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Aika:  3.10.2013 klo 16.45-18.00 

Paikka:  Seurahuone 

Vieraat: Taisto Tulonen, AG 

Omat jäsenet: Paikalla oli  26 Uskelan rotaria, puheenjohtajana Jarkko Merilä, sihteerinä  

  Anne Juntti 

Paikkaukset: 27.9. PPK1; Esitelmöitsijät Olli-Pekka Juhantila, Jorma Nieminen avec aiheena 

 Hornin ja Krouvin puistojen ankkurit, Miika Heikinheimo avec, Anne Juntti 

avec, Kalle Lönnqvist, Jarkko Merilä, Antero Nurmi avec, Stina Tiainen, Simo 

Tuulensuu, Viljo Wahlstèn, Ulla Reiman  

 26.9. NVA nuorisovaihtokoulutus Siv Ilola, Torsti Poutanen, Kalervo Friberg  

ja Jari Laakkio 

Syntymäpäivät: - 

Seuraavat tapahtumat: 10.10. Kuvernöörin vierailu Matias Röyttä, hallitus  

17.10. Keskusautohalli Oy, Turku  

23.10. Intercity, Salon klubi, Veturitalli 

24.10 Jarkko Merilän egoesitelmä 

Kokouksen kulku:  Hannu Määttäsen egoesitelmä  ”mieluummin esittelisin kaverini” 

  s. 1949 , Kiikalassa, ylioppilas Salon yhteiskoulu, Salon kauppaoppilaitos,  

Santahamina; res. yliluutnantti,  

TYÖ Keskusautohalli Oy, Radio Laxell, Veho Oy n. joka päivä yksi 

autokauppa; kova tulos 236 autoa vuodessa, Tapiola –ryhmä myyntipäällikkö-

piirijohtaja; erilaisia vaiheita ja itsensä likoon laittamista mm. 

vakuutuspetoksen paljastaminen ; 22 vuotta,  7. eläkevuosi menossa 

HARRASTUKSET Kuuluttaja –juontaja  autourheilua paljon ; jokamieskisat 

Somerolla eka n. 350 autokilpailua ,viihdetilaisuuksia, juhlia ,Yle freelancer 

Turussa mm.  Sport Turku – tuottaja , Musiikkia ja urheilua, ammattilaitteiden 

vuokrausta, viisi soittokokoonpanoa + studiotilat Kiikalassa,Kanneljärvi-seuran 

puheenjohtaja, Liikemiesyhdistys ,Loimaan kassan YTK – perustajajäsen, 

mökki, skootteri ja vene sekä Rotary ura mm. AG  

AG Taisto Tulosen ajankohtaiset terveiset 

Aatteellista pohdintaa: kun kutsutaan on ainoa ei:n sanomisen paikka 

rotareissa, pitää olla kunnianhimo saada aikaan jotain , mikä vaatii 

sitoutumista , nähtävä laajemmin  - nyt käperrytään omalle paikkakunnalle 

,rotarin tehtävä asioita, jotka eivät ole helppoja, mutta oikein .” 
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”Sitoudu Rotaryyn - Muuta elämää”,  Ron Burton     Strategia muuttuu  

alhaaltapäin, ei ylhäältä. 2012 alkaen päivitetty 3-vuoden välein kysely 

painopistealueista. Visuaalinen ilme ja logo kuukauden vanha, www sivut 

uusiutuneet . Painoarvoa oltava enemmän, joten keskitytään isompiin 

projekteihin.  AG lähettää erikseen liiton informaatiota. Klubit rekisteröidään 

yms. hallinnoidaan kuten nytkin jatkossa. Näkyvyys tärkeää, ei pelkästään 

mediassa, vaan klubin aktiivisessa toiminnassa, etenkin näkyvät projektit.  

Klubin sisäinen viestintä on tärkeää, ei pelkästään Webbisivut, joku syy oltava 

siellä käymiseen esim. kokouksista pois oleville. Ulkoinen kuva oltava ajan 

tasalla esim. www sivut.  Paikallista lehdistöä kosiskeltava usein. Vaihto-

oppilastoiminta positiivista. Pidettävä heistä huolta, jotta perusviesti kehuva.  

Piiriseminaari tärkeä klubin johdolle. Kuvernööriehdokkaat haussa.  

Rotarymatrikkelin käyttö ja tuhoaminen systemaattisesti.    

Keskustelussa esille : Klubien välinen yhteistyö mm. Intercityyn osallistuminen, 

nuorisovaihto –tiimi. AG tekee jokaisesta klubista raportin yhteisömuistiksi ja 

kehittämiseksi. Alueen kolmen klubin johto istuu alas tämän vuoden aikana,  

jotta yhdessä paremmin ja uutta vauhtia.  

 

pöytäkirjan vakuudeksi Anne Juntti, sihteeri 


