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Aika:  3.4.2014 klo 16.45-18 

Paikka:  Seurahuone 

Vieraat: AG Taisto Tulonen 

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

Ilola 

Paikkaukset: - 

Syntymäpäivät: 6.4. Jarkko Merilä  

Seuraavat tapahtumat: 10.4. kuukauden vieras Janne Virtanen, Jukolan viesti 2015 

11.4. Paikkauskokous 3, Seurahuone 

17.4. Kiirastorstai, ei kokousta 

24.4. Thaimaalaisvieras ja Pirkko Lönnqvist 

 

 

Kokouksen kulku:  

Presidentti avasi kokouksen.   

Klubilaiset saivat tiedokseen, että Yyterissä pelataan 17.6. Rotarygolf. 

AG Taisto Tulonen oli klubin vieraana ja puhui Rotarysäätiöasiaa. Avaussanoinaan Taisto kiitti 

presidenttimme Hyväntekeväisyyskonsertin alussa pitämää puhetta.  

Rotarisivustot ovat Taiston mielestä hyvät ja informatiiviset.  

Lainaus Taisto Tulosen käyttämästä RI:n tuottamasta tiedotteesta: 

”Rotaryn ympäri maailmaa paikkakuntiaan palvelevalla 34 000 klubilla ja 1,2 miljoonalla jäsenellä on 
kullakin omat huolenaiheensa ja tarpeensa. Rotarit ovat jatkuvasti räätälöineet ja parantaneet tapoja, joilla 
noita tarpeita tyydytetään toteuttamalla suuren määrän erilaisia palveluprojekteja. Onnistuneinta ja 
kestävintä Rotaryn palvelutoiminta näyttää yleensä olevan jollain seuraavasta kuudesta alueesta: 

• rauhantutkimus sekä konfliktien ehkäisy ja sovittelu  
• sairauksien ehkäisy ja hoito 
• vesi ja sanitaatio  
• äidin ja lapsen terveys  
• peruskoulutus sekä luku- ja kirjoitustaito 
• taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen. 

Rotary Internationalin ja Rotarysäätiön mukaan näille keskittämisalueille suunnattu palvelu voi 

• opastaa rotareita, jotka ovat kiinnostuneita kehittelemään palveluprojekteja  
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• parantaa rotarien mahdollisuuksia tyydyttää erilaisia tarpeita 
• osoittaa koko maailmalle, että Rotary on humanitaarisen palvelun globaali tiennäyttäjä. 

Rotaryn kuuden keskittämisalueen kattamat tarpeet ovat suunnattomat ulottuen puhtaan veden 

puutteesta aina tappavia tauteja vastaan suunnattuihin rokotuksiin. Julkaisussa esitellään kukin alue sekä 

ideoita ja ehdotuksia siitä, miten rotarit voivat tyydyttää näitä tarpeita paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.” 

Taisto kehotti klubijohtosuunnitelmassa kantamaan asioita vähän pidemmälle etenkin, kun presidentti on 

tehtävässään aina vain vuoden kerrallaan. Klubit ovat varovaisia liittymään yhteistyöprojekteihin – 

lähdetään usein siitä, että tehdään itse, mutta voisi myös lähteä liikkeelle yhteistyöllä.  Viime vuosina on 

suhtauduttu nihkeästi siihen, että autettaisiin hädänalaisia. Asenteita voisi avata maailmalle päin – rahat 

eivät mene hukkaan  … rotarien systeemi on kurinalainen ja luotettava. 

Rotarysäätiöllä on neljä päärahastoa: Vuosirahasto, Maailman rahasto, Lahjoitusrahasto ja PolioPlus –

rahasto.  Vuonna  2013 käytettiin  erilaisiin ohjelmiin yhteensä 204 m$ ja kehittämistoimiin 18 m$. 

 

Hankkeita on kolme eri tyyppiä:  piiriapurahat, globaalit apurahat ja paketoidut apurahat (Mercy-ships). 

Vuosittain haku on maaliskuun loppuun mennessä ja jaettavissa on 16000 / vuosi. Meillä tyypillinen hanke 

on suuruudeltaan 1000-2000 euroa. 

Torsti Poutanen kertoi terveisiä  Petsistä ja alustavia tietoja seuraavan kolmen vuoden 

klubijohtosuunnitelmasta sekä tulevan vuoden ohjelmasta. 

Lisäksi hän kertoi, että seuraava maailmanpresidentti  Gary Huang on ottanut oman vuotensa 

tunnuslauseeksi: ”Light up Rotary  -  Rotary näkyväksi”. 
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Petsin terveiset lyhyesti: Jatkakaa panostusta nuorisovaihtoon (43 lähtee tänä kesänä), laatikaa viikko-

ohjelma yhdessä, GSE- ryhmät rahoitetaan jatkossa piiriapurahoilla, GSE käytännössä loppuu ja tilalle tulee 

Vocational Training Team eli VTT. 

Klubijohtosuunnitelmaan liittyen: Uskelan klubin tavoitteena on pitää jäsenmäärä haarukassa  45-50, 

edelleen valitaan vuoden sisko/veli, perinteinen vammaistapahtuma järjestetään, ohjelmassa pidetään 

Intercity, vuosivaihtoon panostetaan, koulutusta nuorisovaihtotiimeille järjestetään, isäntäperheiden syys- 

ja kevätkokoukset pidetään, paikkauskokouksia pohditaan, jäsenkysely tehdään jatkossa säännöllisesti 

esim. vuosittain, ja viikkokokousohjelma rakennetaan huomioiden jäsenistön ajatukset ja toiveet. 

Nuorisovaihtoon liittyen: Reetta Mehtonen lähtee Ranskaan heinäkuussa ja Valentin Catteau Bretagnesta 

tulee tänne 9.8.2014. Reetta vierailee klubissa 15.5.2014 ja Valentin 11.9.2014. 

Antero Nurmi ehdotti, että Kenian kouluprojektiin voisi anoa rahaa.  

Jari Laakkio kommentoi, että klubilaisilta toivotaan ”kuperkeikkoja” vaihtareiden suuntaan eli vaihdossa 

olevien nuorten ottamista mukaan klubilaisten omien perheiden arkeen ja juhlaan. Tämän lisäksi voisi ottaa 

tällaisista tilanteista kuvia ja tehdä vaikka lehteen jutun ja saada näinkin rotareille myönteistä julkisuutta. 

Presidentti päätti kokouksen klo 18.00. 

 

pöytäkirjan vakuudeksi  Siv Ilola, sihteeri  


