
     lähetetty s-postilla 21.11.2013 

Inner Wheel Turku-Linna Kokousmuistio 20.11.2013 

 

Marraskuun kokoukseemme osallistui 15 sisarta – heitäkin, joita ei ole pitkään aikaan tavattu. Us-

kaltakaapa muutkin kokouksiin, kaipaamme kaikkia sisaria mukaan! 

 

Piirin puheenjohtaja, sisaremme Hilkka oli lähettänyt piirin klubeille kirjeen, josta tässä pari kat-

kelmaa: 

”Filippiinejä kohdannut katastrofi on koskettanut meitä kaikkia. Siellä tarvitaan apua päivästä toi-

seen selviämiseen. Kansallinen Neuvosto on päättänyt osallistua avustustoimintaan Kirkon Ulko-

maanavun kautta. Kaikki piirit ovat osallistumassa keräykseen, samoin myös useat yksittäiset klu-

bit… Toivon kaikkien piirimme klubien osallistuvan tähän lahjoitukseen omien resurssiensa mu-

kaan.”  

 

Klubikokouksen arpajaistuotto päätettiinkin lähettää Filippiinien katastrofin uhrien auttamiseen ja 

arvan hinta nostettiin tilapäisesti 7 euroon. 

 

”Piirin kevätkokous pidetään Turussa la 15.3. klo 10.00 alkaen. Lounaan jälkeen halukkaat siirtyvät 

Turun kaupunginteatteriin katsomaan Sirkku Peltolan näytelmää Ihmisellinen mies. Se kertoo kuu-

sikymppisestä Raine Kukkiasta, joka kuntaliitosten seurauksena on jäänyt työttömäksi, joutunut 

luopumaan avioliitostaan ja kotitalostaan sekä tärkeimmästä harrastuksestaan, tomaattien kasva-

tuksesta. Asennetta muutokseen hänellä kuitenkin on ja niinpä hän aloittaa uuden työuran robot-

ti-imurikauppiaana. Olen varannut meille koko Sopukan eli 135 lippua. Toivon, että teette varauk-

senne mahdollisimman nopeasti, sillä lippuja tuskin riittää kaikille halukkaille! Lipun hinta ilman 

väliaikakahvia on 30 euroa. Tarjoilun hinta selviää vasta tammikuussa kun uusi kausi teatterissa 

alkaa. Tämä teatteriesitys korvaa IIW-päiväksi 10.1.2014 suunnitellun tilaisuuden. Klubien toimin-

tasuunnitelmista havaitsin, että kaikilla klubeilla oli jo suunniteltu omaa ohjelmaa sille viikolle, 

joten päätimme siirtää tapahtuman kevätkokouksen yhteyteen. Tämä tilaisuus on ehdottomasti 

avec, joten ottakaapa elämäntoverinne/ystävänne mukaan ja viettäkää hauska iltapäivä Turussa.” 

 

Hilkka arvostaa suuresti sitä, että teatterielämyksestä kiinnostuneet ilmoittautuvat hänelle jo joulu-

kuun kokoukseen mennessä (10.12.). Muistattehan, että olemme puheenjohtajaklubina kevätpiiriko-

kouksen järjestävä klubi, joten osallistumista toivotaan myös tähän oheisohjelmaan. Sitä ovat piirin 

muut klubit kovasti toivoneet ja kyselleet. Kevätpiirikokous pidetään Epitihiassa (Meriläistentie 1, 

Turku), jossa vierailimme muutama vuosi sitten. 

 

Toimintasuunnitelmassa huhtikuun kokous on ollut vielä vailla ohjelmaa. IW-sisaremme Helena 

kannusti Kuopion Rallyssa kuulemansa perusteella viettämään kirjallisuusiltaa. Miettikääpä joulu-

kuun kokoukseen mennessä, minkä kirjan haluaisitte yhteisesti luettavaksi. Huhtikuussa sitten kes-

kustellaan kirjan sisällöstä ja sen herättämistä ajatuksista. Jos ehdokkaita luettavaksi kirjaksi on 

useita, valitaan se, joka saa eniten kannatusta. Joulukokouksen jälkeen ehtii vielä kirjoittaa Joulu-

pukille kirjatoivomuksen! 

 

Klubin ISO (kansainvälisten asioiden hoitaja) Kirsti kertoi kuulumisia tanskalaiselta Lemwigin klu-

bilta, jolta hän oli saanut kirjeen vastauksena omaan yhteydenottoonsa. Tanskalaisessa ystävyysklu-

bissamme on 32 jäsentä, ja he kokoontuvat kuukauden 1. torstaina. Klubiin viime vuosina liittyneet 



nuoremmat jäsenet ovat tuoneet toimintaan uutta näkökulmaa, joka on virkistänyt ”vanhojakin” 

klubin jäseniä. Lemvig sijaitsee Jyllannin länsirannikolla. 

 

Muut ystävyysklubimme ovat Eskilstuna IW Ruotsissa ja Karmøy Vest IW Norjassa.  

 

Presidenttimme Leena ehdotti, että toimintakauden avustuskohteeksi valitsisimme Pidä Saaristo 

Siistinä -järjestön ensi kesäksi suunnitteleman purjehdusleirin. Leiri on tarkoitettu vähävaraisille 

nuorille, joilla ei muuten ole mahdollisuutta tutustua purjehdukseen ja siihen liittyviin ympäristö-

teemoihin. Leiristä kirjoitin jo syyskuun kokousmuistiossa, kun em. järjestön tiedottaja oli kerto-

massa meille järjestön toiminnasta. Avustuskohteeksi leiri sopisi, koska viime aikoina olemme koh-

dentaneet hyväntekeväisyytemme vähäosaisiin lapsiin ja nuoriin.  

 

 

Life Coach ja IW-sisar Anu Beranger kertoi innostuneesti ja kiinnostavasti elämäntaitovalmennuk-

sesta – siitä, kuka tulee valmennettavaksi ja minkä takia ja siitä, mikä on valmentajan rooli ’oivalta-

vassa coachingissa’, jossa edetään valmennettavan omien oivallusten kautta. Valmentajan tehtävä 

on kuunnella ja kannustaa valmennettavaa tämän etsiessä vahvuuksiaan ja myönteisyyttä elämäs-

tään ja itsestään.  

 

Coaching voi olla yksilövalmennusta (pääasiassa 40-50-vuotiaita naisia), tai pariskunnat tai pien-

ryhmät voivat hakea uutta näkökulmaa ilmenneisiin ongelmiin, joista yleisimpiä ovat ajankäyttöön 

ja vuorovaikutustaitoihin liittyvät ongelmat ja uraan kohdistuvat kysymykset. Jos ura polkee paikal-

laan ja elämä kaikkineen tuntuu jämähtäneen, mutta aika ei tunnu riittävän, ja ilokin on elämästä 

kadonnut, niin saatat tarvita coachausta! 

 

Ensihätään voi tutustua vaikka seuraavanlaiseen kirjallisuuteen: Carlsson – Forssell, Esimies ja 

coaching; Rytikangas, Tehokas ajankäyttö; Holmer, Onnellinen nyt; Hicks, Tunteiden mahtava 

voima ja Kurttila – Laane – Saukkola – Tranberg, Arvostus. 

 

 

Eilisestä voimaantuneena, parhain IW-terveisin 

 

    Pirkko   
sihteeri  

 


