
USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO 

Viikkokokous,  pöytäkirja nro 1 (2014–2015) 
 
Aika:       Torstai 24.7.2014 klo 17.00 – 17.50, viikko 30 

 

Paikka:      Vuohensaari, Salo  

 

Vieraat:  Ei vieraita. 

 

Omat jäsenet:  Läsnä 15 Uskelan rotaria, puheenjohtajana ja sihteerinä Torsti Poutanen.  

 

Paikkaukset: Siv Ilola ja Anne Juntti pitivät sihteeritöiden perehdytyksen 24.6.2014. 

Kummallekin tästä yksi (1) paikkaus. 

 

Syntymäpäivät: Luetaan heinäkuun syntymäpäivät seuraavassa viikkokokouksessa. 
 

Seuraavat tapahtumat:  to 31.7. viikkokokous Seurahuoneella klo 17:00 

- Vuoroesitelmä Juhani Simola: ”Vanhasta Salosta uuteen Saloon” 

to 7.8. viikkokokous Seurahuoneella klo 17:00 

- EGO-esitykset Hannu Ruotsalainen ja Kari Reivonen 

to 14.8. viikkokokous Seurahuoneella klo 17:00 

- Vierailuluento Veli-Pekka Nurmi, Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja 

 

Kokouksen kulku:     

 

Pyydetyt puheenvuorot: 

 

Antero Nurmi:  

Antero osallistui autonsa kanssa Concours d’Elegance –kilpailuun, joka järjestettiin Harjattulassa Kakskerrassa 

15.6.2014. Anteron auto voitti siellä 2. palkinnon entisöintisarjassa. 

 

Viljo Wahlsten: 

Viljo ja Antero Nurmi ovat yhdessä selvitelleet hanketta, jonka tavoitteena on toteuttaa n. 30 oppilaan 

esikoulurakennus Kenian maaseudulle. Apuna heillä tässä valmistelutyössä on ollut kenialaista syntyperää oleva 

Anna Mumbua, joka toimii opettajana Somerolla. Anna on käynyt Keniassa tutustumassa paikalliseen 

tilanteeseen. Viljo ja Antero jatkavat hankkeen valmistelua ja kun tarkemmat suunnitelmat, talousarvio ja 

Rotarysäätiön tarjoamat avustusmahdollisuudet ovat tiedossa, he esittelevät hankkeen Uskelan klubille, jonka 

jälkeen klubi päättää osallistumisestaan  hankkeeseen. Ennen seuraavaa viikkokokousta Viljo ja Antero 

esittelevät valmistelun tilannekatsauksen presidentille. 

 

Hannu Määttänen: 

Someron klubi järjestää vanhojen autojen Rotary Rally –tapahtuman Someron torilla la 2.8.2014 klo 10-14. 

Lisätietoja täältä:  http://www.somero.rotary.fi/rotary-rally-2014/ 

 

Vuohensaaren esittely 

Vuohensaaren alueen omistaa Salon kaupunki. Vuohensaaren toiminnasta on viimeiset kolme vuotta vastannut 

Leena ja Arto Kela. Heidän tyttärensä kertoi Vuohensaaren tämän päivän toiminnasta seuraavaa: 

- Minigolf-radan laajennus 12 reiästä 18 on juuri valmistunut 

- Radalla järjestetään minigolf-kisoja 

- Ravintolan eteen on valmistunut terassilaajennus 

- Myöskin saunalle on rakennettu terassi 

- Alueelle on rakennettu minikeittiö  

- Alueella on 4 suunnistusreittiä 

- Alueella järjestetään messuja ja festareita, näitä pyritään jatkossa saamaan entistä enemmän 

- Kahvilan tarjonta on lisääntynyt, leivonnaiset tehdään itse paikan päällä 

- Yksityistilaisuuksia järjestetään usein 

- Alueella joogaohjaaja ja vesipelastuskoirakoulutusta 

- Vuoden 2015 suunnitelmissa on pysäköintialueen laajennus 

http://www.somero.rotary.fi/rotary-rally-2014/


Lopuksi nuorisovaihtotiimin paikallaolleet jäsenet sopivat, että tiimi kokoontuu seuraavan viikkokokouksen 

jälkeen suunnittelemaan lähiajan toimintaa. Jatkossa nv-tiimi pyrkii kokoontumaan säännöllisesti. Ensi viikon 

kokoontumisessa sovitaan syksyn kokoontumisajoista. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

_________________________ 

Torsti Poutanen 


