
 

 USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

Viikkokokous,  pöytäkirja nro 39 (2014–2015) 
 
Aika:       21.05.2015 

 

Paikka:      Seurahuone, Salo  

 

Vieraat: Ei ollut.  

 

Omat jäsenet:   Läsnä 19 Uskelan rotaria, puheenjohtajana Torsti Poutanen ja sihteerinä Anne 

Juntti. 

 

Paikkaukset: Ei ollut.  

  

Syntymäpäivät:  Valentin Catteau 23.5. 17 vuotta, onnittelut.  

   Juhani Simola, 26.5. 73 vuotta, onnittelut. 

 

Seuraavat tapahtumat:  

 to 21.5. NV tiimin kokous viikkokokouksen jälkeen.  

 to 28.5. viikkokokous Seurahuoneella. Mikko Hägerströmin jäseneksiotto. Annika 

Viitasen luokite-esitelmä.  

 28.5. hallituksen kokous viikkokokouksen jälkeen.  

 to 4.6. vierailukokous Salon Golfkeskus.  Kokoontuminen Salon Golfklubilla klo 

17.00.  

 to 11.6. vaihtokokous Muurlan opistolla. Bussi Salon kaupungintalon parkkipai-

kalta klo 17.30.   

      

Kokouksen kulku:      Siv Ilola haastatteli lähtevää vaihto-oppilasta Akseli Törröstä ja kuulimme, että 

Aleksi lähtee Ranskaan Nantesiin 25.8. vuodeksi.  Hän halu-

aa korostaa kulttuuria ja suomalaisuutta, että ei ole ujoutta 

ettemme heti tule lähelle.  Akseli sai evästyksen har-

joitella poskisuudelmia.   

 

 

Valentin Catteau ”Vallu” sai ohjeen käydä vaihtari-

vuosi läpi 30 minuutissa.  Hän kertoi ymmärtävänsä 

suomea hyvin, mutta pitää esityksensä englanniksi.  

Vuodesta on paljon muistoja, Karkussa oli elämänsä 

intensiivisin viikko helteessä.  Suomeen tulleet vaihta-

rit viettivät viikon yhdessä; tanssivat ja esittelivät 

omia maitaan; ei ollut väliä mistä maasta kukin tuli, 

vaihdettiin käyntikortteja  ja opeteltiin syömään 

malaista ruokaa.  Viikosta jäi vahva tunne; kuin 

simme tunteneet aina. Tullessaan Suomeen Vallu ei 



tiennyt mihin lähti.  Kaikki oli erilaista.  Koulu oli parempi kuin entinen, mm. oli tietokoneita.  Hän rohkeni pitää 

koulun edessä esityksen itsestään ”ranskalaisen päivän”, mikä oli iso askel, josta hän selvisi hengissä.  Vaikeinta 

on palata Ranskaan kouluun. Vuodessa Vallu tutustui Saloon ja Suomeen , matkustaminen on helppoa. Uskallan 

lähteä yksin kavereiden luokse vaikka Uuteenkaupunkiin tai Helsinkiin.  

Hän kertoi oppineensa uusia taitoja mm. virkkaamista ja tykkäämään mämmistä.  Isäntäperheet pitivät huolta 

hänestä ja olivat erilaisia. Isoin pointti oli omaksua erilaisia sääntöjä ja tapoja, mm. jääkaapilla käyntiä kotinsa 

tapaan hän kaipasi. Oli hieno kokemus olla isoveli perheessä, kotona hän on pikkuveli.   

 Lapin matka oli hieno kokemus, josta hän kiitti klub  ia. Vanhojen tanssit, Abi risteily, pyörällä ajaminen, par-

tioparaatissa rumpujen soitto, kuin myös isänsä kanssa tehty automatka Suomessa ja kajakilla melominen.  

Kotiin lähtö on edessä ja hänellä on kaksi elämää; toinen Ranskassa ja toinen Suomessa.  Kiittäessään klubia 

Vallu toivoi voivansa palata joskus,   

 

 

   Muistiin kirjasi 

sihteeri Anne Juntti.  


