
 

 USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

Viikkokokous,  pöytäkirja nro 33 (2014–2015) 
 
Aika:       19.3.2015 

 

Paikka:      Seurahuone, Salo  

 

Vieraat: Kansanedustaja Anne-Mari Virolainen 

 

 

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

Juntti. 

 

Paikkaukset: pe 6.3. Jarkko Merilä osallistui Perniön Rotaryklubin Mamma Mia –

musikaalimatkaan Helsinkiin. 1 paikkaus Jarkolle.  

 

 ti 10.3. uuden hallituksen työvaliokunnan kokous, kaksi paikkausta kullekin: Ari 

Rintanen, Viljo Wahlsten ja Mikko Kaskari.   

 

la 14.3. Timo Törrönen osallistui piirin 1410 lähtevien vaihto-oppilaiden 

koulutukseen Eurajoella. 1 paikkaus Timolle. 

 

 la 14.3. Ari Rintanen ja Viljo Wahlsten osallistuivat piirin PETSiin ja 

kevätkokoukseen Eurajoella. Kaksi paikkausta Arille ja Viljolle mieheen. 

  

 

Syntymäpäivät: Anne Juntti, 23.3. 59v, Simo Tuulensuu, 25.3. 72v, perinteinen onnittelu.     

 

Seuraavat tapahtumat:  to 26.3. viikkokokous Seurahuoneella klo 16:45. EGO-esitykset Kari Lehtinen ja 

Pirjo Nurminen. 

 

 to 2.4. kiirastorstai, ei kokousta. 

 

      

Kokouksen kulku:      Mari Ruostesaaren jäseneksi ottoseremonia.   Miika Heikinheimo kiitti Intercity 

tilaisuudesta presidenttiä.  Osmo Friberg kertoi ylioppilaskirjoituksissa olleen kysymyksen vaihto-oppilaista.  

 

“Terveiset Eduskunnasta”, kansanedustaja Anne-Mari Virolainen.  Anne-Mari kertoi rotariuden olevan läsnä 

heidän perheessä; itse oli perustamassa  Lideon Vanha-Linnan rotaryklubia ja 

puoliso on parastaikaa presidenttinä, tytär ollut vaihto-oppilaana ja heille tulee 1.4. 

vaihto-oppilas 

Japanista.    

 

Eduskuntatyöstä kertoi, että ei ole ruusuilla 

tanssimista ollut, yhteishenki ei ole ollut hyvää. 

Viime vaalien jälkeen koottu hallitusohjelma oli 

laaja ja yksityiskohtainen ja hallitusneuvottelut 

ennätyspitkät. Taloudellinen tilanne arvioitiin 

myös liian ruusuiseksi.  

Mikä nyt on tilannekuva? uudet henkilöt ja 

tehtävien vaihdokset ovat tapahtuneet.  Valtion 

velkaantuminen on lopetettava – tilanne selvä siltä 

osin.  

Uutta teollisuutta tarvitaan rakennemuutoksessa 

hävinneen tilalle.  Ikäkriisi on totta; vuonna 1948 

syntyi 108000 lasta ja viime vuonna 60000.  



Työvoimasta tulee pula, mm. hoitotyöhön tarvitaan robotisaatiota.  Suomen tilanne vaatii kovia leikkauksia, 

joista Sauli Niinistö sanoi jo 1990- luvulla ” esittäjänä kylmäsi- ei voinut jättää tekemättäkään”.  

Valtiovarainministeriön luvut – päättäjät ovat totisen paikan edessä. Taloutta on sopeutettava.  Borg ja 

Vartiainen maalasivat saman kuvan. Ei ole taikasauvaa;  keinoina ovat mm. erittäin matala palkkaratkaisu, 

työvoiman määrän lisääminen ja julkisen sektorin tuottavuuden kasvun leikkaus.  Itse lupaa tiukkaa talouskuuria.  

Tämä maa tarvitsee tämän herätyksen. Mielenkiintoinen kevät tulossa.  Muistion vakuudeksi Anne Juntti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


