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Aika:  10.10.2013 klo 15.45-16.45 

Paikka:  Seurahuone 

Vieraat: DG Matias Röyttä, AG Taisto Tulonen,  

Omat jäsenet:  Jarkko Merilä, Siv Ilola, Kari Lehtinen 

 

Kokouksen kulku:   

DG Matias Röyttä kyseli klubin kuulumisia.  

 

Presidentti kertoi, että osalla hallituksen jäsenistä oli työesteitä ja että paikalla olijat olivat 

varautuneet kertomaan kukin omasta tehtäväalueestaan. 

 

Kari Lehtinen kertoi uudesta perjantaipaikkaus –kokeilusta, johon liittyvää ensimmäistä tilaisuutta 

hän oli mukana järjestämässä. 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. 

 

Siv Ilola kertoi nuorisovaihtotiimin terveiset. Kuluvana vuonna klubilla ei ole vaihto-oppilasta 

ulkomailla, koska viime syksynä ei hakijoita vaihtoon ollut. Tällä hetkellä tilanne on parempi. 

Hakuaika on päättynyt ja hakijoille järjestetään haastattelut viikolla 43 ja valinta tehdään pian sen 

jälkeen. Nuorisovaihtoasioissa tehdään tiivistä yhteistyötä Perniön ja Salon klubien kanssa, mm. 

kaikki koulutukset ja isäntäperheiden tapaamiset tehdään klubien yhteistyönä. NV-tiimeissä 

tarvittavia naisjäseniä lainataan Uskelan klubista muihin kahteen klubiin. Uskelan klubin tiimi on 

viisijäseninen ja varajäsenenä valmiudessa osallistumaan on vielä kuudes jäsen. 

Kalle Lönnqvist kertoi talousasioista. Klubin vuosibudjetti on 14000 euroa. Klubi on boikotoinut 

rahakeräyksiä joitakin vuosia ja syynä siihen on ollut tilitettyjen PHF-rahojen katoaminen. 

Pitkäjänteisyydellä ja sinnikkyydellä päästiin lopulta tuloksiin ja PHF-rahat löytyivät.  Klubille 

tuloutui 3000 dollaria kadoksissa olleita rahoja. Klubin omia hyväntekeväisyyskohteita ovat 

lääkäripankki ja seurakunnan avustuspaketit. Klubin jäsen Jukka Kärki on osallistunut 

lääkäripankkitoimintaan ja klubin kautta on tuettu Ieten sairaalaa kaksi vuotta,yhteensä 2250 

eurolla.  Salon seurakunnan antaa tarvitsijoille 70:n euron paketit, joita Uskelan rk on ostanut 

vuosittain viisi. Viime vuonna srk jakoi 350 pakettia. Joulukorttirahojen maksukäytäntö muutettu ja 

uutta ohjeistusta noudatetaan. Uutena avustuskohteena klubilla on Thaimaan 16-paikkainen Armo-

koti, jonne rahoitetaan sängyt tänä syksynä. 

Muita keskustelunaiheita: 

Kalle Lönnqvist esitti DG:lle kysymyksen hankkeesta, jonka kautta piiiristä tuettiin Bosnian 

maataloutta kolme-neljä vuotta 12500 eurolla. Heikki Vala hoiti projektia ja rahat kerääntyivät 
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Uudenkaupungin tilille – onko summa edelleen U:kin tilillä? Kalle on tarkkaillut PHF-tiliä ja sinne ei 

ole vielä tullut Uskelan klubin bonuksia tuosta keräyksestä. DG Matias Röyttä oli sitä mieltä, että 

projektia ei hyväksytty RI:n projektiksi eli nyt ei tiedetä, mihin rahat ovat menneet.  

Jarkko Merilä kertoi matrikkelin hävityskäytännön informoinnista klubin jäsenille. Pohdittiin 

hävitysohjeen kirjaamista myös seuraavien matrikkelien alkusivuille. 

Matias Röyttä kysyi Klubin rekisteröinti-asiasta ja suositteli, että kannattaa rekisteröityä, jotta 

päästään salaseuran maineesta.  

Jarkko Merilä kertoi klubin ohjelmasta, sen rakentumisesta ja perinteisistä käytännöistä: vuoden 

sisko/veli, jouluhartaus ja –ateria, vierailukokous kerran kuussa, vieraileva luennoitsija kerran 

kuussa ja uusi egoesitelmä, jossa vanhat jäsenet kertovat itsestään ja tekemisistään.  Kevään 

ohjelmasta puuttuu vain parin vierailun vahvistus. Rotarivisa järjestetään tammikuussa ja 

Vappubrunssi järjestetään taas avec –tilaisuutena. 

Matias Röyttä kysyi PR-työstä ja lehdistöjulkisuudesta. Jarkko Merilä vastasi, että 

vammaistapahtuma ylittää paikallislehdistössä uutiskynnyksen ja viimeksi vuoden veli –valinnasta 

uutisoitiin myös. Lisäksi klubin omat nettisivut on vastikään päivitetty.  

DG Matias Röyttä oli tyytyväinen klubin toiminnasta saamiinsa selvityksiin ja kiitti kaikkia 

läsnäolijoita. 

 

 

pöytäkirjan vakuudeksi Siv Ilola, sihteeri 


