
 

 USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

Viikkokokous,  pöytäkirja nro 37 (2014–2015) 
 
Aika:       23.4.2015 

 

Paikka:      Seurahuone, Salo  

 

Vieraat: Päätoimittaja Ville Pohjonen, Salon Seudun Sanomat 

 

Omat jäsenet:   Läsnä 27 Uskelan rotaria, puheenjohtajana Torsti Poutanen ja sihteerinä Anne 

Juntti. 

 

Paikkaukset: to 16.4. Klubin NV tiimi; Anne Kuusio, Kalervo Friberg ja Siv Ilola, yksi paikka-

us, Siv kirjoitti kokouksesta muistion. 

 

 pe 17.4. neuvottelu DGN 2017 – 2018 Erik Stenströmin kanssa kuvernöörivuoden 

suunnitelmista. Paikalla Siv Ilola, Mikko Ruohonen ja Torsti Poutanen, yksi paik-

kaus, Mikko kirjoitti kokouksesta muistion. 

  

Syntymäpäivät: Mikko Ruohonen, 27.4. 54v,  Mikko Savolainen, 5.5. 65v, onnittelut.  

 

Seuraavat tapahtumat:  to 23.4. hallituksen kokous viikkokokouksen jälkeen  

 to 30.4. Vappuaatto, ei viikkokokousta. 

 to 7.5. Kevätkokous Seurahuoneella klo 16:45. 

 to 14.5. Helatorstai, ei viikkokokousta. 

      

Kokouksen kulku:      Pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut. 

 

Vierailijaesitelmä ”Eduskuntavaalit 2015”, Ville Pohjonen, päätoimittaja, Salon 

Seudun Sanomat. Esityksensä  

aluksi puhuja kertoi käsittelevänsä aihetta Valtion, vaalipiirin ja Salon tiimoilta 

ja hieman kärkevästikin.  Lopuksi muodostetaan hallituskin.  

PUOLUEISTA Keskustan voitto oli selvä, vaikkakin odotettua pienempi.  Persu-

jen menestys yllätti. Kokoomuksen tappio oli pienempi, tehty kova viimehetken 

työ palkittiin  työvoitolla.  Demareilla on vaikeaa, kolmas tappio – ay- siipeä ei 

löydetty.  Suurin yllättäjä Vihreät, jotka voittivat  suhteellisesti eniten paikkoja. 

Keskustan kuntohuippu ei ihan osnut kohdalle.  Persujen nousua ei osattu ennus-

taa.  Kokoomus hävisi vähemmän kuin miltä näytti.  Syynä ehkä  ”fiksu esiinty-

minen”  mm. tuki Haglundille oli valtiomiesteko. Persut saivat ääniä eniten var-

sinaisena vaalipäivänä on mielenkiintoinen ja kertoo jostain.  Jytky ei ole ohime-

nevä juttu.  Pelkästään Kreikka ei selitä. Suomen talous ja ankeat näkymät ehkä 

lisäsyy.  Onko Demarit enää päätyöväen puolue? Miten kauan Rinne on puolueen 

puheenjohtajana? Vasemmistoliitto ei lisännyt kannatusta.  

NIMISTÄ  Paavo ei ollut enää kunkku. Nuori tyttö ajoi ohi! Arveltiin Paavon 

pelaavan! Nuoret naiset ovat tulossa, meillä ja muualla.  Kokeneet tippuvat  (Ra-

vi, Räty ja Sasi. Kansa viisastunut? Vanhat konkarit palasivat; Vanhanen , Juhantalo.   

OMA VAALIPIIRI Keskusta menestyi hyvin ja samoin Persut.  Kokoomuskin piti neljännen paikkansa. Dema-

reille 4. sija.  Vasemmistoliitollakin fiksu likka Li Andersson. Persujen Lauri Heikkilä putosi heikon kampanjan 

johdosta, Pertti Hemmilä teki töitä paljon ja putosi. Edusti kokoomuksen konservatiivista siipeä.  Kokoomuksen 

kannatuksen lasku.  Olavi Ala-Nissilä oli oma ehdokas monelle ja vei ääniä.  Turku vei maakunnan äänet, myös 

salolaisten.   Taimelan pieni äänimäärä yllätti. Keskittämällä olisi saatu enemmän Salon seudulle– ei ole niin 

yksinkertaista. Aiemmin oli neljä edustajaa nyt kaksi.  

LÄPIPÄÄSSEET missä tehtävässä ovat? Ministerinä? Saarikko tai Kiviranta Keskustasta.  Someron Jani Kurvi-

nen ja  Persuissa Tamminen onnistuivat.  

Pääministeriys selvänä jo kesken kampanjan ja halu miellyttää  häntä. Kaipuu päästä hallitukseen näkyi eri ta-

voilla.   Muistiin kirjasi sihteeri Anne Juntti.  


