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Aika:  31.10.2013 klo 16.45-18 

Paikka:  Seurahuone 

Vieraat: Juha-Veli Frantti 

Omat jäsenet:  Paikalla oli 25 Uskelan rotaria, puheenjohtajana Jarkko Merilä, sihteerinä  

  Siv Ilola 

Paikkaukset: Juhani Simolalle paikkaus pidetystä esitelmästä. 

Syntymäpäivät: Hannu Salminen 6.11. 

Seuraavat tapahtumat: 31.10.Kuukauden vieras, Juha-Veli Frantti, hätäkeskus 

7.11. Ego-esitelmät Kari Heinonen ja Simo Tuulensuu 

14.11. Kuukauden vieras Katja Taimela 

 

Kokouksen kulku:  

Ilmoitusasiat: Poikkeuksellisesti ensin Juha-Veli Frantin esitys ja vasta sitten kahvi ja klubin asiat. 

Joulumieli yksinäiselle –kampanja, joulukukkien lahjoittaminen ja Hyväntekeväisyyskonsertti 12.1.2014 

Uuden Lastensairaalan hyväksi. 

Ohjelman muutoksia: 

21.11.2013 Vierailukokous Steissi -> 12.12.2013 

12.12.2013 Vuoden veli / sisko -> 21.11.2013 

5.12.2013 Egoesitelmä –kokous peruttu (ko. egot tammikuussa 2014) 

Jäsenkysely: 

Hyvä Uskelan Rotari, Uskelan Rotary –klubin hallitus päätti teettää jäsenistöllä kyselyn, jonka tarkoituksena 

on kartoittaa klubimme jäsenistön mielipiteitä ja kehitysideoita klubin toimintaa ajatellen. Hallitus pyysi 

jäsentämme Jonna Kirjavaista toteuttamaan kyselyn. Vastaathan kyselyyn, jotta voimme suunnata 

toimintaamme toiveiden mukaisesti ja näin lisätä jäsenistön läsnäoloa ja viihtyvyyttä. Pyydämme 

vastauksiasi perjantaihin 15.11.2013 mennessä. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti ja vie aikaasi 

n. 5 minuuttia. Kyselyyn liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Jonnaan tai Torstiin. 

Kuukauden vieras, Juha-Veli Frantti Hätäkeskuksesta piti laajan ja mielenkiintoisen esitelmän Suomen 

Hätäkeskusorganisaation muutosprosessista, joka jatkuu edelleen. Hänen käyttämänsä materiaali tulee 

klubin nettisivuille. 

Frantti kertoi tulleensa Saloon -95 rikoskomisarioksi ja siirtyneensä -99 Hätäkeskukseen. Kokeilukeskus 

aloitti 1995 Salossa ja se vaihe kesti 5 vuotta. Vakinaistaminen tehtiin 2001. Ensimmäinen malli oli 15 
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keskuksen malli, Ahvenanmaa jäi ulkopuolelle.  2007 aloitettiin uudet suunnitelmat ja laki tuli 2011. Eri 

toimialat ovat olleet mukana laatimassa uutta strategiaa ja hätäkeskustoiminnan muutokset tulevat 

vaikuttamaan myös muiden viranomaisten toimintaan. Kaikkien viranomaisten yhteisenä integroituna 

tietojärjestelmänä kehitetään Ericaa, jonka avulla viranomaisten yhteistyötä on mahdollista kehittää. 

Jokainen viranomainen ylläpitää omia tiedostojaan.  Järjestelmä on tarkoitus saada käyttöön 2015 loppuun 

mennessä. 2011 – 2014 pyritään saamaan uudet keskukset toimivaksi. Barentsin sopimuksen mukaan 

toimivat viranomaiset yhteistyössä myös yli valtioiden rajojen – varsinkin länsirajalla tämä toimii hyvin. 

Tornionjokilaaksossa on käytössä jopa yhteinen nostolava-auto.  

Tulevaisuuden näkymä on, että vuoden 2014 loppuun mennessä Suomessa tulee olemaan 6 hätäkeskusta ja 

poliisipiirit vähenevät 22:sta 11:een, määrärahat ovat vuoteen 2016 laskeneet 60 miljoonasta 49 

miljoonaan ja nykyinen henkilöstö vähenee 150:llä. 

Presidentti päätti viikkokokouksen klo 18.00. 

pöytäkirjan vakuudeksi Siv Ilola, sihteeri 


