
 

 USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

Viikkokokous,  pöytäkirja nro 18 (2014–2015) 
 
Aika:       20.11.2014 

 

Paikka:      Seurahuone, Salo  

 

Vieraat:  Ville Hulkkonen, ex-ministeri Pekka Haaviston avustaja omistajaohjausyksikössä      

Uskelan klubin lähettämä vaihtari Brasiliassa 2004-2005 

 

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

Juntti. 

 

Paikkaukset: 2.11. ja 9.11 Uskelan klubin Fuengirolan haarakonttori - Hannu Ruotsalainen, 

Juhani Simola ja Hannu Määttänen - on kokoontunut, kaksi paikkausta kullekin.  

 

14.11. skeittivälineiden luovutustilaisuus Steissillä. Paikalla Ulla Reiman, Siv 

Ilola, Miika Heikinheimo ja Torsti Poutanen. Yksi paikkaus kullekin. Lisäksi 

paikalla oli vaihtarimme Valentin Catteau ja noin 100 nuorta.   

 

Syntymäpäivät: Jukka Kärki, 20.11. 73 v ja Marjatta Hyttinen, 20.11. 68 v, onnittelut taputuksin. 

   

 Seuraavat tapahtumat: Nv-tiimi kokoontuu viikkokokouksen jälkeen 

 

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

Isäntänä myyntipäällikkö Simo Järvelä. Huom ! Kokous alkaa klo 19.00.  

 

to 4.12. Seurahuoneella, Kalervo Friberg,Hannu Salminen EGO-esitykset. 

 

la 6.12. Itsenäisyyspäivänä Uskelan kirkolla, lippuvartio Anni Rasilainen, Stina 

Tiainen ja Ulla Reiman. 

 

to 11.12. Seurahuoneella. Vuoden Siskon / Veljen palkitseminen. Simo Tuulensuu. 

 

      

Kokouksen kulku:      Puheenjohtaja muistutti, että kevään viikkokokousohjelma löytyy kotisivuilta! 

PPK -osallistujalista Uudenkaupungin autotehtaalle 16.1. laitettu kiertoon samoin kuin joulupäivällisen (35 €) 

osallistujalista.  Vaihto-oppilastilanne; peruutuksen vuoksi haastattelussa Akseli Törrönen.  Lopuksi laitettiin 

hattu kiertämään Vallun Lapinmatkan tueksi ! 

Ville Hulkkonen kertoi, että oli 

päässyt ylioppilaaksi Halikon lukiosta 

ja jatkanut opintojaan Helsingin 

yliopistossa maailmanpolitiikan 

tutkimuksessa. Viimeksi ollut 

kansanedustaja ja ministeri Pekka 

Haaviston avustajana sekä mukana 

myös Haaviston presidentin 

vaalikampanjassa, mikä oli suomen 

suurin facebook-kampanja. Tällä 

hetkellä toimii 

viestintäkonsulttiyrityksen, Miltton 

networksin, palveluksessa. 

Ville muisteli avustaja-aikaansa 

kertomalla omistajaohjauksesta vastaavan ministerinpestin olevan hallituksen epäkiitollisin ”Mustastapekka”, 

jossa on vaikea kenenkään onnistua.  Valtion omistusohjaus saa päivittäin kritiikkiä.  Valtion osakesalkussa osa 

on vanhaa perintöä, jolla ei ole enää strategista intressiä, esim. Hevosopistolla.  Osa taas on tärkeää muista syistä 



esim. alue- ja elinkeinopoliittisesti kuten Fortum ja Talvivaara. Solidium on valtion 100% omistama yhtiö, jossa 

valtio hallinnoin  11 yhtiön vähemmistöomistuksiaan (Stora Enso, Tieto, Telia Sonera, Sampo).  

Tällä hetkellä keväiset eduskuntavaalit näkyvät mm. keskustelussa valtion omistuksista.  Keskustan 

puheenjohtaja Juha Sipilä myisi valtion omistuksia ja elvyttäisi investointeja saaduilla tuloilla. Vasemmistossa 

taas vastustetaan myyntiä. Tällä hetkellä myyntitulot ovat uponneet valtion velanhoitoon. Omistaja on hankalassa 

asemassa. Yhtiöiden hallintoneuvostoja ollaan myös vähentämässä, vaikka siitäkin on kahta mieltä. Nähdään 

myös, että kansanedustajien tietämys elinkeinoelämästä voi lisääntyä hallintoneuvostotyössä.  

Istuvan hallituksen ”häviäjien hallituksen” ohjelma on erittäin yksityiskohtainen ja laaja. Tulevan hallituksen 

ohjelma tulee uudistumaan, mitä sitten sisältääkin.   

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi Anne Juntti, sihteeri  

 

  

 


