
 USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

Viikkokokouksen pöytäkirja no 33. (2010-2011) 
 

Aika: 14.4.2011 klo 16.45 – 18.00 

 

Paikka: Salon Seurahuone, Salo 

 

Vieraat: Orane Reveiller, vaihto-oppilas 

 

Omat jäsenet:  Paikalla 26 Uskelan rotaria, puheenjohtajana Eino Nygren ja sihteerinä Jark-

ko Merilä. 

 

Paikkaukset: 9.4.2011, Antero Nurmi, Japanin tilaisuus (valokuvat) 

7.4 ja 9.4.2011, Mikko Ruohonen, suunnittelukokous ja avaustilaisuus 

7.4.+9.4+10.4.2011, Hannu määttänen, Piikkiön klubi ja piirikonferenssi 

9.4 ja 10.4.2011, Eino Nygren, piirikonferenssi 

9.4.2011, Torsti Poutanen, piirikonferenssi 

9.4.2011, Anne Koivunen, piirikonferenssi 

 

Syntymäpäivät: 18.4.2011,Siv Ilola, 53 v. 

27.4.2011, Mikko Ruohonen, 50 v. 

 

Seuraavat tapahtumat:  

21.4 Kiirastorstai, ei kokousta 

28.4 Vuoroesitelmä, Antero Nurmi, sähköautoista jotain 

5.5  Luokite-esitelmä, Jukka Kärki, lääkäripankki 

 
Lapset auttavat Japanin lapsia –kampanja oli Namilassa, jossa Mikko Ruohonen hoiti asioita Uskelan RK:n osal-

ta ja Antero Nurmi toimi valokuvaajana. Starttipäivä oli 9.4.2011 ja tilaisuudessa oli edustusta niin Salon kau-

pungista kuin Japanin suurlähetystöstä – suurlähettiläs puolisoineen. Tapahtumasta oli myös lehtiartikkeli Salon 

Seudun Sanomissa sekä Salonjokilaakso –lehdessä. Tapahtumaan pyritään saamaan lisää sponsoreita ja tuotto 

ohjataan SPR:n kautta Japanin kriisirahastoon.  

 

Varkauden RK järjestää vuoden 2011 rotary –golfin 16.-17.6.2011. Juontoapua jatkossa voi kysyä myös paikka-

kunnalle muuttaneesta Jaakko Salonojasta (yhteystiedot Hannu Määttäsellä). 

 

Kokouksen kulku: Rotary –teema, uusien jäsenten perehdytys 
Järjestetään yhteinen iltatilaisuus Perniön, Salon ja Uskelan klubien kesken uusille jäsenille. Tilaisuuden kesto 

olisi noin kolme tuntia. Sovittiin alustavasti, että Ankkalinnaan voidaan kokoontua. Klubilla tulisi olla selvä 

suunnitelma uusien jäsenten koulutuksesta ja perehdyttämisestä. Nyt sellaista ohjelmaa ei ole selkeästi määritel-

ty. Asioita olisivat esim. yleisesti rotaryasiat (edut ja velvoitteet, palvelumahdollisuudet, klubi-ja piiriprojektit, 

RI:n ohjelmat, nuorisovaihtoasiat, rotarysäätiöasiat, perinteet ja historia, jne.), perheiden asiat, rotary-kummin 

rooli, tiedonvälitys ja kommunikointi, tietolähteet, yms. Miten uraputki rakentuu ja miten se muodostuu? Miten 

rotaryasia kehittyy klubissa? Klubikokouksen käytännön asiat, vierailut muissa klubeissa (kotimaassa ja ulko-

mailla), milloin viedään viiri toiseen klubiin, paikkausasiat, jne. 

 

Alussa olisi hyvä pitää aiheesta pieni esittely ja sitten vapaata keskustelua. Tämä malli lienee paras tapa tuoda 

asiaa esille. Pyritään saamaan koulutustilaisuus torstaille viikkokokouksen jälkeen. 

 

Jari Laakkio ehdotti, että koulutus voidaan hoitaa internetin kautta eri linkkien avulla. Presidentti lähettää oman 

aineistonsa Laakkiolle ja Laakkio rakentaa sen perusteella koulutusmateriaalin linkkeineen internet –sivuille.  

Esille tuotiin jälleen ajatus ottaa valokuvat klubin jäsenistä ja laittaa ne esim. internettiin. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi _________________________ 

Jarkko Merilä, sihteeri 


