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Viikkokokouksen pöytäkirja nro 18 (2018–2019) 

 

Aika:  29.11.2018 klo 16.45-18.00 

Paikka:  Salon Seurahuone 

Vieraat: Tomi Paju, Salo Golfkeskus Oy:n tj sekä Salon Seudun Sanomista Minna 

Määttänen ja Talvikki Salin      

Omat jäsenet: 21 omaa jäsentä 

Paikkaukset: Kirsti Kirjonen, AG-risteily 28.11.2018  
 

Syntymäpäivät: 29.11. Reinhold Jensen (1943), 30.11. Eino Nygren 

Seuraavat tapahtumat: 6.12. ei kokousta, lippuvartio Antero Nurmi, Pirjo Nurminen ja Anne 
Juntti – mahdollisuus paikkaukseen 
13.12. Mikä on kirkon tila Suomessa ja Salossa?  Kirkkoherra Timo 
Hukka, Salon seurakunta, Seurahuone 
20.12. Joulukirkko klo 17.00, Salon kirkko Kari Lintuvuori ja Miika 
Heikinheimo + Kaisa Suutela-Kuisma ja Joulupäivällinen, Seurahuone klo 
18.00  
27.12. – 10.1. joululoma, ei kokouksia 
16.1.2019 klo 17.30 Vierailukokous LP Viesti Salohalli, Menestyksen 
taustat ja LP Viesti – WoVo naisten mestaruussarjan lentopallo-ottelu 
Salohalli klo 18.30  
17.1.  – ei kokousta 
24.1.2019 Turku-retki Logomo, Yle Turun aluetoimitus Tarja Hiltunen - 
kimppakyydit lähtevät niin, että ollaan Turussa klo 16.45.  
31.1.2019 Seurahuone, Matti Sirva, Sijoitusnäkymät 

 
Kokouksen kulku 

1. Presidentti Anne Juntti avasi kokouksen ja toivotti tervetulleeksi niin omat jäsenet kuin 

vieraatkin.  

 

2. Onniteltiin tänään 75 vuotta täyttävää kunniaveli Reinhold Jenseniä ja nostettiin onnittelu-

maljat.  Veli Reinhold on ollut perustamassa Uskelan Rotaryklubia ja kertoi olleensa muka-

na siis jo 45 vuotta.   

 

3. Presidentti Anne kävi läpi lähiviikkojen ja ensi vuoden alun tapahtumat ajankohtineen sekä 
joululoman ajankohdan.   
 

4. Veli Jari Laakkio on valinnut tänä vuonna vuoden Veljen eli tällä kertaa Vuoden Veljet.  
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Veli Jari esitti perustelut valinnalleen ja kertoi, että tänä vuonna tunnustuksen saavat kaksi 
henkilöä Tomi Paju ja Vesa Kujanpää, jotka ovat tehneet tärkeää työtä juniorigolfin hyväksi 
Salossa. Jari Laakkio ja presidentti Anne Juntti luovuttivat Tomi Pajulle kunniakirjan. Tomi 
Paju kiitti huomionosoituksesta omasta ja Vesa Kujanpään puolesta, minkä lisäksi katsottiin 
Vesa Kujanpään videotervehdys.  
 
Tomi Paju esitteli Salossa vuodesta 2014 alkaen toteutettua 24h-golftapahtumaa:  
- Tapahtuman tavoitteena on kerätä rahaa seuran junioritoimintaan, ei kilpatoimintaan, 

vaan matalan kynnyksen junioritoimintaan, jossa mahdollisuus tuttua golfiin ohjatusti 
ilman kuluja. Seuran junnutoiminnassa toimintamuotona ovat mm. lapsille suunnatut 
golfkerhot, joissa ovat tänä vuonna mukana jo kaikki Salon alakoulut. Ensi vuonna on 
tarkoitus saada mukaan myös yläkoulut ja lukiot.  

- Salon 24h-golftapahtuma järjestetään vuosittain Juhannuksen jälkeisenä maanantaina 
alkaen klo 18.00 ja päättyen tiistaina klo 18.00. Pelaajia on kolme, Tomi Paju, Vesa 
Kujanpää sekä kolmas henkilö, joka on eri henkilö joka kierroksella.  

- Pelaajat kiertävät kenttää kävellen, täysiä kierroksia kertyy yleensä seitsemän ja 
matkaa kävellen noin 60 km. Tulokset kirjataan ja osa tuesta kertyy tulosten 
perusteella. Tapahtuman vuosituotto on ollut noin 5.000 euroa.  

 
24h-golftapahtuman tuotoilla on järjestetty muun muassa seuraavaa toimintaa:  
- Kaikkiin Salon kouluihin hankittu varusteet, joilla voi pitää golf-ohjausta.  
- Koulujen golfkerhot, joissa on ollut 5-20 lasta/kerho.  
- Golfleirit lapsille ja nuorille.  
- Apuopettajan palkkaaminen golfkerhoihin ja –leireille.  
- Vuosittain ohjatun toiminnan piiriin on päässyt satoja lapsia ja nuoria. 

 

5. Presidentti Anne päätti kokouksen.  

  

Pöytäkirjan vakuudeksi 
Päivi Räike, sihteeri 
 
 
 
 


