
 

 USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

Viikkokokous,  pöytäkirja nro 27 (2014–2015) 
 
Aika:       5.2.2015 

 

Paikka:      Seurahuone, Salo   

 

Vieraat: Anna Mumbua, opettaja, Lohjan Montessori-koulu  

 

Omat jäsenet:   Läsnä 22  Uskelan rotaria, puheenjohtajana Torsti Poutanen ja sihteerinä Anne 

Juntti. 

 

Paikkaukset: Stina Tiainen 22.1. Kemiön Rotaryklubi, Pekka Mäenpää 23.1. Salon klubi. 

   

Syntymäpäivät:  Ei ollut.  

   

  

Seuraavat tapahtumat:  pe 13.2. Vammaistapahtuma, Ratsastustalli Merlitz , Rauramäentie Salo.  

 

to 19.2. viikkokokous Seurahuone, valvontaeläinlääkäri Sofia Väärikkälä.  

 

to 26.2. viikkokous Seurahuone ”Salon sillankorvan kauppapaikan vuosisataisia 

vaiheita”, Reijo Nordell, Esa Jyrkkiö ja Lauri Hollmèn.  

 

 to 5.3. viikkokokous Seurahuone Ego esitykset Jouni Niemi ja Torsti Poutanen.  

 

 to 5.3. hallituksen kokous viikkokokouksen jälkeen.   

       

Kokouksen kulku:      Ego esitelmät , Kirsti Kirjonen   Kirsti 

kertoi olevansa salonseutulainen. Perheeseen kuuluu  vuodesta 1978 puoliso 

Joukon lisäksi tyttären Sallan perhe,  lapsenlapset Saana ja Sampo.  

Työhistoriasta on kulunut 33 vuotta Salon Seudun Sanomissa eri tehtävissä. 

Toimitusjohtajana vuodesta 1998 ja SSS konsernin hallituksen puheenjohtaja. 

Konsernissa tällä hetkellä Salon Seudun Sanomien lisäksi kahdeksan 

paikallislehteä. Luottamustehtäviä Kirstillä on lukuisia, tärkeimmät 

Lounaismaan Osuuspankin hallituksen puheenjohtajuus ja Lounean 

hallintoneuvoston varapuheenjohtajuus sekä Pellervo seuran ja Pellervo Median 

hallituksen jäsenyys sekä Salon kauppakamarin hallituksen jäsenyys pitkän 

puheenjohtajuuden jälkeen.  Harrastuksina mökkeily, lenkkeily, vesijuoksu, 

jooga, lukeminen, käsityöt ja järjestötoiminta sekä koiraharrastus.  Kirsti kertoi arktisista pystykorvista, joita 

harrastaa. Tällä hetkellä kolmas koira omistuksessa.  Arktiset pystykorvat ovat vetokoiria, joita Suomessa 

rekisteröitynä noin 400-600.  Koirat ovat lapinkoiria, jotka Lapin sodassa melkein 

kuolivat sukupuuttoon.  Rotu on vanha, näyttelyssä jo 1892 ensimmäisen kerran.  

Ovat oppivaisia, terveitä järjestyksen koiria, jotka nauttivat vetämisestä, mutta eivät 

vedestä, eivätkä ole vahtikoiria. Rotarytoiminnassa ollut vuodesta 2000. 

Pekka Mäenpää kertoi juuriensa olevan Vaasassa, isoisästä toisen nimi oli Sergei 

Ivanof toisen Jaakko Mäenpää.  Puolisonsa Päivin tapasi metsässä. Lapset Veera ja 

Konsta ovat jo aikuisia. ”Kaikki  on mennyt liian nopeasti”.  

Pekka kertoi käyneensä paljon kouluja päästäkseen ” ilmaisjakelulehteen 

toimittajaksi”.  Työ on ollut monipuolista; opettamista ja toimittamista – myös 

palomiehenä olemista ja mamu kotouttamista eri tavoin.  Sivuhommina 

urheilujuttuja eri lehtiin ja eri työnantajien (Nokia ym.) ulkomailta tulevan 

henkilökunnan asunto- ym. asioiden hoitamista.  Rotarykummina Aimo Kaskari toi 

klubiin vuonna 2001.  

 
Pöytäkirjan vakuudeksi Anne Juntti, sihteeri  


