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USKELAN ROTARYKLUBI 

SALO 

 
Viikkokokouksen pöytäkirja nro 25 kaudella 2019 – 2020 

 

Aika:   To 30.01.2020 klo 16:45 – 18:00 

Paikka:  Salon Seurahuone, Asemakatu 1, Salo 

Vieraat:   

Omat jäsenet: - 19 omaa jäsentä (läsnäololista alla) 

Paikkaukset: -  

Syntymäpäivät: -  

Seuraavat tapahtumat: 

- j 
-  

Kokouksen kulku: 

- Rotaryn julkisuus: Piirimme 1410 nettisivut www.rotary1410.fi  
o Tutustumme sivuihin ohjatusti joten omat kännyt ja pädit mukaan! 
o Estimme pöytäkunnittain tietoja sivuston eri osista, toimminnasta, avainhenkilöitä, 

tapahtumia, toimintaohjeita ym. 
o Voitte käydä jo ennakkoon tutustumassa sivustoon 
o Mukana myös perinteinen pöytäkohtainen etsintä ”kisa” 
o Samalla voitte pohtia, mitä sivuilta puuttuu ja miten kehittäisitte sivustoa  
o Muut piirit 

▪ D 1380 - https://rotary.fi/d1380/ 
▪ D 1390 - https://piiri1390.rotary.fi/ 
▪ D 1400 - https://d1400.rotary.fi/ 
▪ D 1410 - https://www.rotary1410.fi/ 
▪ D 1420 - https://d1420.rotary.fi/   uusi 

https://rotary.fi/d1400/ 
▪ D 1430 - http://www.rotarypiiri1430.fi/ 

 

- MUISTUTUS 
▪ Jäsenkandidaattien etsintä loppusuoralla 
▪ Jokaisen jäsenen piti miettiä oma ehdokas, jota voisi kysyä jos 

tarvetta 
▪ Ehdokastiedot piti lähettää jari.laakkio@caudillo.fi 
▪ Hyviä ehdotuksia on tullut tähän mennessä 6 kpl, Kiitos 

aktiivisille! 
▪ Hallitus käsittelee listaa ja poiminee ensimmäisiä joista 

aloitetaan 
 

Seuraavat kokoukset:  

- To 06. 02. 2020   klo 16:45 – 18:00  Seurahuone aiheena: 
Lika Olika© Mary Juusela 

Ti 4.2. Mary Juusela on Forssassa Sepänhaaran klubin 

vieraana 

http://www.rotary1410.fi/
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https://piiri1390.rotary.fi/
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https://www.rotary1410.fi/
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Ke 6.2. hän tulee vierailulle Saloon: Freudengergille, Hermannin kouluun ja 

illalla meidän klubilla kertomassa ennakkotietoja. 

Pyyntö! Voiko joku heittää hänet suoraa Seurahuoneelta klo 17:50 => Turun 

lentoasemalle klo 18:50 jotta hän ystävänsä kanssa ehtivät 19:30 Tukholman koneeseen. Itse 

voin lähteä, mutta jo halukkuutta löytyy, helpottaisi asiaa! Klubi maksaa bensat jos tarvis! 

- To 13. 02. 2020   EI klubikokousta 
- Pe 14. 02. 2020   Perinteinen Vammaistapahtuma – 40. juhlavuosi 

 

Valokuvia  kpl 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Jari Laakkio         Jouni Niemi 

Presidentti 2019-2020       Sihteeri 2019-2020 

 
 


