
 

 USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

Viikkokokous,  pöytäkirja nro 7 (2014–2015) 
 
Aika:       4.9.2014 

 

Paikka:      Seurahuone, Salo  

 

Vieraat:  Annika Viitanen, Salon kaupunginhallituksen puheenjohtaja 

 

Omat jäsenet:   Läsnä  20  Uskelan rotaria, puheenjohtajana Torsti Poutanen ja sihteerinä Anne 

Juntti. 

 

Paikkaukset: Ei ollut.  

  

Syntymäpäivät:    Ei ollut. 

  

Seuraavat tapahtumat:  11.9. klo 16.45 viikkokokous Seurahuoneella, vaihto-oppilaamme Valentin ”Vallu”  

  Catteaun tuloesitelmä 

 

18.9. vierailukokous Joensuun kartano, isäntänä tilanhoitaja Kari Ehrnrooth, 

klo 16.45. Ajo-ohje: Tavataan konehallin pihalla, jonne pääsee Joensuunkatua - 

Meriniitynkadun yli - 40 metriä ja käännös oikeaan, josta hiekkatie johtaa 

kuivaamorakennuksen ohi talouskeskukseen ja konehallin pihaan. 

 

21.9. Turun päivän ilotulitusillallinen nuorisovaihdon hyväksi. (AG, Taisto Tulonen 

29.9. Paimion ajoharjoitteluradalle tutustuminen.             toivoo, että osallistutaan!) 

 

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

yhteistyössä Salon seudun reserviupseerit ry:n kanssa.  

          

Kokouksen kulku:      Puheenvuoroja käytettiin kevään ohjelmasta, mm. elektroniikkamuseoon tutustu 

        minen alkuvuonna, ”malttakaa odottaa – käydään yhdessä toivoi veli Miika”  . 

 

        Presidentti toivotti Juha Talviniemen tervetulleeksi klubiin.  Kummina on Viljo  

        Wahlsten ja luokitteena ”myynti ja markkinointi”. Juha kuvaili itseään ”aika muk 

avaksi mieheksi mielestään, ja kertoi tulevansa mielellään klubiimme”.  

          

Annika Viitanen, Salon 

kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja toi terveiset Salon 

kaupungin syksyn kuulumisista. 

 
 
 
 
 
        
 

Annika kertoi, että oma isä on ollut rotarynä ja heillä 

on ollut myös vaihto-oppilas.  

 

Sopeuttamisohjelma on ollut otsikoissa ja tavoitteena 

on saada kaupungin talous tasapainoon vuonna 2017. 

Tämä tapahtuu palveluverkkoa järkeistämällä ja 

toimintaa tehostamalla.  Riittävän yksimielisyyden 

saaminen on hankalaa, joten työ jatkuu. 



Organisaatiouudistuksessa on hyvinvointipalvelut(sosiaali-terveys- sivistys)saatu 

saman katon alle. Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä kehittämällä on tarkoitus etsiä 

”salolaisia” tapoja toimia.  Tavoitteena säästöt ja tehokkuus, mutta myös 

asiakaslähtöisyys. Yt- menettelyllä on vähennetty 19 esimiestason vakanssia 

eläköitymisen, paikkakunnalta poismuuton ja tehtävien siirron myötä, ja saatu 1,3 

miljoonan € säästöt.   

       Toimenpiteet ovat haastavia ja raskaita henkilöstölle.  

 

       Menot ja tulot ovat epätasapainossa ja hyvä kehitys on pysähtynyt.  Tarvitaan kestä- 

       viä ratkaisuja.  Päätöksenteko vaatii arvovalintoja. Hyvät vuodet ovat olleet.  

      

       Elinkeinoelämästä huolehtiminen on tärkeää.  Asukasluku on vähentynyt tänä vuon 

       na 385 henkilöä.  Kaivataan positiivisia signaaleja, jota vaikea löytää.  Ärm- status on 

ollut vuodesta 2009, investointituilla on luotu uusia työpaikkoja esim. Nordea, Orion, 

Talking People, Astrum, Hub jne. Myös nykyiset yritykset ovat työllistäneet.  

 

Salolaisia vahvuuksia ; sijainti, osaavat ihmiset, tyhjät toimitilat, kansainvälinen 

kaupunkikulttuuri, innovatiivisuus sekä kaupungin johdon sitoutuminen 

elinkeinoelämän tukemiseen.  

 

       Kokous päättyi aktiiviseen keskusteluun, jossa todettiin mm. että joidenkin yritysten  

 strategiana on olla esillä muualla kuin Salossa.  Positiivisia uutisia toivotaan lehtien  

julkaisevan, vaikka niitä on vaikea löytää. 

Salossa on hienosti hoidettuja viheralueita, ne ovat tärkeitä kaupunkikuvassa – toisin 

kuin tyhjät liikehuoneistot.  Kuntien tehtävien karsinta on kesken valtiolla.  

Menestyminen on jees!  

 

       Pöytäkirjan vakuudeksi             Anne Juntti, sihteeri 


