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USKELAN ROTARYKLUBI 

SALO 

 
Hallituksen kokouksen pöytäkirja nro 2 kaudella 2019 – 2020 

 

Aika:   To 29.08.2019 klo 18:00 – 19:00 

Paikka:  Salon Seurahuone, Asemakatu 1, Salo 

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

Kokouksen kulku: 

1. Järjestäytyminen 
a. Uskelan sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluvat: presidentit, nykyinen, edellinen, tuleva; 

sihteeri ja rahaston hoitaja  

b. Säännöissä mainitaan ”…lisäksi enintään neljä (4) muuta jäsentä 

c. Minä kutsun hallituksenkokoukseen myös: Yhteiskuntapalvelukomitean pj Juha 
Talviniemi,  Kansainvälisen palvelun komitean pj Mikko Ruohonen, Rotarysäätiökomitean pj 
Hannu Määttänen ja Nuorisovaihtotiimin pj, nuorisovaihtoasiamies avoin joten vt. Torsti 
Poutanen 

d. Kutsuttu koolle n. vko sitten Outlook-kalenterikutsulla ja  myöhemmin meilitse; lisäkseni 7/9 
kuitannut ja osallistuu joten kokous laillinen ! 

e. Hallituksen vaihdon virallistaminen 

i. PHJ:n muutosilmoitus (tekeekö sihteeri!) 

1. Ilmoitukseen tarvitaan jäsenten koko nimi ja syntymäaika (onko HETU) 

2. Otetaan vain kohdan 1a mukaiset ja 2. sihteeri jos tiedossa! 

ii. Suomen Rotaryn tietojen muutoksen varmistus 

iii. My Rotary 

f. Nettikokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

2. Tuleva presidentti 
a. Presidenttiputki malliesimerkki 

i. 2018 - 2019  -  2.sihteeri – tutustumaan sihteerin toimintaan 
ii. 2019 - 2020  -  1. sihteeri – tekemään operatiivista klubityötä 

iii. 2020-2021 -   Tuleva presidentti – valmistautuu henkisesti (välivuosi sihteerin 
homman jälkeen) 

iv. 2021-2022  -  Varapresidentti – tutustuu presidentin tehtäviin, Vuoden Sisko/Veli 
valinta, ym. !?!? 

v. 2022-2023  -  Presidentti 
vi. 2023-2024  - Entinen presidentti – toimii istuvan presidentin tukena tarvittaessa, 

tietotuki, paikkaa pressan poissaoloja 
vii. Edelliset presidentit paikkaavat pressan poissaoloja niin tarvittaessa 

viii. Mikäli sihteeri kieltäytyy, tulee putkeen lyhennys, jota yritetään paikata 
meritoituneilla klubilaisilla 
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ix. Meritoitunut klubilainen: klubitoimintaa ymmärtävässä tehtävässä: 
rahastonhoitaja, nuorisovaihto, siirtynyt jäsen. piiritehtävissä ollut jäsen, 
aiemmin presidenttinä ollut jäsen (käytössä pienillä klubeilla) 

x. Mitä asioita tässä jäi huomioimatta! 
b. Kandidaatit 

i. Jouni Niemi, sihteeriputki 
ii. Matti Sirva, meritointunut rahastonhoitajana – kuka uusi rahastonhoitaja 

iii. Onko siirto- tms. meritoituneita 
iv. Jyrki Moilanen toiminut Lions-klubin rahastonhoitajana joskus ja voisi olla uusi 

rahastonhoitajamme 
c. Muuta 

3. Nuorisovaihto 
a. Nuorisovaihtoasiamies(hlö ;D) 
b. Naispuolinen edustaja, jotta RI:n auditointivaatimus samasta sukupuolesta täyttyy 
c.  

4. Jäsenasiat 
a. Tavoitteet: + 2 hlöä (pelivara poistuma, mikä maximilisäys 2019-2020)    
b. Toimintamalli 

i. Lomake/ohje rotarysalo.fi etusivulta; 2 -osainen lomake ladattavissa 
http://rotarysalo.fi/wp-content/uploads/2018/08/Rotary_j%C3%A4senhakemus-

2018.pdf  

ii. Ehdotukset hallitukseen 
iii. Luokite-ehdotukset Heinosen Karille jolta vahvistus luokitteeksi 
iv. Hallitus hyväksyy 
v. Tiedoksi klubille (moiteaika 1 vko) 

vi. Jäseneksi ottaminen 
vii. Tiedot tietokantoihin 

c. Uudet ehdokkaat 
i. Petri Kallijärvi, 27.7.1964, Sahrankatu, Salo, puoliso Johanna Niinistö 

1. petri.kallijarvi@gmail.com, 050 346 95 27  
2. luokite: maanpuolustus, kokonaisturvallisuus, (sotilas)tiedustelu 
3. Kummi: Matti Sirva 

ii. Arto Mustonen, 28.7.1958, Oravanapiha, Salo, Tiina Mustonen (Korkiala) 
1. arto.mustonen@mesiyhtio.com, 0400 485 843 
2. luokite: metallisteollisuus, kansainvälien kauppa, liikkeenjohto 
3. Kummi: Jari Laakkio 

iii. 1-3 lisää, kriteerit, ehdokkaita,  
iv. Nuorisotiimille toiveen sopivien kandien etsintä 

d. Senior Active – Siirretään seuraavaan kokoukseen selvittelyjen takia 
i. Oma ikä + rotaryvuodet >= 85 

ii. https://epamrotary.org/sitepage/club-meetings-procedures/membership-types 
iii. Mikko Ruohonen 

1. syntynyt 27.4.1961 = 58 v  
2. jäseneksi x. x. 1993 = 26 v 

iv. jne  
e. Muuta tilanne +2 – 1  

5. Kokousaikataulun muutos 
a. Uskelan klubikokouksen ajat ovat 16:45 – 18:00 ja kesäkaudella 17:00 – 18:00 (kesä-elokuut) 
b. Monet työelämässä mm. yrityksen avainhenkilöt ovat työpäivänsä kiireyden johdosta 

vaikeuksissa kokousosallistumisen kanssa 
c. Ehdotan, että pohdimme kokousajan siirtämistä 30 minuutilla eteenpäin 17:15 – 18:30 

jolloin tilanne olisi merkittävästi toinen 
d. Tutkittavaksi seuraavat vaikutusalueet 

i. Hallituksen mielipide 
ii. Ravintola Seurahuoneen mielipide 

http://rotarysalo.fi/wp-content/uploads/2018/08/Rotary_j%C3%A4senhakemus-2018.pdf
http://rotarysalo.fi/wp-content/uploads/2018/08/Rotary_j%C3%A4senhakemus-2018.pdf
mailto:petri.kallijarvi@gmail.com
mailto:arto.mustonen@mesiyhtio.com
https://epamrotary.org/sitepage/club-meetings-procedures/membership-types
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iii. Uskelan klubin jäsenten mielipide 
iv. Piirin (DG & AG) mielipide 
v. Muutoksen vaatimat tiedostusasiat  

e. jne. 

6. Muut 
a. Erityistilanteiden toimintaohjeet 

i. http://rotarysalo.fi/uskelan-klubi/uskela-privat/erityistilannevinkkeja/ 
ii. Ideana tietopankki, josta nopeasti olemassa joitakin vinkkejä, miten toimia – Ei 

määräyksiä vaan vinkkipankki! 
iii. Nyt sisältönä 

1. Merkkipäivät 
2. Viirin standardin jako 
3. Poisnukkuminen 

iv. Mitä täältä puuttuu 
b. Juhani Simolan tilanne ja  

i. Siunaus la 21.9. 
ii. Tietokantojen siivous 

1. rotarysalo.fi -klubin sivut, sähköpostijärjestelmä 
2. Suomen Rotaryn siivous 
3. My Rotaryn siivous !!! 

c. Nimikyltit 
i. hallituksen näkemys käytöstä 

d. Internet 
i. Sivuston tsekkaus klubin kanssa 29.8. ja 5.9. 

ii. Graafisen ilmeen muuttaminen SR:n suuntaan  
1. Tuo kustannuksia 
2. Keskusteltu Salon ja Perniön kanssa 

iii. Muuta 
iv. Haen lupaa kartoittaa ja valmistella muutosta (– ei vielä päätöstä) 

e. AG Kirsti Kirjosen vierailu siirtyy 
f. Muuta 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Jari Laakkio         Jouni Niemi 

Presidentti 2019-2020       Sihteeri 2019-2020 

 

http://rotarysalo.fi/uskelan-klubi/uskela-privat/erityistilannevinkkeja/

