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USKELAN ROTARYKLUBI 

SALO 

 
SYYSKOKOUS (vuosikokous)  

 

Aika:   Torstai 22.10.2020 klo 17:15  

Paikka:  Astrum-keskus, Salora-kokoustila, Salorankatu 5-7, Salo  

Läsnä:   15 jäsentä liitteen 1 mukaisesti 

 

1 § Kokouksen avaus  
 Presidentti Mikko Hägerström avasi kokouksen klo 17.15.  

2 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

3 §  Valitaan kokoukselle toimihenkilöt  
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin klubin presidentti Mikko Hägerström  
- Kokouksen sihteeriksi valittiin klubin sihteeri Päivi Räike 
- Valittiin ääntenlaskijoiksi Kalle Räike ja Tiina Kaarto-Alanko 
- Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kalle Räike ja Tiina Kaarto-Alanko 

4 §  Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
 Hyväksyttiin esityslista muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi. 

5 § Esitetään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä 
Edellisen kauden presidentti Jari Laakkio esitteli toimintakauden 2019-2020 toimintakertomuksen, 
toimintakertomus pöytäkirjan liitteenä 2.  
Hyväksyttiin toimintakertomus.  

6 § Edellisen toimintakauden tilinpäätöksen esittäminen  
 Edellisen kauden rahastonhoitaja Matti Sirva esitteli toimintakauden 2019-2020 tilinpäätöksen, 

tilinpäätös pöytäkirjan liitteenä 3.  

7 § Edellisen toimintakauden toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen  
 Toiminnantarkastajista Mikko Savolainen esitti toiminnantarkastuskertomuksen koskien tilikautta 1.7-

2019-30.6.2020, toiminnantarkastuskertomus pöytäkirjan liitteenä 4.  

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen  
Päätettiin vahvistaa tilikauden 1.7.2019-30.6.2020 tilinpäätös sekä myöntää hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille vastuuvapaus.  

9 § Vahvistetaan, että toimessa olevasta hallituksesta tuleva presidentti toimii presidenttinä ja klubin 
hallituksen puheenhohtajana ja että nykyinen presidentti toimii entisenä presidenttinä seuraavan 
toimintakauden hallituksessa 

Vahvistettiin, että toimessa olevasta hallituksesta tuleva presidentti Jouni Niemi toimii presidenttinä ja 
hallituksen puheenjohtajana toimintakaudella 2021-2022 ja että nykyinen presidentti Mikko 
Hägerström toimii entisenä presidenttinä toimikauden 2021-2022 hallituksessa.  

10 § Valitaan seuraavalle toimintakaudelle hallituksen muut jäsenet 
Tulevan presidentin Jouni Niemi esityksen pohjalta valittiin toimintakaudelle 2021-2022 hallitukseen 
varapuheenjohtajaksi Matti Sirva, sihteeriksi Juha Talviniemi ja rahastonhoitajaksi Jyrki Moilanen. 

Klubimestariksi kaudelle 2021-2022 valittiin Antero Nurmi. 

11 §  Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja tulevalle 
toimintakaudelle 

 Toiminnantarkastajiksi toimintakaudelle 2021-2022 valittiin Mikko Savolainen ja Terjo Ek. 
Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Antero Nurmi.  
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12 § Muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 Muita kokouskutsussa mainittuja asioita ei ollut. 

13 § Muut kohdassa 4 § esiin nousseet asiat 
- Päätettiin, että hallitus ryhtyy selvittämään klubin sääntöjen muuttamista koskien mm. 

mahdollisuutta järjestää kokoukset etäkokouksina.  
- Jari Laakkio muistutti, että myös klubin toimintaohjeet pitäisi tarvittaessa päivittää. 
- Keskusteltiin kokousten järjestämisestä jatkossa; fyysiset kokoukset, etäkokoukset vai 

niiden yhdistelmä. 

14 § Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.53. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

Mikko Hägerström      Päivi Räike 

kokouksen puheenjohtaja    kokouksen sihteeri 

 

 

Kalle Räike        Tiina Kaarto-Alanko      

pöytäkirjantarkastaja      pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


