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Aika:  19.9.2013 klo 16.45-18 

Paikka:  Halikon Prisma 

Vieraat: - 

Omat jäsenet:  Paikalla oli 33 Uskelan rotaria, puheenjohtajana Jarkko Merilä, sihteerinä  

  Siv Ilola 

Paikkaukset: 11.9. Torsti Poutanen NV:n esittely Halikon lukiossa, 12.9. NV:n syyskokous 

Salon lukiossa: Anne Kuusio, Jari Laakkio, Kalervo Friberg ja Torsti Poutanen, 

18.9. Pekka Mäenpää Salon klubin viikkokokouksessa 

Syntymäpäivät: 22.9. Paavo Risu  

Seuraavat tapahtumat: 26.9. vieraana Sotilaspoikien perinnekillan Salon osastosta Erkki Kölhiä 

27.9. PPK1 

3.10. AG:n vierailu 

10.10. Kuvernöörin vierailu 

 

Kokouksen kulku: 

Vierailukokous, Halikon Prisma. 

 

Ismo Louhi kertoi Halikon Prisman laajennusprojektista, jonka kaavaprosessi alkoi jo 2007. Vuoden 

2011 heinäkuussa vihdoin varmistui, että ELY-keskus ei valita hallinto-oikeuteen ja hankkeen 

toteutus starttasi. Rakennuttamismenettelynä oli projektinjohtopalvelu –malli, jossa tilaaja itse toimii 

päätoteuttajana ilman pääurakoitsijaa. Projektikonsulttina oli ISS-Proko Oy. Koko hanke maksoi 25 

m€, josta rakentamiskustannusten osuus oli n.21,5 m€. Koko projektin aikana kauppa ei ollut kiinni 

yhtään ainoaa tuntia. Lähtötilanne Halikon Prismassa oli 9500 kerrosneliötä ja nyt kerrosneliöitä on 

21672, joista kellarissa 600 ja toisessa kerroksessa 2260 (toimistotiloja 650 ja loput teknisiä tiloja). 

IV-konehuoneita on 5 kpl  ja lisäksi ravintolan yläpuolella on parvi, jossa on ravintolan IV-

tekniikkaa. Bisnesluvuista Ismo mainitsi, että vuonna 2013 on ollut maksutapahtumia n. 700 000 ja 

siitä laskettuna asiakkaita noin 1,5 miljoonaa. Pullohuoneessa on laskettu tänä vuonna pakkauksia 

vajaat 6 miljoonaa kpl. PT-puolella myyntiluvut notkahtivat remontin aikana, mutta taantumasta 

huolimatta PT-myynti kasvaa. Ismo lopetti esityksensä kertomalla, että lukuun ottamatta joitakin 

opastejärjestelyjä myös piha on nyt valmis. Kiertokävely myymälän varasto-, huolto- ym. 

oheistiloissa oli pitkä ja se vielä selvensi mukana olleille myymälän kokoluokkaa.  

Varsinainen viikkokokous pidettiin toisen kerroksen neuvottelutilassa, josta oli näköala 

myymälätiloihin. Presidentti kertoi piirin 1410 syysseminaarista, johon ovat menossa presidentti ja 
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Mikko Ruohonen. Seminaari järjestetään Huittisissa 5.10.2013. Lisäksi presidentti kertoi, että 

Loimaan Alastarolla on 12.10. Rotary SM-suunnistus, johon voi vielä ilmoittautua. Miika 

Heikinheimo kertoi PPK1:stä, joka käynnistyy 27.9 Horninpuistosta ja siirtyy läpi markkina-alueen 

Krouvinpuistoon ja sitten ravintola Rikalaan. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi  Siv Ilola, sihteeri 


