
 

 USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

Viikkokokous,  pöytäkirja nro 31 (2014–2015) 
 

Aika:       5.3.2015 

 

Paikka:      Seurahuone, Salo  

 

Vieraat: Ei ollut. 

 

Omat jäsenet:   Läsnä  27  Uskelan rotaria, puheenjohtajana Torsti Poutanen ja sihteerinä 

Anne Juntti. 

 

Paikkaukset: 26.2., 2.3 ja 3.3. Intercity-työryhmän kokoukset Jari Laakkio, Marjatta 

Hyttinen, Miika Heikinheimo kaksi paikkausta, Siv Ilola yksi paikkaus ja 

Torsti Poutanen kolme paikkausta.   

 

Syntymäpäivät: Kari Heinonen, 8.3. 65v, onniteltiin perinteisesti.      

 

Seuraavat tapahtumat:  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 käytti Jukka Kärki Duodecim lehdessä olleesta 

artikkelista, mikä koski PSA testiä. Annika Viitanen otettiin jäseneksi 

luovuttamalla Rotary matrikkeli ja merkit.  Annika kertoi odottaneensa 

jäsenyyttä innolla.   
 

EGO-esitykset;  Jouni Niemi  kertoi vaihto-oppilasvuoden USAn 

Minnesotassa Lahden Rotarien lähettämänä olleen hänelle käänteentekevä 

vuonna 1979. Arkuus jäi edustaessa Suomea maailmalla. Yhteydenpito 

perheiden kanssa jatkuu yhäkin. Salossa 52 vuotta sitten syntyneellä ja 

Lahdessa varttuneella pojalla armeija tuli käytyä lähes valmiina 

eläinlääkärinä.  Puolisona on eläinlääkäri  Pirkko Hämeenoja vuodesta 

1988. Kaksi tyttöä;  Riikka ja Reetta sekä Ronski kissa.  Harrastuksena 

terveyssyistä aloitettu juoksu syksystä 2014,  maaliskuussa  juostuna jo 

puolimaraton. Lisäksi kertoo harrastavansa tietokirjallisuutta, vinttikoiria 

”koirat on jumalaisia”  ja englantilaisia autoja  sekä koripalloa Vilpas 

Vikingseissä.  Työpaikka on Iilikessä firmat Eläinklinikka EHYT Oy, 

mikä tarjoaa lemmikeille hoitoa, Vetman Oy tarjoaa  

eläinlääkintäpalveluita ”mansikeille”  ja  Jjman Oy omistaa toimitilat ja 

kehittää toimintaa monella tavalla ennakkoluulottomasti; Hygio kaappi, 

Litecare terapialaser, Neurosonic hoitomenetelmä, Lymed Animal hoitovaatteet.  Jouni on 

poikkitieteilijä,  joka näkee mahdollisuuksia ja verkostoituu rohkeasti.  

 

Torsti Poutanen , synt. vuonna 1959 ja muuttanut isänsä upseerin työn vuoksi lapsena useasti. 

Kouluaikana kuului kouluneuvostoon. Espoossa pääsi ylioppilaaksi ja Otaniemessä Diplomi-insinööriksi 

1983, filosofian tohtoriksi väitteli teknillisestä fysiikasta 2005 Helsingin yliopistosta.   

Siirtyi Mobiraan Saloon tuotekehitystehtäviin 1983 ja oli mukana Talkmanin ja Citymanin 

kehittämisessä.  

 



 

 

 

 

Irtisanoutui Ollilan toimitusjohtajuuskaudella siirtyäkseen Elektrobittiin.  

Ollilasta oli ”törkeää, että alihankkija ryöstää”  henkilökuntaa  eikä Torsti 

voinut osallistua kahteen vuoteen yhteistyöhankkeisiin.  Helsingin 

yliopistossa fysiikan laitokselle 2002 professori Kari Enqvistin  

tutkimusryhmään , joka teki data-analyysia kosmisesta säteilystä osana 

kansainvälistä alkuräjähdystä tutkivaa työryhmää.  Takaisin teollisuuteen 

palasi 2010 Jokioisiin DA Design ja Elektrobitiin uudelleen 2013 

kehittämään mm. puolustusvoimille langatonta tietotekniikkaa.   

Harrastuksena kaksi koiraa, sekarotuisia tällä kertaa sekä mökkeily Teijolla.  

Nelisen vuotta sitten sairasloma-aikana päätti opiskella jotain uutta. Valitsi 

jotain, mikä on ollut koulujen historiakirjoissa valikoidusti kuvattuna:  

Puolan toisessa maailmansodassa, josta lupasi kertoa toisella kertaa lisää.  

Rotarytoimintaan olivat houkutelleet oululaiset työtoverit ja kummina Raimo 

Sarkki. Tavoitteena Torstilla oli tutustua salolaisiin ja verkostoitua eri alan 

ihmisiin.   

 

Pöytäkirjan vakuudeksi Anne Juntti.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


