
 USKELAN ROTARYKLUBI 
        SALO   

     Viikkokokous,  pöytäkirja nro 3 (2014–2015) 
 
Aika:      7.8.2014, klo 17-18  
 

Paikka:     Ravintola Seurahuone, Salo  

 

Vieraat:                             Ei ollut. 

 

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

 

Paikkaukset:                  Nuorisovaihtotiimi 31.7. Anne Kuusio, Siv Ilola, Jari Laakkio ja Torsti Poutanen  

      1 paikkaus. 

             Rotaryralli Somerolla 2.8.Hannu Määttänen, Antero Nurmi, Mikko Ruohonen,  

     1 paikkaus 

      Kemiön Rotaryklubi 17.7. Stina Tiainen 17.7., 1 paikkaus. 

 

Syntymäpäivät:                 Hannu Määttänen  5.8.            65 v,  onniteltiin taputuksin.   

                      Wahlsten Viljo       9.8.2014   70 v, onniteltiin  adressilla.  

  

Seuraavat tapahtumat:  14.8. viikkokokous Seurahuone  klo 17 ,  

Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja  

21.8. viikkokokous, Seurahuone klo 17 

Anna Härri, Eettisen kaupan puolesta –yhdistys, vaihto-oppilaamme  

Brasiliassa vuosina 2001-2 

9.8. isäntäperhe noutaa vaihto-oppilaamme Valentin Catteaun Saloon.  

 

Kokouksen kulku:      Pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut.  

 

EGO esitelmät   

Hannu Ruotsalainen, syntynyt v. 1935 Helsingissä, 

muuttanut Saloon vuoden vanhana huippu-urheilija 

isän saatua työpaikan Salon Valimolta.  Sota-aikana 

”lapsityövoimana” poimien marjoja, sieniä, mikä sil-

loin oli luonnollista. Opetti ottamaan vastaan mitä työ-

tä vaan. ” Kansakoulun selvitin, en ollut kiinnostunut 

opinnoista”. Myöhemmin opiskeli kapellimestarin tut-

kinnon.  

 

Työhön 14-vuotiaan Salon Valimolle.  Myöhemmin 

mm. kauppiaana, edustajana ja puolison kotitilan vil-

jenijänä sekä ”taustahahmona” puolison yrityksessä ja 

kapellimestarina useissa eri orkestereissa, myös omas-

sa.  

 

Harrastuksina urheilu laajasti, purjelentäminen ja golf.  

Musiikkiharrastus alkoi nuorena Salon Palokunnan 

torvisoittokunnassa, johon pääsi opeteltuaan viikossa 

kornetilla ”Hei heri marssin”.  Soitti monissa orkestereissa ja toimi kapellimestari-

na esiintyen eri festivaaleilla pohjoismaissa sekä kauempanakin.  

Eläkkeelle 2001 ja muutti talveksi Espanjan Fuengirolaan, jossa liittyi Andalucian  

Swing Bandiin, jota johtanut viime vuodet.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kari Reivonen, 70 vuotias eläk-

keellä vuodesta 2007 oleva psy-

kiatri.  Syntynyt Turussa Heide-

kenillä yrittäjäperheeseen.  Yli-

oppilaaksi v. 1963 ja lähti opis-

kelemaan lääketiedettä.  

 

Töissä jo heti opiskeluaikana 

säännöllisesti mm. rakennus-

työmaalla ala-ikäisenä.  sijaisek-

si Halikon sairaalaan ja ”sinne 

jäinkin”.   

 

Avohuollon ylilääkärina kehittämässä avohuoltoa, josta Salo oli jäljessä.  ”Märys-

sä” ennen n. 600 potilasta nyt n. 50.  Syynä monet seikat,  mm. lääkkeiden ja avo-

huollon palveluiden kehitys.  Kiinnostunut työaikana mm. akupunktiosta, hyp-

noosista sekä urheilulääketieteestäkin.  Avioitui v. 1969, kolme lasta sekä viisi las-

tenlasta.   

 

Toimii Salon mielenterveysseuran puheenjohtajana 24. vuottaan, ollut myös Suo-

men Mielenterveysseuran hallituksessa. Nyttemmin rahastonhoitajana Salon Duo-

decim lääkäriseurassa.  

 

Pöytäkirjan vakuudeksi         Anne Juntti, sihteeri  


