
 USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

Viikkokokouksen pöytäkirja no 25 (2012–2013) 
 
Aika:       31.1.2013 klo 16.45 – 18.00 

 

Paikka:           Salon Seurahuone, Salo 

 

Vieraat:    Päivi Savolainen, Salon NKK ja vaihto-oppilas Jorge Carrrasco  

 

Omat jäsenet:  Paikalla oli  26   Uskelan rotaria puheenjohtajana Hannu Salminen ja sihteerinä 

Kirsti Kirjonen 

 

Paikkaukset:  Torsti Poutanen 26.1 Sastamala, uusien vaihto-oppilaiden vastaanottaminen    

 

Syntymäpäivät:  -   

  

 

Seuraavat tapahtumat:  

   

7.2.2013           Seurahuone  Salo maahanmuuttajan silmin, Sambeu Sam- Koski- 

 tanner 

       15.2.2013  Anisten talli  vammaistapahtuma 

       21.2.2013  Seurahuone  Uudenkaupungin nousu, Raimo Rantanen 

         

Kokouksen kulku:    

  

Kyseessä on klubin 25. viikkokokous. Salon NKK:n puheenjohtaja  Päivi Savolainen esitteli nuorkauppamarijär-

jestön sekä  paikallisen kamarin  toimintaa. Salon kamarin pääteemat ovat  jatkuva oppiminen, itsensä kehittämi-

nen, yrittäjyys, kansainvälisyys. 

 

Salon nkk:ssa on  54 jäsentä + 10 koejäsentä  ja senaattoreita 22 sekä 7 kunniajäsentä. Jäsenistä valtaosa on  kor-

keasti koulutettuja yrittäjiä ja yrittäjähenkisiä tai johtavassa asemassa olevia tai asiantuntijoita. Jäsenten yläikära-

ja 40 vuotta. Kamarin käytössä on koejäsenyys 10 kk, jonka jälkeen on mahdollista päästä jäseneksi. Jäsenet ovat 

salolaisia. Lähimmät naapurikamarit ovat  Forssa, Loimaa ja Turku, Kaarina, Auranmaa. 

 

Salon  kamarin  toiminta: vahva yhteiskunnallinen näkyminen ja positiivinen vaikuttaminen alueella. Perustoi-

mintana ovat kuukausikokoukset eri yrityksissä, jäsenistön omat tapahtumat, potkijaiset, ja muut virkistystapah-

tumat. Lisäksi järjestetään erilaisia koulutuksia, kuten kamarikoulutus, puhekilpailu, debattikoulutus, johtamis-

koulutus jne. 

  

Kamarin vuoden 2013 eräs teema on Päivä johtajana-tempaus, yhteistyössä Yrityssalon, salon yrittäjien ja kaup-

pakamarin kanssa,  

Yhteiskuntavastuu-seminaari järjestetään 5.3.2013. 

 

We love Salo-pipojen lanseeraus viime vuonna ja muutenkin Salon markkinointi kaikissa yhteyksissä. 

Kamari haastaa kaikki saloneutulaiset houkuttelemaan ja vinkkaamaan Saloa hyvänä yritysten sijoittumispaikka-

na ulkopuolisille yrityksille. Nkk:n jäsenillä on laajat verkostot, joita halutaan hyödyntää Salon alueen kehittämi-

sen kannalta. Päivi haastoi myös rotaryt mukaan Sijoitu Saloon-kampanjaan. Vinkkejä voi antaa kaupungin edus-

tajille ( invest in-toiminta ottaa asiasta kopin ja jatkaa työtä sitten käytännössä). Päivi kysyi, voisiko rotaryt myös 

järjestää vastaavan haastekisan. 

 

Keskusteltiin rotarien kiinnostuksesta rekrytoida nkk:sta poispotkittavia.  Todettiin, että Rotary-järjestöön kutsu-

taan jäseniä, joten suoraa rekrytointia ei voi tehdä. Asia jäi mietintään.  

 

   

  

 Pöytäkirjan vakuudeksi _________________________ 

Kirsti Kirjonen, sihteeri 


