
 

 USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

Viikkokokous,  pöytäkirja nro 36 (2014–2015) 
 
Aika:       16.4.2015 

 

Paikka:      Seurahuone, Salo  

 

Vieraat: Ei vieraita. 

 

Omat jäsenet:   Läsnä 20  Uskelan rotaria, puheenjohtajana Ari Rintanen ja sihteerinä Anne Juntti. 

 

Paikkaukset: Ei paikkauksia. 

  

Syntymäpäivät: Siv Ilola, 18.4. 57v, onnittelut.  

   

Seuraavat tapahtumat: to 23.4. viikkokokous Seurahuoneella Vierailijaesitelmä ”Eduskuntavaalit 2015”, 

Ville Pohjonen, päätoimittaja, Salon Seudun Sanomat. 

 to 23.4. hallituksen kokous viikkokokouksen jälkeen  

 to 30.4. Vappuaatto, ei viikkokokousta. 

 to 7.5. Kevätkokous Seurahuoneella  

      

Kokouksen kulku:    Pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut. 

 

EGO-esitykset Mikko Kaskari, syntynyt vuonna 1969 ja tullut Rotariksi 2008.  

Koulutukseltaan sähköasentaja ja sähköinsinööri sekä ammattiopettaja ja trade-

nomi.   Urallaan tuli hetki, jolloin mietti voisiko muutakin tehdä  40- vuotiaana 

ja siksi päätti vielä opiskella myyntiä, jota tarvitaan joka asiassa.  Työura Lai-

hon sähkön ja sokeritehtaan kautta ammattiopettajaksi ja tiimin vetäjäksi.  Jou-

tui tekemään vähän töitä saadakseen ”respectiä”,  koska oli nuori. Koulutusjoh-

tajana ja laatuprojektin vetäjänä kunnes taas organisaatiomuutoksen myötä pa-

lasi ammattiopettajaksi.  Kokemus on tuonut hyötyä ja perspektiiviä”.   Perhee-

seen kuuluu puoliso Anne vuodesta 1991 sekä lapset Federico 2001 ja Nicole 

2004 , syntyisin Kolumbiasta ja kahden maan kansalaisia.  Mikko kertoi adopti-

on olleen heille nopea prosessi, kesto alle kaksi vuotta.    Saivat lapset vauvoina 

lastenkodista.  Nyt ovat menossa samaan paikkaan lasten juurille 8 miljoonai-

seen Bogotaan, jossa lämmintä läpi vuoden.  Maassa on seka isoa talouskasvua 

että katulapsia, mersuja ja hevosia – aikamoinen skaala. Lasten kanssa kaikki on 

mennyt hyvin, ei kiusaamista eikä rasismia.  Itse on tullut opiskeltua espanjaa, 

mistä hyötyä Kolumbiassa.  

 

Anne Kuusio, syntynyt 1957 Helsingissä ”Stadi on mun hima”. Käynyt tyttö-

koulua, joka ei oikein maistunut. Keskikou-

lun jälkeen lähti Eurooppaan prätkällä loma-

matkalle. Työuran aloitti Vehon autokorjaa-

molla ja kokee, että työssä oppiminen on palkitsevinta ollut.  Käynyt  lukemat-

tomia autoalan kursseja , johtamisen ja pedagogiikan opintoja Helsingin yli-

opistossa ja Aalto pienyrityskeskuksessa.   Aloittanut työuran Vehon autokor-

jaamolta, josta edennyt Maanautoon  markkinointipäälliköksi ja vuodesta 2003 

Saloon PP autoon laatupäälliköksi. Lapsena joutunut ottamaan vastuuta sisa-

ruksistaan, avioitunut ja saanut kolme lasta, joista yksi kuollut 12 vuotiaana 

sairauteen. Eronnut ja asunut lasten kanssa Ruotsissakin ”kieltä oppimassa”.  

Asuu meren lähellä Tammisaaressa ja harrastaa mm. laulamista kamarikuoros-

sa, Märket nimistä majakkaa, Rotariksi tullut Seppo Saloranta kummina.  

Suunnitelmissa matka Dubaihin äidin kanssa F1 kisoihin.     

Muistion kirjasi Anne Juntti.  


