
 

 USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

Viikkokokous,  pöytäkirja nro 17 (2014–2015) 
 
Aika:       13.11.2014 

 

Paikka:      Seurahuone, Salo  

 

Vieraat:  Mikko Halkilahti, puheenjohtaja, Suomen Reserviupseeriliitto 

 

Omat jäsenet:   Läsnä  28 Uskelan rotaria, puheenjohtajana Torsti Poutanen ja sihteerinä Anne 

Juntti. 

 

Paikkaukset: 11.11. Siv Ilola ja Torsti Poutanen vierailivat uuden vaihto-oppilaan Arttu 

Näreharjun kotona ja sopivat vaihdon Artun vanhempien kanssa, yksi paikkaus.  

 

Syntymäpäivät: Hannu Salminen, 6.11. 46 v, onniteltiin taputuksin.   

  

Seuraavat tapahtumat: Hallitus kokoontuu tänään viikkokokouksen jälkeen. 

 

20.11. viikkokokous Seurahuoneella. Vierailijaesitelmä ”Työ ministerin avustajana”, 

Ville Hulkkonen, ex-ministeri Haaviston avustaja (omistajaohjaus). Ville oli klubimme 

lähettämä vaihto-oppilas Brasiliassa 2004-2005.  

 

20.11. Nv-tiimi kokoontuu viikkokokouksen jälkeen. 

 

27.11. vierailukokous Terveystalo Oy, Salon yksikkö, Turuntie 12 B, 2. krs. Isäntänä 

myyntipäällikkö Simo Järvelä. Huom ! Kokous alkaa klo 19.00.  

 

4.12. viikkokokous Seurahuoneella. Ohjelmassa Kalervo Fribergin ja Hannu Salmisen 

EGO-esitykset. 

 

16.1. PPK, perjantaina klo 13 lähtö ja paluu n. 21 Uuteenkaupunkiin, vierailu 

autotehdas ja ruokailu, avec/perheenjäsenet , bussiin mahtuu 25 henkilöä.  

 

Kokouksen kulku:    Pyydetyt puheenvuorot: Viljo Wahlsten, kutsui Astrum-keskuksen Itsenäisyyspäivän 

Juhlatansseihin klubimme jäsenet omakustannushintaan.  Viljolle myönnettiin 

kummimerkki uuden jäsenen hankinnasta. 

 

Mikko Halkilahden esitys  ” Reserviupseeriliitto ja vapaaehtoinen 

maanpuolustustyö”.  

Mikko esitteli itsensä maanviljelijäksi Uskelasta, tytär Viivi ollut vaihto-

oppilaana  klubimme kautta. Toimineet myös vaihto-oppilaiden 

sijoitusperheenä usean kerran. Maanpuolustustyö ollut aina sydäntä 

lähellä ja ollut vuodesta 2002 alkaen jossain tehtävässä 

reserviupseeriliitossa, puheenjohtajana vuoden 2014 alusta.  

Reserviupseeriliiton toiminta perustuu arvoihin; isänmaallisuus, hyvä 

johtaminen, veteraanien perintö ja yleinen asevelvollisuus. Henkilöjäseniä 

on noin 28000 ja alle 35-vuotiaita 1/3, naisjäseniä n. 300. Piirejä 20 ja yhdistyksiä 320. Haasteena on  jäsenmäärän 

säilyttäminen nykyisellään. Julkaisevat Reserviläinen lehteä, www.rul.fi.  Toiminta painottuu koulutukseen, 

liikuntatoimintaan ja aatteelliseen maanpuolustustyöhön.  Ajankohtaisinta tällä hetkellä puolustusvoimauudistus, johon 

sisältyy sota-ajan joukkojen pienentäminen lähes 100000 hengellä, sekä organisaatiomuutos, mikä lakkauttaa 

varuskuntia.  Puolustusvoimissa henkilökuntaa 12300, joista 50 % on siviilejä.  Kertausharjoitusten riittävyys; vuonna 

2015 tilanne paranee ja 18000 henkeä koulutetaan. Puolustusmäärärahat; keskusteluttavat aina, nyt myönteisemmässä 

mielessä kuin muutama vuosi sitten. Varautumistoiminnan kehittäminen ja kokonaisturvallisuuden edistäminen häiriö- 

ja poikkeusoloissa on reserviupseeriliitolle tärkeä yhteistyön paikka useiden muiden toimijoiden kanssa.   Pöytäkirjan 

vakuudeksi, sihteeri Anne Juntti  

http://www.rul.fi/

