
 

 

Turun Linnan Inner Wheel -klubi   Kokousmuistio 19.11.2014 

 

 

Marraskuun kokouksemme tapahtumapaikka oli kenkäkauppa Divas Naantalissa. Paikalla oli 11 

sisarta klubista ja vieraana piirimme 141 puheenjohtaja Marianne Nurmo-Heikkilä (Eurajoen klubi). 

Kansallisina terveisinä hän kertoi, että klubien toivotaan rekisteröityvän (siis ryhtyvän rekisteröi-

dyksi yhdistykseksi), jotta iw-piiri voisi rekisteröityä. Yleiseksi vaikutelmaksi jäi, ettei klubeissa 

ilmeisesti ole mitään erityistä rekisteröitymisintoa, koska se tarkoittaa lisää byrokratiaa ja maksuja 

Patentti- ja rekisterihallitukselle. Rekisteröityminen olisi lähinnä tarpeen, mikäli kerätään ja anne-

taan suuria (valtavia!) hyväntekeväisyyssummia. Rahaliikenne kiinnostaa verottajaa. 

Piirin terveisinä Marianne toivoi, että iw-sisaret lähtisivät kevään piirikokoukseen 14.3.2015 Eura-

joelle yhtä runsaslukuisina, kuin syksyn kokoukseenkin. Kotiläksyksi saimme tehtävän miettiä, mil-

lä keinoin inner wheel -toiminta ja -kokoukset saataisiin houkutteleviksi uusille jäsenille tai edes 

pitämään vanhat jäsenet klubeissa mukana, ettei tapahtuisi ”karkaamista” rotaritoimintaan ja  

-klubeihin. 

Suomen Rally 3.-4.10.2015 pidetään Salossa ja oman piirin sisarten toivotaan osallistuvan ”sankoin 

joukoin”, kun tapahtuma on lähellä. Rallysta on puhuttu jo pitkään, koska salolaisten valmistelut 

ovat loppusuoralla ja vain h-hetkeä odotellaan. IWF-sivujen ajankohtaisista löytyy tervetulotoivotus 

samalla kun Rally-kassia ja -muistikirjaa esitellään http://www.innerwheel.fi/iw-salo-rallyn-

tuotteita/ .  

 

Vielä ehtii hankkia iw-joulukortteja! Kortti on Kansallisen Neuvoston immediate past presidentin 

Maija-Leena Virta-Kankaan maalaama http://d141.innerwheel.fi/joulukortit-saapuivat/ . Klubin 

varaamia ”Valaise polkua”-teemaisia kortteja on rahastonhoitajalla jäljellä 20 kpl à 2 Eur/kpl. Klubi 

toivoo, ettei kortteja jää varastoon, joten otathan yhteyttä Eeva Himmaseen. 

 

Kansainvälinen inner wheel -konventio järjestetään Kööpenhaminassa 7.-9.5.2014. Nyt käytetään 

kokousedustajien äänten rekisteröinnissä ensimmäisen kerran ennakkomenettelyä ja klubien toivo-

taan nimeävän henkilön, jolla on klubin puolesta äänioikeus. Tiettävästi omasta klubista ei ole ku-

kaan lähdössä konventioon, joten kokouksessa päätettiin antaa äänestysoikeus Kansallisen Neuvos-

ton presidentille Marja Kyrölälle, varalla KN:n past presidentti Maija-Leena Virta-Kangas. Sihteeri 

ilmoittaa päätöksen piirin sihteerille. 

 

Klubin hyväntekeväisyyskohde 2014-2015 on edelleen valitsematta. Syyskuun muistiossa esiteltiin 

kolme mahdollista kohdetta, eikä päätöstä voitu vielä tehdä, koska TYKS:n lastenklinikan tuke-

mismahdollisuudesta ei ole saatu tarkempia tietoja Hilkan ponnisteluista huolimatta. 

 

Allekirjoittanut kertoi kokouksessa KN:n nettivastaavaminänsä tunteneen pettymystä, kun omasta 

klubista kukaan ei osallistunut varsinaisesti Turku-Linnan edustajana piirin lokakuiseen nettikoulu-

tuspäivään Laitilassa. Tosin meitä sisaria oli paikalla kaksi: Anne KN:n sihteerinä ja allekirjoittanut 

”toimensa puolesta”. Juttuja pitäisi myös tuottaa, että sisarilla olisi jotain kulutettavaa! Ja toisin 

päin: toivottavasti mahdollisimman moni seuraa iw-sivuja – ja myös muita kuin oman klubin sivuja. 

Naapuriklubilta voi saada hyvän toimintavinkin! 

 



Olemme saaneet Turun IW-klubilta kutsun osallistua tammikuun IIW-päivän tilaisuuteen, joka pi-

detään maanantaina 12.1.2015 klo 18 Ravintola Suomalaisella Pohjalla. Tilaisuudessa toimittaja-

kirjailija Eija Wager kertoo Italian-vuosistaan. Ilmoittautuminen tilaisuuteen tehdään klubimestaril-

le 29.12.2014 mennessä, kts. http://d141.innerwheel.fi/iw-klubit/iw-turku-linna/turku-linna-

ohjelma/ . 

 

Joulukuussa tapaamme perinteisesti presidentin luona keskiviikkona 17.12.2014 klo 18. Tarja lupasi 

laittaa erillisen kutsun, mutta toivotti jo kaikki tervetulleiksi. 

 

 

Kenkäkauppa Divaksen yrittäjä Maarit Lakka kertoi lyhyesti yrityksestään ennen kuin iw-naiset 

pääsivät kenkähyllyjen tarjonnan kimppuun. Kenkäkauppa on Naantalin ainoa ja toiminut nyt 5 

vuotta. Pienenä itsenäisenä liikkeenä on mahdollista ottaa huomioon asiakaskunnan toiveita ja 

hankkia pieniä eriä, joskus nopeallakin aikataululla. Ylipäänsä asiakkaille on tarjolla pieniä sarjoja, 

ettei samanlaisia kenkiä kävelisi kovin paljon kaduilla vastaan. Kenkiä hankitaan valmistajilta ym-

päri maailman – yrittäjän omin sanoin: ”herkkuja eri maahantuojilta”. 

 

Divaksesta löytyy myös laukkuja; niitäkin pääsääntöisesti vain yksi kappale kutakin mallia. 

 

Kenkäkauppablogi ’Turun Linnan ”Tuhkimot”’ löytyy piirin 141 ajankohtaisista 

http://d141.innerwheel.fi/turun-linnan-tuhkimot/ . 

 

 

Parhain iw-terveisin 

Pirkko 
 


