Hermannin koulun vieraana 

B) 2020 kevät huhti-toukokuu 

- koulun henkilöstön koulutus 

   Forssa: Keskuskoulu, reht. Jari Marjamäki 

                             1-6 luokilla 101 oppilasta 

                             7-9 luokilla 253 oppilasta 

   Salo: Hermannin koulu, reht. Hannu Pölönen (alustavasti) 

                            n. 500 7-9 luokkalaista 

                             - taustalla haasteelliset toimintavuodet ja Hannu ottanut laivan haltuunsa 

                             - toimii väistötiloissa Ylhäistentie 2 (vanha AMK) 

C) 2020- 2021 lukuvuosi 

- elo-syyskuun vaihde projektin käynnistys 

- toiminnassa ainakin syyslukukauden – ehkä kevätlukukaudenkin 

D) Toiminnan kuvaus 

Lika Olika©  -menetelmä perustuu kehittäjänsä Mary Juuselan – ruotsin-suomalaisen perheen intialaisen 

ottotyttären – tutkimukseen ”Stulen identitet”, joka esiteltiin Mondiale Pour IÉducation Prescolaires -

maailmankongressissa, Washingtonissa vuonna 2015. Tutkimus on tehty vuosina 2003 – 2013, jolloin Mary 

seurasi 700 ruotsalaisperheen arkea 40 kunnassa vieraantumisen, vihamielisyyden ja rasismin suhteen. hän 

tutki perheitä yksilöinä ja suhteessa toisiinsa lasten, vanhempien ja perheiden näkökulmasta. 

 

Mary Juuselan kehittämä menetelmä auttaa oivaltamaan ja tunnistamaan sekä antamaan työkalut 

tilanteissa, joissa kiusaamista, syrjintää ja vieraantumista tapahtuu. Tuottaakseen pitkäaikaisen vaikutuksen 

oppilas- ja koulutasolla, koulutus räätälöidään menetelmään pohjautuen koulukohtaisesti. Lika 

Olika©  mittaa lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia analyysien avulla työn aikana, että sen jälkeen, ja koulun 

johdolla tehdään loppuraportti työn päätyttyä. 
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Lika Olika©  -menetelmä perustuu neljään kantavaan voimaan ja 

prosessiaskeleeseen, joiden kaikkien päämääränä on myönteinen vaikutus 

asenteisiin, puolueellisuuden vähentäminen ja suvaitsevuuden sekä 

uteliaisuuden lisääminen. Henkilöstölle ja oppilaille annetaan tilaisuus kyseenalaistaa itsensä, asenteensa ja 

tuntemuksensa suhteessa siihen miten ne vaikuttavat sekä omaan että muiden elämään, mahdollisuuksiin ja 

tulevaisuuteen. Prosessin vaiheet ovat: 

1 OIVALLUS  - erilaisuudesta ja samanlaisuudesta 
2 TUNNETILA  - vieraantumisesta ja sen vaikutuksista 
3 TYÖKALUT  - ihmisten välisen kitkan käsittely 
4 TOIMINTA  - tahto aloittaa teot 

 

Lika Olika©  -menetelmää on käytetty yli 90 ruotsalaisessa ja ahvenanmaalaisessa peruskoulussa ja lukiossa 

ja kaikkiaan 40.000 lasta, nuorta ja aikuista on käynyt läpi koulutusmenetelmän. 

 

Lika Olika©  pilotointi kahdessa tai kolmessa koulussa Salossa ja Forssassa 

 

Hankkeen tavoitteena on luoda myönteiset ja kestävät toimintamallit, jotka ehkäisevät koulukiusaamista ja 

parantavat terveyttä ja tasa-arvoa. Samalla se toimii koko maan pilottina suomenkielisille kouluille. 

 

Salossa Uskelan rotaryklubi ja Forssassa Sepänhaaran rotaryklubi toimivat Lika Olika© -pilotissa 

yhteistyökumppaneina. Klubit pyrkivät järjestämään pilotille Opetusministeriön, molempien kaupunkien ja 

opettajien tuen sekä selvittämään hankkeen rahoitusta. 

 

Yhteiskunnallisesti merkittäväksi kysymyksesi on Suomessa ja erityisesti talousalueellamme noussut 

työvoimapula. Yhtenä ratkaisun avaimena on monikulttuurisuuden parempi integrointi ja työperäinen 

maahanmuutto sekä tilanteen kokonaiskuvan hahmottaminen.  Lika Olika©  -menetelmän avulla nuoret 

saadaan ymmärtämään myös koulun ja kodin ympäröivän yhteiskunnan tarpeita joissa kansainväliset 

verkostot ja maahan muuttaneet ulkomaalaiset ovat tarpeellinen osa tulevaa kehitystä. Tässä tärkeäksi 

nousee yhteistyö yritysten kanssa, joilla  jo on tärkeissä rooleissa esim. maahanmuuttajia. Esimerkkinä 

voimme käyttää sekä yrityksiä että myös muita toimijoita kuten urheiluseurat (Vilpas Vikings koripallo, LP 

Viesti naisten lentopallo) jossa pääsarjassa pelaa/työssä useita ulkomaalaisia huippuosaajia.  

E) Hankkeen vaiheet 

Vaihe 1 

Ensimmäisellä lukukaudella (kevät 2020) koulujen henkilökunta – opettajat ja avustava henkilökunta – 

koulutetaan Lika Olika© -menetelmällä. Koulutus toteutetaan puolipäiväkoulutuksena koulu kerrallaan (3 x 

4 h) ja käsittelee suvaitsevaisuutta, perusarvoja, terveyttä, sosiaalista vieraantumista sekä yhteisöllisyyttä. 

Koulutus antaa konkreettisia työkaluja työskentelyyn oppilaiden, huoltajien sekä vanhempien kanssa. 

Vaihe 2 

Seuraavalla lukukaudella (syksy 2020) alkaa Lika Olika© arvovuosi, joka on systemaattista työskentelyä 

arvojen ja tasa-arvon parissa sisältäen 4 kurssipakettia kokonaisratkaisuineen ja valmiine oppitunteineen, 

harjoitustoineen, läksyineen ja pedagogisine aktiviteetteineen (4 x 3 x 4 h). Opetus kattaa koko lukuvuoden. 

 

Kouluhenkilökunta koulutetaan ja valmistellaan työskentelemään osana Lika Olika© arvovuotta (3 x 4h), 

lisäksi huoltajille ja vanhemmille järjestetään Lika Olika© -koulutus (3 x 3h), joka pyritään niveltämään 
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vanhempain iltoihin. Näiden koulutusten jälkeen alkaa työ oppilaiden 

kanssa. Koulutus tapahtuu koulukohtaisesti. 

 

Vaihe 3 

Arvovuoden jälkeen työn tulokset arvioidaan ja luodaan kohdennetut jatkomenetelmät ja -suunnitelmat. 

Lisänä  

Oppilaista muodostetaan ”reportteripareja”, jotka jalkautuvat videokuvamaan ja haastattelemaan esim. 

ulkomaalaisia heidän työpaikoilleen, urheiluseuran harjoituksiin ym. Näiden videoclippien avulla kerätään 

kuvaa siitä miten nämä yrityksissä olevat ulkomaalaiset ovat merkittävä osa toimivaa yhteiskuntaamme ja 

auttavat rattaita pyörimään. Samalla saadaan myös näkymää työelämään ja sen tarpeisiin, joka nykykoululle 

on myös tärkeä osa kokonaiskasvatusta. 

Nämä videoclipit julkaistaan sekä koulussa, että nuorten omilla somekanavilla näin saavuttaen 

mahdollisimman suuren kohderyhmän.  Näin rakennetaan nuorten omin silmin luotua kuvaa erilaisten 

ihmisten tärkeydestä ja merkityksestä tässä yhteiskunnassa. 

G) Yritysyhteistyökumppaneita 

- Freudenberg, Salo /global, kansainvälisen henkilöstön työpanos 

- Vilpas Vikings koripallo kansainväliset huippupelaajat 

- LP Viesti, lentopallo, kansainväliset huippupelaajat 

- muita yrityksiä 

F) Budjetti     pilottivuosi                                  2 yks.                 3 yks.                  

- Koulutusvaiheet á 6.820 €/koulu (alv 0%)   13.640 €            20.460 € (alv 24%) 

- Matkakustannukset                                          1.200 €              1.200 € 

- Hotelli- ja ruokailukustannukset                    1.200 €              1.500 € 

Yhteensä                                                              16.040 €            23.160 € (alv 24 %) 

Lisätietoja 

Lika Olika http://likaolikametoden.se/wps/  

   Mary Juusela http://likaolikametoden.se/wps/kontakta-likaolika/  

Sepänhaan rotaryklubi Forssa https://www.sepanhaka.fi/ 

   Juhani Kuusisto  0400 213 868 juhani.kuusisto@surffi.net  

Keskuskoulu Forssa https://peda.net/forssa/perusopetus/keskuskoulu  

   Jari Marjamäki 050 596 51 65 jari.marjamaki@forssa.fi  

Hermannin koulu Salo https://www.salo.fi/paivahoitojakoulutus/perusopetus/ylakoulut/hermanninkoulu/ 

   Hannu Pölönen 044 778 45 88 hannu.polonen@salo.fi  

 Esitys:    hallitukselle tiedoksi, onko kommentteja, toiveita, muutosehdotuksia 
 Päätös: Lupaa käynnistää, mutta edellytetään, että rahoitus löytyy! 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

http://likaolikametoden.se/wps/
http://likaolikametoden.se/wps/kontakta-likaolika/
https://www.sepanhaka.fi/
mailto:juhani.kuusisto@surffi.net
https://peda.net/forssa/perusopetus/keskuskoulu
mailto:jari.marjamaki@forssa.fi
https://www.salo.fi/paivahoitojakoulutus/perusopetus/ylakoulut/hermanninkoulu/
mailto:hannu.polonen@salo.fi
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Jari Laakkio         Jouni Niemi 

Presidentti 2019-2020       Sihteeri 2019-2020 

 


