
 USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

Viikkokokouksen pöytäkirja no 27. (2010-2011) 
 

Aika:       3.3.2011 klo 16.45 – 18.15 

 

Paikka:      Seurahuone, Salo 

 

Vieraat: Arja Timonen ja Taina Virtanen, Salon klubitalo 

 

 

Omat jäsenet:  Paikalla 23 Uskelan rotaria, puheenjohtajana Eino Nygren ja sihteerinä Jark-

ko Merilä. 

 

Paikkaukset: 2.3.2011, Jarmo Kulmala, Turun Aamuvirkut 

7.2.2011, Hannu Määttänen, Kaarinan RK 

2.3.2011, Hannu Määttänen, Pekka Mäenpää, Eino Nygren, presidenttien ko-

kous 

 

 

Syntymäpäivät: 8.3.2011 Kari Heinonen, 61 v. 

 

 

Seuraavat tapahtumat:  

10.3 Vuoroesitelmä, Ismo Louhi 

17.3 Vierailu Gigantti, Salo (Halikon Prisman lähellä) 

24.3 Vuoroesitelmä, Jouni Niemi 

31.3 Intercity –kokous, Salon lukio, Cay Sevon, Turun kulttuuri 

 

Kokouksen kulku: Kuukauden vieras, Arja Timonen, Taina Virtanen, Salon klubitalo 
Päämaja on New Yorkissa, Yhdysvalloissa. Toimintaa ohjaa 36 erilaista standardia. Salon klubitalo sijaitsee 

Rummunlyöjänkatu 7:ssä.  Toimintamalli on lähtöisin -40 –luvulta. 

 

Toimintaa rahoittaa RAY ja Salon kaupunki. Työntekijöitä on kolme. Klubitalon tarkoituksena on täydentää mui-

ta palveluita ja se on suunnattu aikuisille mielenterveyskuntoutettaville. Jäseniä on nyt 83 henkilöä ja suunta on 

edelleen nousussa. Noin 60 jäsentä on alle 45 –vuotiaita eli ns. parhaassa työiässä olevia henkilöitä. 

 

Toiminta on vapaaehtoista eikä se ole sidottu aikaan tai paikkaan. Toiminnasta jäsen ei saa palkkaa, mutta se 

antaa yhteisöverkoston jäsenilleen ja mahdollisuuden kouluttautua ja päästä elämässään eteenpäin. Toimta vä-

hentää parhaimmillaan melkoisesti muun hoidon tarvetta ja sitä kautta säästää yhteiskunnan menoja. 

 

Kattojärjestöä ei ole, mutta klubitalot toimivat yhteistyössä. Klubitalo on rekisteröitynyt yhdistys. Hoito- ja kun-

toutustahot ovat yksi tärkein ohjaavista instansseista jäseneksi. Alussa on neljä kuntoutuskertaa, jonka jälkeen 

jäsenyys joko alkaa tai ei. Jäsenyys sitouttaa yhteisöön. 

 

Timonen toivoi klubin jäseniä ottavan klubitoiminnan esille sopivissa katsomissaan tilanteissa ja tuovan asiaa ja 

toimintaa sitä kautta esille. Tarvetta on mm. osa-aikatyötä haarukalla 2-6 h / päivä. Klubitalon kautta tulee vas-

taava ohjaaja ja klubitalo takaa, että työ tulee tehdyksi. Työn tulee olla hyvin selkeää perustyötä, ei erityisosaa-

mista vaativaa työtä. Työsuhde voidaan tehdä 6-9 kuukaudeksi, jotta työntekijän etuisuudet eivät häviä. Työnan-

taja perehdyttää klubitalon henkilökuntaan kuuluvan henkilön, joka sitten perehdyttää klubitalon jäsenen.  

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi _________________________ 

Jarkko Merilä, sihteeri 


