
 

 USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

Viikkokokous,  pöytäkirja nro 21 (2014–2015) 
 
Aika:       11.12.2014 

 

Paikka:      Seurahuone, Salo  

 

Vieraat: Vuoden Veli Ilkka Ratamo 

Vaihto-oppilas Valentin Catteau 

 

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

Juntti. 

 

Paikkaukset: to 4.12. Jari Laakkio piirin viestinnänsuunnittelukokous, ma 8.12. vierailu Salon 

klubin vaihto-oppilaan kotona, aiheena nuorisovaihto, yksi paikkaus.  

 to 4.12. Stina Tiainen  Kemiönsaaren Rotaryklubin viikkokokous, yksi paikkaus. 

  la 6.12. Itsenäisyyspäivän lippuvartio Anni Rasilainen, Stina Tiainen ja Miika 

Heikinheimo, yksi paikkaus. Kiitos lippuvartiolle ! 

 ma 8.12. Jari Laakkiolle paikkaus vierailusta Salon klubin vaihto-oppilaan kotona 

tapaamassa vanhempia ja kouluttamassa heitä nuorisovaihtoon. 

  ti 9.12. Antero Nurmi, Viljo Wahlsten ja Torsti Poutanen, Perniön klubi, intercity-

kokous, yksi paikkaus.  

 Pekka Mäenpää yksi paikkaus Simo Tuulensuun avustamisesta Vuoden Siskon / 

Veljen palkitsemisessa. 

 

Syntymäpäivät: Anne Kuusio, 10.12. 57 v, Juha Talviniemi, 17.12. 40 v, Pirjo Nurminen, 23.12. 64 

v, Anni Rasilainen, 30.12. 58 v – onniteltiin taputuksin.  

   

 Seuraavat tapahtumat: to 18.12. joulukirkko Salon kirkossa klo 17:00 sen jälkeen Joulupäivällinen 

Seurahuoneella  

     to 25.12. ja to 1.1. ei kokouksia. 

 to 8.1.2015 kevätkauden ensimmäinen viikkokokous Seurahuoneella. Ohjelmassa 

Hannu Määttäsen Rotarysäätiökatsaus. 

      

Pyydetyt puheenvuorot:   Vaihto-oppilas Vallu kertoi Lapinmatkastaan  ja kiitti klubia sen  

        mahdollistamisesta.  

    
Mikko Savolainen pyysi ilmoittamaan hänelle aluekuvernöörin tehtävästä 

kiinnostuneet, tehtävä kolmevuotinen ja alkaa kesällä 2015.  

 

Vuoden Veljen palkitseminen. Simo tuulensuu oli koonnut vuoden 

veli/sisko historian talteen; Pertti Syväperä oli idean isä ja ensimmäinen 

vuoden sisko on valittu vuonna 1997.  Tarkoituksena on valita henkilö, 

joka on ” tehnyt ansiokasta työtä alle 18-vuotiaiden hyväksi esim. 

urheilun, partion, seurakunnan, maaseudun tai minkä muun 

nuorisotoiminnan alueella,  nuoren kasvattamiseksi vastuuntuntoiseksi 

aikuiseksi”. 

 

Tänä vuonna  palkittiin Ilkka Ratamo vuoden veljen tittelillä.  

Hän toimii Halikon Hakoniskojen ja Salon ampumaseuran  tehtävissä 

mm. vetämällä ampumaurheilukoulua ” kultahipputoimintaa” alle 14 

vuotiaille; kesällä ampumajuoksua ja talvella ampumahiihtoa. 

Periaatteena on nuoren tullessa harrastuksen piiriin kouluttaa vanhempaa 

samalla monestakin syystä.  Ilkka kertoi myös miten sanaton 

vaikuttaminen on tärkeää, esim. käden puristus idolilta voi jäädä mieleen 

elämän ajaksi.  



Työssä  Ilkka on ollut Nokialla ”hyvä jobi” ja nyt Rightspot Oy :llä kehittäen sovelluksia ampumaurheilulle 

silmän ja sormen koordinaation harjoittamiseksi .  

Pöytäkirjan vakuudeksi Anne Juntti 


