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Lokakuun kuukausikokoukseen osallistui 18 klubin jäsentä. Presidentti Kirsti kertoi aluksi terveiset 

Salon Rallysta. Salolaiset onnistuivat järjestelyissä ja tapahtuman tunnelma oli mukava ja välitön.  

Erityisesti Leticia-kuoro, jonka lapsi- ja nuorisoryhmä esiintyi tilaisuuden aluksi, oli valloittanut 

Kirstin sydämen. Hänen mieleensä oli jäänyt myös kaksi salolaista menestyjää, jotka kertoivat 

oman tarinansa. Kokousväki sai ihailla videotaiteilija Lotta-Pia Kallion toisaalta unenomaisia, toi-

saalta kantaaottavia videoteoksia (www.lottapiakallio.fi) ja hopeaseppä Saila Halosen koruja 

(www.jarkusdesign.fi). Saila kertoi jääneensä Nokialta työttömäksi ja kouluttautuneensa kokonaan 

uuteen ammattiin.   

Syyspiirikokous pidettiin Rallyn yhteydessä 4.10.2015. Esille tulleista asioista Kirsti mainitsi va-

pautuvat piirin virat (varapresidentti, sihteeri, rahastonhoitaja) todeten samalla, että klubiimme ei 

kohdistunut ehdokasodotuksia. Odotellaan piirikokouksen pöytäkirjaa piirin verkkosivulle. 

Tänäkin jouluna voimme muistaa ystäviä innerwheel joulukorteilla. Presidentillä on vielä muutamia 

jäljellä á 2 Eur. Kortti on kaksiosainen ja tekstitön. Muitakin kortteja ja mm. adresseja on edelleen 

klubin varastossa (presidentillä). 

Klubimme ei ole pitkään aikaan hoitanut merkkiasiaa, ja mm. monen presidentin laatta puuttuu pre-

sidentin käädyistä. Nyt asia päätettiin korjata, joten Leila, Leena V., Tarja I. ja Kirsti saavat kukin 

laattansa. Samalla voidaan tilata myös jäsenille henkilökohtaisia merkkejä, ja rahastonhoitaja saikin 

joitain tilauksia. Mikäli olet iw-merkin tarpeessa, voit tutustua valmistajan sivuihin 

www.thetoyeshop.com, ja ottaa yhteyttä rahastonhoitaja Eevaan. 

Kansainvälisten yhteyksien hoitaja Helena kertoi lähettäneensä syystervehdykset ystävyysklubeille 

Tanskaan, Ruotsiin ja Norjaan.  

Keskustelimme vielä tammikuun IIW-päivän tilaisuuden järjestelyistä sekä klubin arkistosta. Sih-

teeri sai luvan ostaa tarvikkeita sähköisten asiakirjojen tulostamiseksi arkistoon ja muistitikun 

hankkimiseen sähköisen käyttöarkiston tekemistä varten ja lupasi samalla yrittää järjestää arkiston. 

 

Kokous pidettiin Kaskenkadun varrella olevassa yksityiskodissa hämmästellen sen satumaailmaa ja 

tunnelmaa. Emäntämme, nukketaiteilija Raija Puonti tarjosi suussa sulavaa piirakkaa kahvin kera ja 

kertoi valmistamiensa nukkien hämmästyttävistä kohtaloista; kaikilla niillä/heillä on epäilemättä 

huikeita kokemuksia. Niin enkelit kuin paholaiset, harlekiinit ja tavalliset ihmiset elävät omaa elä-

määnsä taiteilijan kodissa. Itse tehtyjen nukkien lisäksi taiteilija on kerännyt satoja maatuskoja, 

nukkeja ja nukkeihin liittyviä esineitä kokoelmiinsa. Sisarilta saamiani kuvia ilmestyy ennen pitkää 

kotisivulle …  
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