
 

 USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

Viikkokokous,  pöytäkirja nro 30 (2014–2015) 
 

Aika:       26.2.2015 

 

Paikka:      Seurahuone, Salo  

 

Vieraat: Reijo Nordell ja Esa Jyrkkiö 

 

 

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

Anne Juntti. 

 

Paikkaukset:  18.2.  Liimapalkkitehtaalla, Kuhmon Rotaryklubin vierailukokous , Juha 

Talviniemi yksi paikkaus 

  

 

Syntymäpäivät:  Ei syntymäpäiviä.  

     

 

Seuraavat tapahtumat: to 5.2. viikkokokous Seurahuoneella klo 16.45. EGO esitykset Jouni Niemi 

ja Torsti Poutanen  

 

 to 5.3. hallituksen kokous viikkokokouksen jälkeen 

 

to 12.3. Intercity-kokous ” Rotaryn Nuorisovaihto ja Kansainvälinen Salo” 

Seurahuoneella klo 18:00. 
 

        to 19.3. viikkokokous Seurahuoneella klo 16:45. “Terveiset Eduskunnasta”

          kansanedustaja Anne-Mari Virolainen. 

      

Kokouksen kulku:      Pyydetyt puheenvuorot: Miika 

Heikinheimo kertoi Radioamatöörien 110 vuotisjuhla-aseman 

perustamisesta tunnuksena  VI110ROTARY ja aikoo pitää yhteyttä 

toukokuuhun asti.  

 
Salon sillankorvan kauppapaikan 

vuosisataisia vaiheista kertoivat Reijo 

Nordella ja Esa Jyrkkiö kirjan kirjoittajina.  

Lisäksi kirjoittajana on ollut Lauri Hollmèn.  

 

Salon historiasta on kirjoitettu useita 

”raamattuja” , yleishistorioita.  Heidän kirjoittamansa kirja on mikrohistoriaa 

rajatuilta alueilta ja elämän osa-alueilta. Nykyinen kirja on kolmas ja 

tekeminen kesti kolme vuotta.  Kuvia kirjassa on 300.  

Salo on kuuluisa markkinoistaan, joita ollut jo 1600-luvulta alkaen Salon 

Seudulla.  Piritan markkinoilla kerimannin (saariston kalastajat)  myivät  tai 

vaihtoivat silakkaa viljaan , karjaan yms.  Maaseudulla vain markkinoilla sai 

myydä toisin kuin kaupungeissa. Salossa runsaasti käsityöläisiä; hatuntekijöitä 

värjäreitä.  Tämän myötä syntyi muutakin kaupallista toimintaa mm. 

majataloja ja outoja huvituksia sekä muutakin hurjaa menoa.  Markkinat 

välillä jopa lopetettiinkin kunnes kauppa vapautui ja markkinoita pidettiin 

vuosittain ja edelleenkin ovat kansanhuvia.   

 



Katuvarsine kertomana torin lähikaduista oli vaikea löytää tietoa esimerkiksi Horninkadusta, kaupparekisteri oli 

hyvin puutteellinen.  Vanhat ihmiset olivat tietolähteinä.  Saivat valokuvia eri tahoilta, joihin etsivät tietoa mm. 

maakunta-arkistosta ja ihmisiltä mm. Markku Axellsonilta.  Tarkinoitakin kertyi mm. Salon ensimmäisestä 

autosta 1910 , jolla omistaja Frans Virtanen opetteli ajamaan kauppayhtiön pihalla ”pankkaa poja port kii, tää 

saatan voi tull karul” – tyyliin.   

Kirjaa on saatavana edulliseen hintaan Veturitallin museokaupasta.  Reijo Nordell oli tutkinut Salon torin 

historiaa.   

 

 
 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi Anne Juntti, sihteeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


