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Aika:  12.9.2013 klo 16.45- 

Paikka:  Seurahuone 

Vieraat:  

Omat jäsenet:  Paikalla oli 29  Uskelan rotaria, puheenjohtajana Jarkko Merilä, sihteerinä  

  Kirsti Kirjonen 

Paikkaukset: Kalle Lönnqvist, Terjo Ek ja Mikko Savolainen  tilinpäätöksen valmistelusta ja 

toiminnan tarkastuksesta, 11.9. Torsti Poutanen  Halikon lukiossa vaihto-

oppilasinfon pidosta, 31.8 Pekka Mäenpäälle  piirin 1410 golfkilpailuista 

Syntymäpäivät: 13.9. Miika Heikinheimo 

Seuraavat tapahtumat: 19.9. Vierailukokous, Halikon Prisma, Ismo Louhi   

26.9. vieraana Sotilaspoikien perinnekillan Salon osastosta Erkki Kölhiä 

 3.10    AG-virailu Taisto Tulonen/ rotarysäätiöasiaa Hannu Määttänen 

 

Kokouksen kulku: 

Presidentti kertoi Suomen Rotaryn lähettämästä pysyväisohjeesta rotarymatrikkelien säilyttämisestä 

ulkopuolisilta erisitetyssä paikassa ja tarpeettomaksi käyneiden matrikkelien tuhoamisohjeesta. Hän 

tähdensi, että tiedot on säilytettävä ulkopuolisilta suojattuna ja käyttämättömät materiaalit on tuhottava. 

Ohje käsitellään vielä seuraavassa hallituksen kokouksessa. 

Salon klubien Intercity-kokous on 23.10 Veturitallissa. Jokainen päättää omasta osallistumisestaan. 

Normaali viikkokokous pidetään 24.10. 

Ego-esitelmän piti Mikko Savolainen. Hän kertoi savolaisista juuristaan ja salolaisista kokemuksistaan.  

Mikko kertoi omasta lapsuudestaan Leppävirralla sekä muutosta Halikkoon, jossa hän on asunut jo 30 

vuotta. Vaimo on ollut yläasteen opettaja ja perheen kaksi poikaa ovat molemmat diplomi-insinöörejä. 

Mikolla on 2 lastenlasta.   

Mikko kertoi moninaisesta työhistoriastaan sekä viime aikojen tärkeimmistä työtehtävistään sekä lukuisista 

muutoksista, joita metsäpuolen tulevat lakimuutokset hänenkin työhönsä tulevat aiheuttamaan. 

Mikon harrastuksiin on kuulunut monipuolinen opiskelu kansalaisopistossa, jossa hän on tutustunut moniin 

paikallisiin ihmisiin, koripallo lasten harrastusten kautta sekä omien metsäpalstojen hoitaminen, joissa 

myös käytännön metsätyöt ovat tulleet tutuksi. Kesämökki Leppävirralla vie paljon aikaa kesäisin.  
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Mikon rotaryharrastus alkoi 1987. Tämän harrastuksen kautta hän  on saanut tutustua mielenkiintoisiin 

ihmisiin ja yrityksiin/yhteisöihin. Kaikkien rotaryportaiden läpikäyminen on tuonut paljon uutta elämään.    

Kokouksen lopuksi keskusteltiin klubin nettisivujen päivittämisestä. Päivitys on hyvässä vauhdissa, ja 

pikapuoliin  Jari Laakkio ja Juha Särestöniemi  pistävät sinne pöytäkirjat ym. tuoretta materiaalia.  

Ideoitiin, voitaisiinko laittaa sivuille kuvia vuosien varrelta tms. Jari Laakkio esitti, että kaivettaisiin vahat 

paperiarkistot esiin ja skannattaisiin ne sähköiseen muotoon, jotta ne säilyisivät myös jälkipolville. 

Presidentti ottaa yhteyttä Jarmo Kulmalaan, joka on tallentanut paperiarkistojaan varastoon Halikkoon. 

Presidentti lupasi muistuttaa valokuvien keruusta  seuraavan viikkokokousinfon mukana. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi  Kirsti Kirjonen, sihteeri 


