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Aika:   10.10.2013 klo 15:30-15:45 

Paikka:  Seurahuone 

Läsnä:  Kalle Lönnqvist, Jarkko Merilä, Kari Lehtinen, Anni Rasilainen ja Siv Ilola sekä AG Taisto Tulonen 

 

Asialista, päätökset: 

1. Syksyn /Kevään ohjelma 

2. Intercitykokous / klubikokous 

3. Joulukirkko 

4. Vammaistapahtuma 

5. Talous- ja jäsenasiat 

6. Nuorisovaihto 

7. Internet –sivusto 

8. Saapuneet kirjeet 

9. Palveluväylä 

10. Muut asiat 

 

PÖYTÄKIRJA 

1. Kevään  ohjelma 

Alkaa olla aika valmis. Auki ovat vielä 3/2014 maatilavierailun (Jensen?) varmistus ja kesäkokouksen 

paikka sekä vaihtokokouksen paikka. 

 

2.  Intercitykokous maaliskuussa 2014 

Aiheesta on ollut kaksi palaveria. Valmistelut etenevät hyvin. Aika on 13.3.2014 Kivassa. Aiheena 

hyväntekeväisyyskonsertti. Esiintyjinä Keskustan koulun kuro yhdessä veteraanikuoron kanssa ja 

toinen esiintyjäehdokas on Peimola & Liikanen.  Seuraavaksi on kiinnitettävä tämä jälkimmäinen 

esiintyjä. Alustava budjetti on laadittu. Tuotto lahjoitetaan sekä kansainväliseen (PolioPlus) että 

kansalliseen kohteeseen (nuorten syrjäytymisprojektiin). 

 

3. Joulukirkko 

Ajankohta on 19.12.2013 ja Salon kirkko on varattu tähän. Jouluhartaus alkaa klo 17:00 ja sen 

jälkeen on jouluateria Seurahuoneella. Kari ja Miika hoitavat käytännön järjestelyt. 

 

4. Vammaistaspahtuma 

Ajankohta on 14.2.2014, mutta paikka on päätettävä. Jatketaanko nykyisessä Anisissa (uudet 

vetäjät) vai uudessa paikassa Pullolassa, jossa on vanhat vetäjät. Markku Säilä hoitaa asiaa. 

 

5. Talousasiat 
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6. Nuorisovaihto 

 

7. Internetsivusto 

Sivustoa on päivitetty edelleen. Varataan Jarille aika klubikokouksessa jossain vaiheessa esitellä 

sivustoja. 

 

8. Saapuneet kirjeet 

Jukka Kärki on lähestynyt asiaa lääkäripankkitoiminnan merkeissä. Martti Laukkanen  tarvitsee 

toiminnan  talouden seurantaa varten tietokoneen (tilintarkastajien vaatimus) ja nyt kysytään, 

tukeeko klubi tätä koneen hankintaa. Rahastonhoitajan mukaan Uskelan RK on tukenut jo aiemmin 

lääkäripankkitoimintaa yli 2.000 eurolla. Sovittiin, että Kalle tuo esille seuraavassa hallituksen 

kokouksessa katsauksen siihen, mitä klubimme on tukenut ja mitkä kohteet ovat ohjelmassamme 

seuraavina vuosina. 

 

Sama tulee huomioida toisessa kirjeessä, jonka on lähettänyt toiminnanjohtaja Sami Teikko 

Koulutus Elämään –säätiöstä. 

 

9.  Palveluväylät 

Ismo/ Ammattipalvelut 

Kari/ Yhteiskuntapalvelu 

Liisa/ Kansainvälinen palvelu 

Pirjo/ Klubimestari 

Paikkausperjantait on suunniteltu ohjelmaan. kukin palveluväylä vuorollaan hoitaa keskustelun 

alustuksen. Ensimmäinen PPK oli 27.9.2013 ja osallistuminen oli varsin hyvä. Seuraava on 

22.11.2013. 

 

10. Muut asiat 

- Klubin toiseksi kunniajäseneksi ehdotettiin Juhani Simolaa. Päätettiin myöntää kunniajäsenyys 

ja julkistaa se mahdollisesti Joulupäivällisen yhteydessä. Kunniajäsenyydelle ei ole esteitä. 

- PDG Markku Kalliomäki on lähettänyt kirjeen rotariklubeille ehdottaen ystävyys- ja 

yhteistoimintasuhteiden luomista Saksalaisiin rotariklubeihin.  Presidentti kysyi, josko hallitusta 

kiinnostaa tämä asia. Presidentti jatkaa selvitystyötä ja asiaan palataan seuraavassa hallituksen 

kokouksessa.  Vierailuja Saksan ja Salon välillä. Ei mitään muodollista yhteistyökaavaa. 

- Sovittiin, että kuvernöörivierailun aikana otetaan puheeksi salolaisklubien hiipuva yhteistyö. 

- Merkitään pöytäkirjaan, että klubin jäsenille on kerrottu rotarymatrikkelin säilytyksestä ja 

hävityksestä sekä ohje on lähetetty kaikille jäsenille 30.9.2013 sähköpostitse. 

- Syyskauden ohjelmaan on merkitty klubikokous 5.12.2013, joka on itsenäisyyspäivän aatto. 

Päätettiin, että ei pidetä kokousta 5.12.2013.  

 

Pöytäkirjan vakuudeksi  ____________________________ 

   Siv Ilola, sihteeri 


