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USKELAN ROTARYKLUBI 

SALO 

 
Viikkokokouksen pöytäkirja nro 15 kaudella 2019 – 2020 

 

Aika:   To 07.11.2019 klo 16:45 – 18:00 

Paikka:  Salon Seurahuone, Asemakatu 1, Salo 

Vieraat:   

Omat jäsenet: - 19 omaa jäsentä (läsnäololista alla) 

Paikkaukset: -  

Syntymäpäivät: - 06.11. Hannu Salminen 51 v. 

Seuraavat tapahtumat: 

- To 14. 11. 2019   klo 16:45 – 18:00  Seurahuone aiheena:  Turvallisuus 
Huoltovarmuuskeskus esittäytyy Risto Ruulin toimesta 

- To 21. 11. 2019   klo 16:45 – 18:00  Yritysvierailu: Lounea, Sentraalisantrasta 
pilvipalveluun isäntänä Ari Ringborg 

- To 28. 11. 2019   klo 16:45 – 18:00  Seurahuone aiheena: Vuoden Sisko tai Veli 
valitsijana Mikko Hägerström 

-  

Kokouksen kulku: 

1. Presidentti avasi kokouksen, kertoi tulevan ohjelman 

2. Rotarytoiminta Facebookissa 
a. Jos olet jo facebookissa, mutta et ryhmän ”Rotary District 1410” jäsen, niin käy sivuilla 

klikkaamassa jäsenpyyntö. Toivottavasti moderaattori ehtii liittää ennen kokoustamme. 
3. Uskelan klubin näkyvyys ja aktiivisuus 

a. Minkälaisia juttuja meistä voitaisiin tehdä ja julkaista 
b. Osallistuminen meidän julkaisujen jakamiseen 
c. Aktiivinen osallistuminen, keskustelu, kommentointi ym. 

4. Workshop – omat laitteet mukaan 
a. Tavoitteena, että jokainen pöytäkunta tuottaa yhden postauksen sivuille 
b. Mieti, mistä aiheista voisimme tuoda tekemistämme julki 
c. Miten aktivoisimme muita tutustumaan Uskelan klubitoimintaan 

5. Mitä osaamista sinulla klubimme hyväksi SOMEssa 
a. osaan ottaa kivoja kuvia 
b. osaan kirjoittaa 
c. osaan ideoida mielenkiintoisia asioita 
d. tunnen toimintaamme ja historiaa, josta sisältöä 
e. osaan Facebookin peruskäyttöä ja pikku kikkoja 
f. minulla on suuri face-verkosto 

 
Tänään oli #RcUskela (klubimme hashtagh) julkisuuskuvaa pohtiva ja SOMEen tutustuva syyskauden #15 
klubikokous. Joten aluksi vähän läsnä olleiden tilastoa: 

• Älykännykkä 100 % 
• Facebooktili 80 % 
• Rotary district 1410 jäsenyys 9 % (mutta tilaisuuden jälkeen lähes kaikilla) 
• Instgram-tili 20 % 
• LinkedIn-tili 45 % 
• Pinterest-tili 15 % 
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• WhatsApp-tili 100 % 
 

 

Ikä-haarukka läsnäolleilla 42-76 joten ihan mukavasti meillä ollaan teknologisesti hereillä. Siitä kertoi jo 
vuosikokouksen sähköinen läpivientikin. Samalla kartoitimme klubimme jäsenten face-kavereiden määriä – 
useammalla oli yli tuhat kaveria ja illan aikana varmasti löytyi omasta klubista muutama lisää. 

 

Tutkimme ketkä ovat FB D1410 sivuilla aktiivisimpia, miten lähiklubimme tai niiden jäsenet ovat aktiivisia, 
entä DG SOME-agitaattorimme Heidi.  

Kokouksen aikana vilkkaimmat ehtivät jo FB:ssa uudistaa rotarypuketumiskoodin, juoruta naapuripöydän 
tekemisistä jne. Vähän siis erilaista kuin perinteinen klubikokous. Lopuksi jokainen pöytäkunta julkaisi jonkun 
#RcUskela #SomeHarjoitus postauksen. Näitä sitten lähdimme kommentoimaan, tykkämään, jakamaan ja 
näin luomaan somepöhinää. 

Leikkisän facekeskustelun lomassa heräsi kysymys – kuka on vastuussa, jos esim. D1410 facessa julkaistaan 
vihapuhe tai kunnian loukkaus. Onko se DG Heidi, moderaattorit vai kuka! No! melko selkeitä vastauksia 
löytyi. 

Kokouksen aikana pohdittiin myös sitä, mistä aiheista meidän klubin pitäisi postata FB D1410 -sivuilla.  
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Valokuvia 2 kpl 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Jari Laakkio         Jouni Niemi 

Presidentti 2019-2020       Sihteeri 2019-2020 

 
 


