
 USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

Viikkokokouksen pöytäkirja no 7 (2012–2013) 
 
Aika:       6.9.2012 klo 17.00 – 18.00 

 

Paikka:      Salon Seurahuone, Salo  

 

Vieraat: Jorge Carrasco, Viivi Nousiainen ja Seppäsen perhe 

 

Omat jäsenet:  Paikalla 28  kpl Uskelan rotaria, puheenjohtajana Hannu Salminen ja sihteerinä 

Kirsti Kirjonen 

 

Paikkaukset:    ei ollut 

 

Syntymäpäivät:   Miika Heikinheimo 64 v, 13.9.2012 

 

Seuraavat tapahtumat:  

 

13.9 Vierailukokous      Rouskis Oy, toimitusjohtaja Jaana Turpeinen  

20.9 Kaavoitus ja maankäyttö Salossa  vieraileva luennoitsija kaupunkisuunnittelujohtaja Jarmo Heimo 

27.9 Salo Nousuun- katsaus     vieraileva luennoitsija Jyrki Sjöholm, pj, Salon Yrittäjät ry 

9.10 Vierailukokous      Freudenberg 

 

Kokouksen kulku:    

 

Seuraava viikkokokous on vierailu Rouskis Oy:öön, jossa emäntänä toimii toimitusjohtaja Jaana Turpeinen. Ko-

koonnumme klo 16.45 toimistorakennuksen edustalla. Ohjelmaan kuuluu myös kierros alueella. 

 

Intercitykokous 24.10.2012 Astrum-keskuksessa, jonka jälkeen klo 19.00 Salonkia-esitys. Luennoitsija varmistuu 

vasta jonkin ajan kuluttua, mutta aihe liittyy rotarypiirin Itämeri-teemaan. 

 

Klubimestari suoritti viinipulloarvonnan, jonka tuotolla kartutettiin klubin kassaa. 

 

Kokouksessa käsiteltiin nuorisovaihtoasioita. 

Nuorisovastaava Torsti Poutanen ja presidentti Hannu Salminen luovuttivat Seppäsen perheelle kunniakirjan 

merkittävästä panoksesta rotary-vaihtotoiminnassa.  Heli ja Jouko Seppänen ovat toimineet kaikkiaan kuuden 

vaihto-oppilaan isäntäperheenä noin neljän vuoden aikana ja perheen kaksi tytärtä ovat olleet myös  nuorisovaih-

dossa.   

 

Palannut vaihto-oppilas Viivi Nousiainen piti vauhdikkaan esitelmän vaihto-oppilasvuodestaan Mexikossa. Vuosi 

oli erittäin onnistunut ja se toi hänelle paljon uusia hienoja kokemuksia. Mexico on hieno maa, vaikka siellä on 

myös paljon ongelmia ja tuloerot ovat valtavat. Viivi asui isäntäperheissään Pueblan-kaupungissa noin 1,5 tunnin 

matkan päässä pääkaupungista, jossa oli 5,3 miljoonaa asukasta. Viivi sai paljon uusia kokemuksia ja kaiken 

kokemansa jälkeen hän kertoi osaavansa nyt arvostaa asioiden hyvää sujumista Suomessa. Viivi kiitti lämpimästi 

Uskelan rotaryklubia  mahdollisuudesta päästä Mexicoon rotatyvaihtoon. 

 

Tuleva vaihto-oppilas, chileläinen  Jorge Carrasco piti esittelyesitelmänsä. Jorge esitteli kotimaatansa, sen maa-

tiedettä ja sijaintia. Chile on pitkä ja kapea maa Andien ja Tyynen valtameren välissä ja siellä on 17 miljoonaa 

asukasta. Chilen virallinen kieli on espanja, jota suurin osa kansasta puhuu. Jorge selvitti myös maan hallintoa ja 

historiaa sekä esitteli  kotikaupunkinsa La Liguan. Se on 35 000 asukkaan pikkukaupunki, joka sijaitsee Valpa-

raison alueella. Jorge luvutti kotikaupunkinsa rotaryklubin viirin sekä kyseisen rotary piirin viirin, jotka presi-

dentti Hannu Salminen otti vastaan. 

  

 

Pöytäkirjan vakuudeksi _________________________ 

Kirsti Kirjonen, sihteeri 


