
 USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

Viikkokokouksen pöytäkirja no 5 (2012–2013) 
 
Aika:       23.8.2012 klo 17.00 – 18.00 

 

Paikka:      Salon Seurahuone, Salo  

 

Vieraat: Jorge Carrasco 

 

Omat jäsenet:  Paikalla 33 Uskelan rotaria, puheenjohtajana Hannu Salminen ja sihteerinä Siv Ilola 

 

Paikkaukset:  Torsti Poutanen ja Kalervo Friberg / Uskelan klubin vaihto-oppilaan Jorge Carras-

con perehdytys 20.8. 

 

Syntymäpäivät:  Rauno Aavasalo 28.8  60 vuotta 

 

Seuraavat tapahtumat:  

 

30.8 Talousarviokokous      Hallitus 

 6.9  Nuorisovaihto       Torsti Poutanen 

13.9 Vierailukokous Rouskis    Jaana Turpeinen 

20.9 Vieraileva luennoitsija     Jarmo Heimo 

 

Kokouksen kulku:    

 

Kokous oli kesäkokous eli kokous alkoi klo 17.00. 

 

Uusi jäsen. Juha Särestöniemi otettiin Uskelan Rotaryklubin jäseneksi ja hänelle luovutettiin rotarimerkki ja -

matrikkeli. Uskelan Rotariklubin jäsenmäärä on nyt 50. 

 

Uuden vaihto-oppilaan ensimmäinen klubivierailu. Torsti Poutanen esitteli Jorge Carrascon. 

 

Matti Sirvan egoesitelmä: Matti on paljasjalkainen salolainen. Vaimo Maarit työskentelee sairaanhoitajana 

Salon aluesairaalan korvapoliklinilla, poika Verneri, 17, opiskelee Salon lukiossa ja tytär Henriikka, 15, Moision 

koulussa.  

Työuraa on Matilla takana 25 vuotta melkein pelkästään Salon Osuuspankissa. Työt ovat aina liittyneet sijoitta-

miseen ja varainhoitoon. Pitkän uran aikana opittua on tärkeys sijoitussuunnitelman tekemisestä yli ajan eli pit-

källe aikavälille kuten myös sijoitusten ammattimainen hajautus. Työtiimissä työskentelee kuusi sijoitta-

jaa/varainhoitajaa. Täyden palvelun salkunhoito ja asiakkaiden sijoitussparraus ovat nykyisin työmuotoina tär-

keimmät. Sijoitusmarkkinat ovat viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana tulleet paljon aktiivisemmaksi eikä vanha 

”osta ja pidä” –ajattelumalli enää käytännössä toimi. 

Liikuntaharrastuksista golf on tällä hetkellä rakkain. Muita liikuntaharrastuksia ovat mm. sähly, kuntosali ja rul-

laluistelu. Perhe on aina pitänyt Salon urheilupuistoa merkittävänä kaikkien perheenjäsenten harrastuspaikkana. 

Matti toimii tällä hetkellä myös Salon Golfklubin nuorten kilparyhmän joukkueenjohtajana. 

Presidentin kysymykseen ammattisijoittajien näkemyksestä Salon taloustilanteesta Matti vastasi, että toivottoma-

na tilannetta ei missään nimessä pidetä - asuntokauppapuolella tilanne on vähän huono. Salon palvelujen pitämi-

nen hyvällä tasolla pitäisi jatkossakin Salon hyvänä asuin- ja yrityskaupunkina. 

 

Hyväntekeväisyyskohdetta kartoitetaan. 700:n euron lahjoitukselle etsitään sopivaa, paikallista kohdetta. Eh-

dotukset voi välittää presidentille, sihteerille tai taloudenhoitajalle. 

 

Ilmoitus 40-vuotisjuhlien paikasta. Presidentti ilmoitti, että ensi keväänä pidettävien juhlien paikaksi on var-

mistunut VPK:n talo. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi _________________________ 

Siv Ilola, sihteeri 


