
 

 USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

Viikkokokous,  pöytäkirja nro 8 (2014–2015) 
 
Aika:       11.9.2014 

 

Paikka:      Seurahuone, Salo  

 

Vieraat:  Vaihto-oppilas Valentin Catteau 

 

Omat jäsenet:   Läsnä 26 Uskelan rotaria, puheenjohtajana ja sihteerinä Torsti Poutanen. 

 

Paikkaukset: Anne Kuusio ja Torsti Poutanen pitivät nuorisovaihdon markkinoinnin Salon 

lukiossa 11.9.2014. Yksi paikkaus kummallekin. 

 

 

Syntymäpäivät:    Ei syntymäpäiviä. 

  

Seuraavat tapahtumat:  18.9. vierailukokous Joensuun kartano, isäntänä tilanhoitaja Kari Ehrnrooth, 

Tilaisuus alkaa klo 16.45.  

Ajetaan autolla konehallin pihalle ja siitä mennään juhlasaliin kahvittelemaan. 

Konehallin pihalle pääsee keskustasta päin Joensuunkatua - Meriniitynkadun yli - 40 

metriä ja käännös oikeaan, josta hiekkatie johtaa kuivaamorakennuksen ohi 

talouskeskukseen ja konehallin pihaan. 

 

25.9. teemakokous; ”Jatkosodan päättymisestä 70 vuotta” Salon Lukiossa klo 18. 

yhteistyössä Salon seudun reserviupseerit ry:n kanssa.  

 

2.10. viikkokokous Seurahuoneella, Juha Talviniemen luokite-esitelmä, myynti ja 

markkinointi 

      

Kokouksen kulku:       

 
Vaihto-oppilaamme Valentin ”Vallu” Catteaun tuloesitelmä. 

- Vallun kotikaupunki Ranskassa on 55 000 asukkaan Vannes Bretagnessa, sen etelärannikolla 
- Bretagne poikkeaa kulttuuriltaan, tavoiltaan, ruoiltaan muusta Ranskasta. Bretagne on histoariassaan 

kuulunut Englantiin ja siltä ajalta periytyy kelttiläinen vaikutus Bretagnessa 
- Bretagnessa ei paljoa teollisuutta, kalastus on merkittävä elinkeino 
- Kala, äyriäiset ja muun merenelävät näkyvät bretagnelaisessa ruokapöydässä 
- Bretagnelainen perinneruoka on suolainen creps, jonka keskellä kananmuna ja kinkkua. Ei syödä 

Bretagnen ulkopuolella. 
- Vannes on n. 2000 vuotta vanha kaupunki 
- Sillä on keskiaikainen muurilla erotettu vanha kaupunki 
- Joka elokuu on kaupungissa viikonmittainen vanhojen laivojen ja veneiden kokoontuminen, jona aikana 

kaupungin väkimäärä kaksinkertaistuu 
- Vannes on sisäjärven tapaiseksi kuroutuneen merenlahden rannalla. Kalastus tapahtuu lahdessa pienillä 

veneillä, jotka eivät sovi ulkomerelle 
- Ulkomerella erittäin voimakas vuorovesi, kuroutuneen lahden suulla vaarallisen voimakkaat merivirrat 
- Myrskyllä avomerirannalla voi olla kirkontornin korkuisia tyrskyjä 
- Muina aikoina avomerirannalla hyvät aallot lainelautailuun 
- Vallun koulu on n. 30 v vanhassa rakennuksessa, jossa ei ole WiFiä eikä muita moderneja apuvälineitä. 

Oppilaita on 900 suunnilleen samankokokoisessa koulurakennuksessa kuin Salon lukio, jossa on vain 
600 oppilasta 

- Koulupäivät Ranskassa lukiossa ovat pitkiä (10 tuntia) ja valinnaisuutta vähän 
- Vallu poiti suomalaisen lukion jaksojärjestelmää ja runsasta valinnaisaineiden määrää hyvänä ja 

motivoivana 



- Hänellä on Salon lukiossa nyt 28 viikkotuntia, jonka lisäksi hän soittaa koulun orkesterissa rumpuja ja 
käy 6 kertaa viikossa Vilppaan koripalloharjoituksissa 
 
  

 
 
 

 
 
 
 



  
 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi          


