
 USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

         Viikkokokouksen pöytäkirja no 22. (2013-2014) 
 
Aika:  9.1.2014 klo 16:45 – 18.00 

 

Paikka:  Seurahuone 

 

Aihe:  Ego + Kenia, Viljo Wahlsten, klubikokous rekisteröityminen 
 

Vieraat:   
 

Omat jäsenet:  Paikalla 30 Uskelan rotaria, puheenjohtajana Jarkko Merilä ja sihteerinä Siv Ilola 

 

Paikkaukset:  29.11. – 4.12.2013, Anne Kuusio, nuorisovaihdon Lapin supervisor, 6 paikkausta 

 

 

 

Syntymäpäivät:  
14.1.2014 Antero Nurmi, 72 v 

 

Seuraavat tapahtumat:  

16.1 Kuukauden vieras, nuorisovaltuustosta Iisa Järvinen ja Aino Kovalainen Seurahuone 
23.1 Vierailu Kolatun Juustolaan Somerolle (Viljo Wahlsten)  Seurahuone 
30.1 Rotaryvisa & rotarytietous, Hannu Määttänen   Seurahuone 
 

Ilmoitusluontoiset asiat: 

Intercity 13.3.2014 liput saa ottaa (4 kpl/jäsen), Kalle hoitaa laskutuksen. Ilmoitan Salon ja Perniön klubeille.  

 

Onko jäsenillä ilmoitettavaa kokoukselle? 

 

Kokouksen kulku 

Presidentti luovutti Reinhold Jensenille syntymäpäiväadressin (29.11.2013, 70 v) 

 

Presidentti esitteli kokoukselle rekisteröitymiseen liittyvät näkökohdat. Rekisteröitymisestä ei esitetty kysymyk-

siä. Aineisto on toimitettu jäsenille tiedoksi 1.1.2014. Kokouksen perusteella presidentti tekee rekisteröitymisen 

piiriltä saatujen ohjeiden mukaisesti. 

 

Ego + Kenia / Viljo Wahlsten 

Ego: Naimisissa, yksi poika. Valmistunut 1972 Turun yliopistosta (sovellettu matematiikka, tietojen käsittely ja 

liiketaloustiede). Toiminut mm. matematiikan opettajana, taloushallinnon järjestelmäsuunnittelijana ja konsultti-

na. Ollut mukana rotarytoiminnassa vuodesta 1989 asti. Reservin kapteeni. 

 

Kenia: Itsenäistynyt 1963, tasavalta, pääkaupunki Nairobi. Wahlsten kertoi Keniasta 3.000 valokuvan avulla ra-

kentamallaan esityksellään hyvin mielenkiintoisen paketin kahden viikon matkasta Keniassa. Esityksessä ei luon-

nollisestikaan ollut kuin muutama kymmenen valokuvaa, mutta niistä kehkeytyi mukaansa tempaava esitelmä. 

 

Lentokenttä on moderni ja hotelli (Nairobi Serena Hotel) oli luksus –luokan hotelli. Toisaalta esityksen kuluessa 

havaittiin, että Kenia on vastakohtien maa. Siellä on toisaalta edellä mainittua luksusta ja toisaalta myös äärim-

mäistä köyhyyttä hökkelikylineen. Jomo Keniatta on Kenian pyhä mies ja hänestä on tehty massiivinen patsas. 

Tanskalaisen Karen Blixenin museo tuotiin esille ja Wahlstenin mukaan Blixenin tarinaan pohjautuu myös eloku-

va ”Minun Afrikkani”.  

 

Safarimatka oli kokemus ja savannilta oli kuvia useista eläintarhasta tutuista eläimistä kuten leijona, norsu, kirah-

vi, antilooppi, virtahepo ja hyeena – vain muutamia mainitakseni. Aivan Kenian rajalla on Afrikan korkein vuori 

– Kilimanjaro – 5.895 m korkea maamerkki. Esiin tulivat niin ikään laavakentät ja hiekkamyrskyt. Kielenä on 

swahili ja heimoista tuttu on Masai -heimo.  

 



Wahlsten päätti esitelmänsä projektiehdotukseen, josta tulee keskustella ensin hallituksessa ja myöhemmin klubil-

le. Ehdotus piti sisällään koulurakennusprojektin piirin kautta. Yhteistyökumppanina voisi olla esimerkiksi pai-

kallinen talotehdas. 

 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi _________________________ 

sihteeri Siv Ilola 


