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USKELAN ROTARYKLUBI 

SALO 

 
       Viikkokokouksen nro 24 pöytäkirja kaudella 2020 – 2021 

 
Aika:        Torstai 28.1.2021 klo 17.00-  
Paikka: Teams-etäyhteys 
Vieraat:        Marko Rantanen, Rengas Turku Oy  
Omat jäsenet:        paikalla 22 omaa jäsentä  
Paikkaukset: - 
Syntymäpäivät: 23.1.  Pekka Mäenpää 
Seuraavat tapahtumat: 
        4.2. Matin teesit eli sijoittamisen periaatteet / Matti Sirva     

Kokouksen kulku    
1. Presidentti Mikko Hägerström avasi kokouksen klo 17.00. 
2. Kokouksen alkuun klubimestari Antero Nurmi luki totuttuun tapaan valitsemansa aforismin.  
3. Vieraana kokouksessa Rengas Turku Oy:n toimitusjohtaja Marko Rantanen, jonka esityksen aiheena 

viestintä ja johtaminen kriisitilanteessa pohjautuen Rantasen omiin kokemuksiin ja toimintaan. 
- 21.10.2020 Rengas Turku Oy:n uusi toimipiste Turussa Pansiontiellä tuhoutui täysin tulipalossa, 

joka alkoi naapurirakennuksesta. Toimipiste oli avattu lokakuun 2020 alussa, ja palossa tuhoutui 
kokonaisuudessaan sekä rakennus että kaikki irtaimisto, niin yrityksen oma kuin asiakkaidenkin.  

- Kriisissä toimimisen perustana olivat yrityksen arvot: ensiluokkainen asiakaskokemus; kivaa 
töissä, terveenä eläkkeelle; turvallinen, edullinen autoilu; innovatiivinen edelläkävijä 

- Viestintä ja korjaavat toimenpiteet käynnistettiin heti; toimipisteen päälliköt koolle palaveriin:  
o todettiin, että asiakkaille täytyy tiedottaa tapahtuneesta heti, ja 2,5 tunnin kuluttua pa-

losta kaikille rengashotellin asiakkaille oli lähetetty viestillä/sähköpostilla tieto tilantees-
ta sekä ilmoitus, että yritys on 2,5 viikon kuluessa yhteydessä jatkotoimenpiteitä koskien 

o tärkeää avoin ja rehellinen viestintä siitä, mitä tapahtunut; palopaikalle jo seuraavaksi 
aamuksi banderolli, jossa infoa tilanteesta ”Olemme ihan hiilenä emmekä enää palvele 
tässä toimipisteessä” ja tiedot muista toimipisteistä sekä pahoittelu aihetuvasta vaivasta 

o koko henkilökunta briiffattiin tilanteesta; työt pakko siirtää yhtiön Hämeentien toimipis-
teeseen; työntekijät sitoutuneita ja hoitivat tilanteen hienosti 

- Keskustelujen käynnistäminen ja tilanteen selvittäminen vakuutusyhtiöiden kanssa: 
o Rantanen sopi vakuutusyhtiöiden kanssa yksinkertaistetusta menettelystä siten, että yh-

tiö pystyi tarjoamaan kaikille asiakkailleen valmista ratkaisua (uudet renkaat ja vanteet) 
o osa asiakkaista vihaisia hakiessaan uusia renkaita, mutta jättivät silti autonsa renkaat 

edelleen hotelliin; pääosa suhtautui tilanteeseen hyvin 
o yrityksen omien korvausasioiden selvittelyn Rantanen koki raskaaksi prosessiksi; kesti 

useita kuukausia, tarvittiin paljon lausuntoja yms. selvitystä; mutta asiat menivät hyvin 
- Viestinnässään mediaan päin Rantanen pyrki selkeään viestintään, jossa noudatti omaa etukä-

teen laatimaansa käsikirjoitusta eikä antanut tilaa rönsyilylle;  
o onnistui viestinnässä hyvin, vaikka yhden yksityishenkilön virheellinen viestittely pyrki 

antamaan väärää kuvaa tilanteesta,  
- Tarinan opetus: viranomaismääräysten noudattaminen ei ole turhaa; vakuutukset pitää olla 

kunnossa ja ajan tasalla; yrityksen talous pitää olla kunnossa; henkilökunnasta kannattaa pitää 
huolta; johtaminen ja priorisointi korostuu kriisissä.  

4. Presidentti päätti kokouksen klo 18.00.  

Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
Mikko Hägerström   Päivi Räike 
Presidentti 2020-2021   Sihteeri 2020-2021 
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Läsnäololuettelo:         

jäsen  avec tms. nimi 
 

jäsen avec tms. nimi jäsen avec tms. nimi 

X   Aavasalo Rauno 
 

 X   Kirjonen Kirsti     Reivonen Kari 

    Ek Terjo 
 

X   Laakkio Jari  X   Risu Paavo 

    Friberg Kalervo 
 

    Lintuvuori Kari     Ruohonen Mikko 

    Heikinheimo Miika 
 

X  Moilanen Jyrki  X   Ruostesaari Mari 

    Heinonen Kari 
 

X   Mustonen Arto X   Räike Kalle 

 X   Hiltunen Tarja 
    Mäenpää Pekka X   Räike Päivi 

 X   Hyttinen Marjatta 
 

 X   Määttänen Hannu X   Salminen Hannu 

 X   Hägerström Mikko 
 

    Nenonen Juho  X   Savolainen Mikko 

    Jensen Reinhold 
    Niemi Jouni  X   Sirva Matti 

 X  Juntti Anne 
 

X   Nurmi Antero     Talviniemi Juha 

 X   Kaarto-Alanko Tiina 
 

X   Poutanen Torsti X   Törrönen Timo 

    Karlsson Hannu 
    Reiman Ulla     Viitanen Annika 

 X   Kallijärvi Petri 
          

 7  yht.  7  yht. 8   yht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


