
 USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

Viikkokokouksen pöytäkirja no 7. (2010-2011) 
 

Aika:       2.9.2010 klo 16.45 – 18.00 
 

Paikka:      Salon Seurahuone, Salo  
 
Vieraat: Orane Reveiller, IB saapunut vaihto-oppilas, Cholet Ranska 

Reetta Lehtiranta, lähtevä OB vaihto-oppilas, Saksa lähtö 10.9.2010 
Sari Saviranta, palannut vaihto-oppilas OB (kesävaihdosta Brasiliasta) 
Elias Nygren, palannut vaihto-oppilas, OB Meksiko 
 

 
Omat jäsenet:  Paikalla 29 Uskelan rotaria, puheenjohtajana Eino Nygren ja sihteerinä Jark-

ko Merilä 
 
Paikkaukset: Hannu Määttänen: 23.8 Kaarina, 24.8 Lieto-Vanhalinna, 30.8 Lieto 

 
 

Syntymäpäivät: -- 
 

Seuraavat tapahtumat:  

9.9  Luokite-esitelmä (Anne Koivunen), PP -Auto klo 16:45 (Örninkatu 3-5), vierailukokous 
16.9 Kuukauden vieras (Jukka Roos, Salon kaupunginvaltuuston pj.) 
23.9 Vierailu, Salon lukio 
 
Kokouksen kulku: Nuorisovaihto (Siv Ilola) – Tulevien sukupolvien kuukausi 
Sari Saviranta: Kokemuksia Sao Paolosta ja kuvakooste: Host –perhe, eksoottinen pyykinpesu käsin!, ba-
naanipuut takapihalla, kirkossa käynnit joka viikko, Suomi-ilta Patriciniossa ja monta muuta tapahtumaa. Paikal-
liset eivät paljon englantia puhuneet, joten toimeen tultiin portugalin ja englannin kielen sekoituksilla, Google –
kääntäjällä ja sanakirjalla. 
 
Elias Nygren: Mexico City kolme päivää, sijaintipaikkana oli Nuevo Laredo. Mexicon kiertueen aikana nähtiin 
monia eri paikkoja. Meksikolaisiin oli erittäin helppo tutustua ja vaihto-oppilaasta oltiin kiinnostuneita. Tulinen 
taco ja muut voimakkaat mausteet asettivat elimistön aluksi koetukselle ☺. Vuoden aikana kertyi monenlaisia 
kokemuksia kuten ratsastusta, härkätaistelua ja värikuulasotaa sekä valtava määrä facebook –yhteyksiä. 
 
Orane Reveiller: Orane on nyt ollut muutaman viikon Suomessa ja piti esitelmän hyvällä englannin kielellä. Cho-
let sijaitsee Ranskan länsiosassa melko lähellä merta. Cholet on suurin piirtein Salon kokoinen kaupunki ja siellä 
sijaitsee mm. Michelinin tehdas. Ensimmäisiä kokemuksia Oranella Suomessa oli rapujuhlat. 
 
Nyt syys-lokakuussa on menossa 2011 nuorisovaihtohaku. Myös GSE –vaihtoon on haku menossa. Neljä paikkaa 
on vielä vapaana 25-35 vuotiaalle, ammattiin valmistuneelle, jolla on 1-2 vuoden työkokemus. Myös team leade-
rin paikka on vapaana. 
 
Salon, Uskelan ja Perniön klubin nuorisovaihtotiimit kokoontuvat säännöllisesti host –perheiden ja vaihto-
oppilaiden kanssa. Kokouksissa saadaan hyvin vaihdetuksi kokemuksia ja voidaan kehittää ”pelisääntöjä” entistä 
paremmaksi. 
 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi _________________________ 

Jarkko Merilä, sihteeri 


