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Laitan tunnelmapaloja Salon Rallysta. Nettisivuille tulevat Hannelen ja Ritva-Liisan 

esityksistä koosteet. 

Lauantain esiintyjistä löytyvät kattavat tiedot netistä. 



Piirin 142 puheenjohtaja Merja Lehtinen toimi koko Rallyn juontajana ja hoiti 

aikataulussa pysymisen. 

 

 

 

Rotarypiirin1410 Gouvernor Olli Pihlava toi rotarien tervehdyksen kokoukseen. 

 

 

Salon kaupungin tervehdyksen toi viestintäpäällikkö Teija Järvelä. 

Teija kertoi Salosta positiivissa hengessä unohtamatta todellisuutta.  

Salon kaupunkiin ja sen monipuoliseen tarjontaan voi tutustua kaupungin 

nettisivujen kautta. 



www.salo.fi 

 

 

 

Saimme myös nauttia Leticia-kuoron mainioista esityksistä. 

www.leticia.fi 

Letician kantavia ajatuksia on, että kaikki saavat tulla kuoroon. Tämän 

vuoksi kuoroon ei ole pääsykokeita. Jokaisella on oikeus päästä kokemaan 
yhdessä laulamisen iloa ja jokainen kehittyy mukanaolon myötä.  

 

 

http://www.leticia.fi/


 

Tämän jälkeen olivat vuorossa salolaiset, menestyneet naiset.  

 

Ensimmäisenä oli vuorossa FT, yliopiston lehtori Katariina Kyrölä. Hän kertoi sekä 

väitöskirjastaan että tutkimustyöstään. 

https://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/mediatutkimus/oppiaine/henkilokunta/k

yrola/Sivut/home.aspx 

Jos tuo ei aukea, niin googleen voi laittaa Katariinan nimen. Silloin aukeaa 

tarkemmat tiedot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/mediatutkimus/oppiaine/henkilokunta/kyrola/Sivut/home.aspx
https://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/mediatutkimus/oppiaine/henkilokunta/kyrola/Sivut/home.aspx


Seuraavana kuvataidelehtori Lotta-Pia Kallio. Lotta-Pia on opettajana Moision 

koulussa Salossa. Koulussa ovat luokat 7-9. Kuvan yllä olevien linkkien kautta pääsee 

tutustumaa Lotta-Pian tuotantoon. 

www.vimeo.com 

https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=lotta-pia+kallio 

 

 

 

 

 

Kolmantena oli Nokialla päivätyön jo tehnyt ja uuden ammatin opiskellut, 

kultaseppä Saila Halonen. 

 

http://www.vimeo.com/
https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=lotta-pia+kallio


 

 

 

Sailan töihin, koruihin, voi tutustua googlen haulla. 

 

 

 

Kahvitauon jälkeen Hannele Karhunen kertoi kansainvälisistä tilaisuuksista lähinnä 

Euroopassa. Hannelen alustus on nettisivuilla. www.innerwheel.fi 

 

 

http://www.innerwheel.fi/


 

Hannelen puheenvuoron jälkeen oli pari tuntia aikaa levätä tai tavat tuttuja. 

 Iltajuhla Wiurilan kartanossa. 

www.wiurila.fi 

Tervetulotoivotusten jälkeen saimme kuulla monelle aivan uutta kokemusta Steel 

Bandin musiikkia Moision 9-luokkalaisten esittämänä. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&

uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwiU54-

X28_IAhWDVT4KHbH1B1M&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMoisioSt

eelBand&usg=AFQjCNHR83JqVH8uXJQBkJ5Ze8V_nE61FA 

 

 

 

 

 

Iltaohjelmaan kuului myös kartanon nykyisen emännän Anna-Maija Aminoffin 

kertomus sukunsa ja kartanon vaiheista. Kartanon entiset isännät ja emännät olivat 

ikuistettuina juhlatilan seinillä. 

 

 

http://www.wiurila.fi/


 

 

 

 

 

 

Yllätysohjelma oli Lempiskä, joka oli saapunut lypsymatkallaan myös kartanon 

maille. 

Huolia oli Lempiskällä, mutta niistäkin selvittiin hyvin. 

Lempiskän johdolla jumpattiin, jotta ei aivan puutuisi istumalihakset. 

 



 

 

Kuvassa ovat vasemmalta varapresidentti Kaija Keijola, past Board Director Ritva-

Liisa Hovi, past Board Director Hannele Karhunen, past Board Director Pirkko 

Karmakoski, past presidentti Maija-Leena Virta-Kangas, presidentti Marja Kyrölä ja 

past Board Director Pirkko Kiikka. 

 

 

Bussikuljetuksella pääsimme turvallisesti takaisin Rikalaan. Ilta jatkui jokaisen oman 

kiinnostuksen mukaan. 

 

Sunnuntaiaamuna 4.10.2015 päivä alkoi Suvi Laaksosen aamuhartaudella. Perttelin 

kirkon sunnuntain palvelus oli siirretty pidettäväksi tuntia myöhemmin, jolloin 

perheet ehtivät tehdä aamutoimet rauhassa.   

Ennen piirikokouksia saimme rautaisannoksen Inner Wheelin toimintatavoista ja 

tehtävistä pBD Ritva-Liisa Hovin kertomana. 

Tämä esitys on tulossa nettisivuille. 



 

 

 

Piirikokousten ja lounaan jälkeen Salon Rallyn päättäjäiset olivat enää jäljellä. 

Niilo Turunen lauloi meidän kaikkien sydämiin. 

Niilo Turunen - Facebook 
https://www.facebook.com/niiloviralline 
 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwj59N3d4M_IAhVCHD4KHRUKDsw&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fniilovirallinen&usg=AFQjCNHD1oCBeLYJP49xNOpcZJWG4JKfWw&bvm=bv.105454873,d.cWw
https://www.facebook.com/niiloviralline


 

 

 

 

Iloista ja hyväntuulista IW-naista kuunteli mm. Niilon ”Lentäjän poika”-esitystä. 

 

Marja Kyrölä 

Presidentti 2014-2016 

 

 

 

 


