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Uuden IW-klubin perustaminen Turkuun 
 

Turun Inner Wheel -klubin past presidentti Ann-Sofie Winter kutsui keväällä 1989 ”Hyvä 
Rotary-vaimo” -otsikoidulla kirjeellä turkulaisia ja ehkä lähiseudunkin rotary-puolisoita infor-
maatiotilaisuuteen, jossa kerrottiin Inner Wheel -toiminnasta Suomessa ja ulkomailla. 
Tilaisuus pidettiin 26.4.1989 Suomen Yhdyspankin Turun konttorin tiloissa.  

 
Syynä uuden klubin perustamishankkeisiin oli Turun v. 1976 perustetun IW-klubin senhetki-
nen koko. Jäsenmäärä oli kasvanut niin suureksi, ettei katsottu enää voitavan ottaa uusia jäse-
niä. Kuitenkin Rotary-klubeja oli sekä Turussa että ympäristössä runsaasti ja niin muodoin 
myös rotareiden puolisoita – potentiaalisia IW-klubin jäseniä.  

 
Mainitusta tilaisuudesta tulikin uuden klubin perustava kokous, koska kaikkiaan 19 henkilöä 
ilmoitti olevansa valmiit liittymään uuteen klubiin ja hyväksymään Inner Wheel toiminnan 
periaatteet ja säännöt. Klubi järjestäytyi valitsemalla presidentiksi Ann-Sofie Winterin ja sih-
teeri/rahastonhoitajaksi Maija-Liisa Revon, joilla molemmilla oli jo IW-tausta Turun klubista. 
Kokoontumispäiväksi valittiin kuukauden kolmas keskiviikko. 

 
Ensimmäinen vuosikokous pidettiin 23.8.1989. Kokouspäivä ei suinkaan ollut kuukauden kol-
mas keskiviikko, mikä jäsenkirjeessäkin todettiin, vaan neljäs, joten joustavuus on ollut 
tunnusomaista klubillemme alusta lähtien. Kokouksessa valittiin presidenttiä ja rahas-
tonhoitajaa lukuun ottamatta muu hallitus sekä päätettiin jäsenmaksun suuruudesta (100 mk). 

 
Perustamistoimiin kuuluu myös klubin ilmoittaminen kansainvälisen kattojärjestön jäseneksi. 
Turun Linnan Inner Wheel -klubi on rekisteröity International Inner Wheeliin 20.6.1989, sen 
jälkeen kun päämajaan oli toimitettu huhtikuun kokouksen pöytäkirja, jäsenten henkilökoh-
taisten nimikirjoitusten lista ja hallituksen nimilista.  

 
Virallinen perustamisjuhla (charterjuhla) pidettiin Suomalaisella Pohjalla 24.3.1990 puhei-
neen, nimenkirjoituksineen ja onnitteluineen. Useiden Rotary- ja IW-klubien edustajat koti-
maasta olivat mukana juhlimassa uutta klubia, vieraita oli mm. Järvenpäästä, Espoo-Tapiolas-
ta, Tampereelta, Helsinki-Kalliosta ja Porista. Lisäksi paikalla olivat ruotsalaisen ystävyysklu-
bin Sankt Ilianin edustajat Västeråsista. Säilyneen käsikirjoituksen mukaan chartraamiseen 
kuului mm. klubin jäsenten kaikkien nimien luetteleminen aakkosjärjestyksessä ja kunkin 
nimen kirjoitus charterkirjaan. Edelleen 16 perustajajäsentä on mukana toiminnassa.  

 
IW-klubin ulkoisiin tunnusmerkkeihin kuuluu viiri. IW-vuonna 1990-1991 Turku-Linnan viiri 
”näki päivänvalon” (20.3.1991). Arkiston tietojen mukaan jäsenet olivat yksimielisiä siitä, 
ettei viiri olisi voinut olla onnistuneempi – ja sen voimme todeta edelleen tänä päivänä. Kiitos 
erinomaisesta työstä kuuluu viirin suunnittelijalle Elina Korteelle. Hän oli nähnyt paljon 
vaivaa viirin suunnittelussa, koska kuukausikokouksessa 21.11.1990 oli ehdolla kaikkiaan 
kolme mallia, joista äänestettiin. 

 
Inner Wheel Suomessa 
 

Turun Linnan IW-klubia perustettaessa Suomessa oli kaksi v. 1986 toimintansa aloittanutta 
IW-piiriä, piiri 142 pääkaupunkiseudulla ja muun Suomen piiri 140, johon oma klubimme 
kuului. Ennen vuotta 1986 klubit toimivat Suomessa ilman piirijakoa, mikä tarkoitti mm. sitä, 
etteivät suomalaiset IW-sisaret voineet asettua ehdolle kansainvälisiin IW-virkoihin. 
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Piiri 140 jaettiin piirikokouksessa 2.3.1991 kolmeen osaan: piireihin 139 ja 140 sekä piiriin 
141, johon klubimme nyt kuuluu. Piiriin kuuluu 9 klubia ja sen alue ulottuu pitkin Lounais- ja 
Länsi-Suomen rannikkoa Salosta Kurikkaan. 

 
Kansallinen Neuvosto perustettiin toimintavuonna 1999-2000, ja se aloitti toimintansa 
1.7.2000. Näin Suomessakin toteutettiin ”täydellinen” Inner Wheel -organisaatio, jossa on 
kolme tasoa: Kansallinen edustaja ja kansallinen neuvosto, piirit ja klubit. 

 
IW-vuoden 1999 alussa julkaistiin myös ensimmäinen Inner Wheel -toiminnasta kertova ja 
siihen opastava koulutuskansio, joka on edelleen päivitettynä käytössä. 

 
Inner Wheel -toiminnan tavoite 
 

Inner Wheel -toiminnan tavoitteena on edistää aitoa ystävyyttä, palvelemisen ihannetta ja 
kansojenvälistä yhteisymmärrystä. Kukin klubi päättää omasta tavastaan toteuttaa IW-henkeä 
sopimalla vuosittain yhteisesti klubin toimintasuunnitelman.  

 
Aidon ystävyyden edistäminen (To promote true friendship) 
 

Jäsenten välinen ystävyys lujittuu klubikokouksissa, joita on pidetty sekä lokakuussa 1990 
peruspaikaksi valitulla Svenska Klubbenilla että erilaisissa tutustumiskohteissa. Jos viralliset 
asiat ja hyväntekeväisyys ovat toiminnan suola, niin sokerikuorrutuksena ovat ne lukematto-
mat kohteet, joissa klubimme on vieraillut. Ilman tällaista yhteistä viiteryhmää ne olisivat 
jääneet näkemättä ja kokematta.  

 
Ystävyyttä yli klubirajojen on vaalittu vuosien varrella osallistumalla lähiseudun IW-klubien 
ohjelmaan valitsemalla yhteinen vierailukohde tai esitelmän aihe. Turun, Kaarinan, Raisio-
Naantalin ja Salon klubien sisaret ovat näin tulleet tutuiksi muutenkin kuin piirikokouksista ja 
nykyisin järjestettävästä syksyn toiminnan aloittavasta piiritapaamisesta. Marraskuussa 1996 
Turku-Linna järjesti lähiseudun klubeille yhteisen kokouksen, jonka aiheena oli ”Käyttäyty-
minen Euroopassa”. Käytöksen saloihin opasti Kaarina Suonperä. Turun IW-klubin kanssa on 
vierailtu niin Olkiluodon ydinvoimalassa kuin Kaarinan SOS-lapsikylässä. Peräkkäisinä IW- 
vuosina 1999-2000 ja 2000-2001 harrastimme yhdessä Salon klubin kanssa taidetta vuoroin 
Salon Veturitallissa ja Turussa Galleria Gaalassa. Raisio-Naantalin klubin kanssa klubimme 
on vieraillut Kultarannassa ja Paraisilla Lofsdalin kartanossa. Lyhythistoriikin liitteenä (liite 
3) on luettelo yhteisistä kokouksista. 

 
Vakiintuneena tapana on järjestää tammikuun 10:nnen eli Kansainvälisen IW-päivän tilaisuus 
vuorovuosin Turun IW-klubin kanssa. Idea yhteisestä IIW-päivän vietosta on mainittu halli-
tuksen kokouspöytäkirjoissa jo lokakuussa 1990 ja Turku-Linna kutsuikin heti tammikuussa 
1991 vanhemman turkulaisen klubin vieraakseen. Ohjelmassa oli ajankohtaisten pankkiasioi-
den ja Linnankatu 11:ssä sijainneen pankkitalon vaiheiden esittelyä (nyk. Ravintola Old Bank) 
sekä Turun ulkomaalaiskeskuksen toimintaan tutustumista. Ilmeisesti tästä lähtien merkkipäi-
vää on vietetty yhdessä, vaikka arkistosta ei aivan joka vuodelta löydykään mainintaa yhtei-
sestä tilaisuudesta. Löytyvät merkinnät kuitenkin vahvistavat vuorottelun. Historiikin liitteessä 
3 on listaus IIW-päivän tilaisuuksista. 

 
Rohkaiseminen henkilökohtaiseen palveluun (To encourage the ideals of personal service) 
 

Yhteiskunnallisena päämääränä IW-toiminnassa on heikommissa olosuhteissa elävien kanssa-
ihmisten palveleminen. Klubit voivat päättää valitsemistaan palvelumuodoista omien resurs-
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siensa puitteissa, päämääränä pyyteetön työ toisen hyväksi ilman taloudellista tai henkilö-
kohtaista hyötyä.  

 
Turun Linnan IW-klubi on kanavoinut hyväntekeväisyytensä huumeidenvastaiseen työhön 
sekä työhön lasten ja vanhusten hyväksi. Vuosien varrella on osallistuttu huumekoirien hank-
kimiseen tullille mm. yhdessä turkulaisten rotaryklubien kanssa, avustettu päihdeäitien ensi-
kotia (Pinja-koti) ja Kaarinan SOS-lapsikylää, joka tarjoaa perhehoitoa kuntien huostaan-
ottamille lapsille. Äkilliseenkin hätään on reagoitu: Tallinnan IW-klubin pyyntöön auttaa 
Estonian uhrien omaisia vastattiin avustussummalla, samoin klubimme osallistui ns. ”Pikku-
Matti” -projektiin, jolla kerättiin yhdessä rotarien kanssa varoja TYKS:lle akuutin aivovaurion 
saaneiden lasten kuntoutukseen.  

 
Klubimme on yleensä valinnut avustuskohteensa itsenäisesti välittämättä esimerkiksi piirin 
suosituksista ja painottanut pikemmin paikallisuutta kuin kansainvälisyyttä, mutta toki poik-
keuksiakin löytyy. Osallistuimme IW-vuonna 2006-2007 UNICEF:n projektiin ”Education for 
girls” ja seuraavana vuonna annoimme puolet hyväntekeväisyysvaroistamme kirkon ulko-
maanavulle. Viime toimintakaudella jaoimme varat niinikään ulkomaisen ja suomalaisen koh-
teen kesken: Viis’Papeista -yhtye lupasi toimittaa avustuksemme El Salvadorissa toimivan 
orpojen lasten lastenkodin tukemiseen ja Mikaelin seurakunnan diakoniatyö käyttää ropomme  
omaishoitajien virkistystoimintaan. 

 
Hyväntekeväisyysvarat on vuosien varrella kerätty jäseniltä itseltään tai sisarklubien jäseniltä 
keskinäisillä arpajaisilla. Myyjäiset tai muu vastaava varojenhankinta ulkopuolisilta on ollut 
satunnaista. Poikkeus vahvistaa säännön, joten viime IIW-päivänä 10.1.2009 järjestettiin 
Mikaelin kirkossa konsertti, joka keräsi runsaan kuulijakunnan Rotary- ja IW-toiminnan 
piiristä, ja ehkä täysin ulkopuolisiakin. Lipputuloista kertyi sievoinen summa annettavaksi 
hyväntekeväisyyteen. Ilman sisaremme Hilkka Urhon tarmokasta toimintaa konsertin hyväksi 
tilaisuutta tuskin olisi saatu aikaan. 
 
Vuoden 2009 kansainvälistä IW-päivää haluttiin erityisesti juhlistaa, koska oma klubimme 
saavutti ko. toimintavuonna 20 vuoden iän. Lisäksi IW-vuonna 2008-2009 vietettiin muitakin 
merkkipäi-viä: ensimmäinen IW-klubi perustettiin Manchesteriin 85 vuotta sitten, v. 1924, ja 
ensimmäinen IW-klubi Suomeen 50 vuotta sitten v. 1958 (Järvenpää).  
 
Hyväntekeväisyyttä varten kerättyjä varoja on tavattu kutsua ”roporahoiksi”. Roporahoja 
kerättiin erityisesti silloin, kun klubi vieraili kohteessa, joka tarjosi iltapalan. Vakiopaikassa  
Svenska Klubbenilla kokouspaikka lunastettiin jäsenten nauttimalla iltapalalla, kuten tapahtuu 
edelleen. Ruokailu oli ja on edellytyksenä sille, että paikasta ei veloiteta erillistä maksua. 
 
Myöhempää perua oleva keino hankkia varoja hyväntekeväisyyteen on pitää kuukausikokouk-
sissa nk. ”taidelasiarpajaiset”. Vastineeksi antamastaan lahjasta onnettaren suosikki voittaa 
viinipullon, kun muut saavat tyytyä aineettomaan hyvään mieleen. Hyväntekeväisyysrahojen 
huvetessa on toisinaan pahoiteltu, ettei vierailujen takia ole pystytty järjestämään tuottoisia 
taidelasiarpajaisia joka kokouksessa. 

 
Edellä on esitetty otos klubimme hyväntekeväisyyskohteista, ja tarkempaa tietoa löytyy histo-
riikin liitteestä 2, josta käy myös selville, millä tavalla varoja on kerätty.  
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Kansojenkeskeisen yhteisymmärryksen edistäminen (To foster international understanding) 
 

Kansainvälistä ja maailmanlaajuista ystävyyttä luodaan ja ylläpidetään erilaisin kansainvälisin 
kontaktein, esimerkiksi osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön ja vierailemalla eri mait-
ten IW-klubeissa. Myös osallistumalla rotarien vaihto-oppilasohjelmiin ja tarjoamalla vieraille 
mahdollisuus kurkistaa oman maamme kulttuuriin, saamme vastaavasti mahdollisuuden pe-
rehtyä vieraan maan tapoihin ja kulttuuriin. 

 
Turun Linnan IW-klubilla on ollut hallituksessa alusta lähtien kansainvälisen palvelun organi-
soija (ISO, International service organiser, Club overseas service organiser). Hänen tehtävään 
on ollut hoitaa yhteyksiä ystävyysklubeihin, joita on saatu Ruotsista, Tanskasta, Norjasta, 
Hollannista ja Australiasta. Sankt Ilian -IW-klubin edustajat Ruotsin Västeråsista osallistuivat 
klubimme charter-juhlaan tuoden massiivisen pronssisen kynttilänjalan. Kirjeenvaihdon vilk-
kaudesta ei hallinnollisesta arkistosta saanut kovin hyvää kuvaa eikä ISOn arkisto ollut käytet-
tävissä tätä kirjoitelmaa tehdessä. 

 
International Inner Wheelin yleiskokoukseen osallistumisesta löytyy arkistosta yksi merkintä: 
Alankomaiden Haagissa v. 1991 pidettyyn kahdeksanteen yleiskokoukseen osallistuivat 
klubin silloinen presidentti Eeva Junnila ja ISO Anneli Hakanen. 

 
1990-luvulla klubi tutustui tasaisin välein nuorisovaihtotoimintaan joko rotarypiirin tai jonkun 
rotaryklubin vaihto-oppilasasiamiehen tai vaihto-oppilaiden kertomana. Heti ensimmäisenä 
toimintavuonna kuukausikokouksiin osallistui vaihto-oppilaita Australiasta ja USA:sta. Mar-
raskuun kokoukseen v. 1992 osallistuivat vaihto-oppilaat Junko Takasaki Japanista ja Tarmo 
Laanetu Virosta, ja parin vuoden päästä Susanna Repo kertoi vaihto-oppilasvuodestaan Japa-
nissa. Kaudella 1997-1998 kuukausikokouksissa olivat useammankin kerran vieraina austra-
lialaiset Trudy Worthington ja Adrienne Wyrzykowski. Myös aikaisemmin IW-piirin stipen-
diaattina ollut Olga Nazarova (Mordvan alueelta Venäjältä) vieraili kokouksessamme. 

 
2000-luvulla yhteydet vaihto-oppilastoimintaan ovat vähentyneet. Viimeksi olemme kuulleet 
vaihto-oppilaiden kokemuksista Turun IW-klubin järjestämässä IIW-päivän tilaisuudessa v. 
2006, kun  Suomessa vaihto-oppilaina olleet argentiinalainen Magali Gingins ja meksiko-
lainen Paulina Vega Mârquez kertoivat kokemuksistaan. Myös suomalainen Equadorissa 
vaihdossa ollut tyttö kertoi omista vaihto-oppilaskokemuksistaan.  

 
Liitteestä 3 käyvät selville arkistosta löytyneet tiedot kansainvälisen ystävyyden vaalimisesta 
ja edistämisestä. 

 
Turku-Linnan klubikokoukset 
 

Jo perustava kokous huhtikuussa 1989 noudatti klubikokouksille tunnusomaista kaavaa: oli 
esitelmä, josta kiitettiin perinteisellä punaisella IW-ruusulla, virallisten asioiden käsittelyä ja 
seurustelua kahvitarjoilun yhteydessä. Vaihtoehtona esitelmälle on usein ollut tutustuminen 
vierailukohteeseen tai esimerkiksi kauneudenhoitoon tai sisustamiseen. 

 
Ystävyyttä jäsenten kesken on ylläpidetty ja lujitettu varsinkin aikaisemmin kokouksilla, 
joissa ei ole virallisten asioiden lisäksi mitään erityistä ohjelmaa, vaan tilaisuus on varattu 
jäsenten esittäytymiselle. Kukin on voinut kertoa itsestään, perheestään – lemmikkieläimiä 
unohtamatta, työstään ja harrastuksistaan sen, minkä on halunnut. Toistemme tunteminen 
helpottaa toimimista klubissa yhteisten päämäärien hyväksi IW-hengessä. 
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Inner Wheel -klubilla on kaksi virallista kokousta vuoden aikana: vuosikokous syyskuussa ja 
vaalikokous helmikuussa. Vuosikokouksessa käsitellään edellisen toimintavuoden tilinpäätös 
ja toimintakertomus, päätetään tulevasta toiminnasta ja hyväntekeväisyyskohteesta sekä vah-
vistetaan jäsenmaksu. Vaalikokouksessa valitaan klubin seuraavan toimikauden hallitus ja 
tilintarkastajat sekä viralliset edustajat piirikokouksiin. 

  
Turku Linnan toiminnassa merkittävänä jäseniä yhdistävänä tapahtumana toimivat joulu-
kokoukset. Kukin presidentti on järjestänyt joulukuun kokouksen kotonaan, ja näin on 
tapahtunut lähes säännöllisesti toiminnan alusta lähtien (liite 4). Kokousten vieraskirja kertoo, 
että nämä tilaisuudet ovat saavuttaneet suuren suosion jäsenistön keskuudessa. 

 
Retkeily keväisin on myös kuulunut Turku-Linnan perinteisiin ja usein olemme tutustuneet 
lähiseudun kartanoihin. Kohteina ovat olleet mm. Nuhjala Vehmaalla ja Kuitia ja Lofsdahl 
Paraisilla (liite 4). 

 
Jäsenmäärä ja jäsenmaksu 
 

Klubin jäsenmäärä on vaihdellut 30 molemmin puolin: alkuvuosien 31 jäsenestä alimmillaan 
vuosituhannen vaihteen 25 jäsenen kautta nykyiseen 40 jäseneen. Summittaisesti arvioiden 
kuukausikokouksiin on yleensä osallistunut ½ - ⅔ jäsenistä. Tunnetusti joulukokoukset ja 
usein myös kevätretket ovat houkutelleet runsaammin väkeä.  
 
Heikko kokouksiin osallistumisprosentti mietitytti 1990-luvun puolivälissä molempia turku-
laisia klubeja ja herätti kysymyksen, tarvitaanko Turussa kahta IW-klubia. Kun oma klubim-
me oli päätetty perustaa, oli syynä ollut nimenomaan se, ettei yksi klubi paisuisi liian suureksi, 
joten Turku-Linna päätyi jatkamaan toimintaa, koska hallituksen pöytäkirjamerkinnän mukaan  
”klubimme on vasta 5-vuotias ja tuntuisi ikävältä se nyt lakkauttaa” (hallitus 14.2.1996). 
 
Toiminnan lopettamisesta ei ole sen koommin puhuttu, vaikka pysyvää keinoa jäsenten aktii-
visuuden lisäämiseksi ei ole taidettu vieläkään löytää. 
 
Jäsenmaksu nousi markka-aikaan 100:sta 200:aan markkaan vuosituhannen vaihteeseen 
mennessä ja muuttui siitä 35 euroon. 2000-luvulla jäsenmaksun yhteydessä on myös kerätty 
hyväntekeväisyysrahaa siten, että 25 euroa on tarkoitettu toimintaan, 10 euroa avustuksiin. 
Toiminnan jäsenmaksusta ottavat oman osansa sekä IIW, Kansallinen neuvosto että IW-piiri. 
 
Liitteestä 1 käy jäsenmäärän ja jäsenmaksun kehitys yksityiskohtaisemmin selville. 

 
Aktiivinen kunniajäsenyys IW-klubissa 
 

Inner Wheelin sääntöjen mukaan klubi voi kutsua aktiivikunniajäsenekseen IW-toiminnassa 
erityisesti kunnostautuneen jäsenensä. Klubi maksaa hänen jäsenmaksunsa ja hänellä on 
kaikki aktiivijäsenen oikeudet. Aktiivikunniajäsen -nimitys tehdään vuosittain ja sen kesto 
määräytyy klubin harkinnan mukaan. 
 
Turun Linnan IW-klubi on kutsunut aktiivikunniajäseneksi klubin perustajan ja charter-
presidentin Ann-Sofie Winterin toimintavuodesta 2009-2010 alkaen. Tuttavallisesti Attina 
tunnettu sisaremme on toiminut erittäin aktiivisesti niin klubin hengen luojana kuin monissa 
klubitehtävissä. 
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Klubi  on kutsunut myös Hilkka Urhon aktiivikunniajäseneksi toimintavuodeksi 2009-2010. 
IW-sisaremme Hilkka oli primus motor hyväntekeväisyyskonsertin järjestämisessä tammi-
kuussa 2009, joten aktiivisen kunniajäsenyyden perusteena on viime toimintakauden ansiokas 
toiminta. 

 
Jäsenistön aktiivisuus oman klubin ulkopuolella 
 

Pirjo-Riitta Alvesalo (1995-1996) ja Liisa Nygård (2006-2007) ovat toimineet piirin 141 
puheenjohtajina.  
 
Piirin sihteereinä ovat toimineet Pirjo-Riitta Alvesalo (1992-1994), Liisa Nygård (1997-1998), 
Mervi Nieminen (2002-2004) ja Anne Röyttä (2006-2009). Maarit Ojansuu on tässä toimessa 
parhaillaan. 
 
Satu Laaksonen on toiminut piirin rahastonhoitajana kolme kautta vuosina 1998-2001 ja 
Kansallisen neuvoston rahastonhoitajana neljä kautta vuosina 2004-2008. 
 
Pirkko Haario on toiminut piirin varatilintarkastajana ja tilintarkastajana toimintavuodesta 
1999-2000 lähtien. 
 
Mervi Nieminen toimii parhaillaan  Kansallisen Neuvoston sihteerinä (toimintavuodesta 2008-
2009 lähtien).  
 
Klubimme jäseniä kuului myös sekä Pohjoismaisen Rallyn järjestelytoimikuntaan v. 1998 että 
Suomen Rallyn järjestäjiin v. 2007, kun nämä tapahtumat järjestettiin Turussa. 

 
Klubin merkkipäivien viettoa 
 

24.3.1990 Charterjuhla Suomalaisella Pohjalla 24.3.1990. Läsnä 68 henkeä. Klubin 
perustamiskokous oli pidetty 26.4.1989, minkä jälkeen klubi rekisteröitiin 
International Inner Wheeliin 20.6.1989. Virallisen perustamisjuhlan voi 
järjestää aikaisintaan puolen vuoden kuluttua perustamiskokouksesta.  

 
16.4.1994  5-vuotisjuhla Svenska Klubbenilla, myös käynti Kankaisten kartanossa. Läsnä 

12 jäsentä avec sekä Turun IW-klubin edustajia. 
 

17.3.1999 10-vuotisjuhla Enkeliravintolassa. Läsnä 19 jäsentä. Juhlaa vietettiin omassa 
sisarpiirissä hyvän ruoan ja juoman merkeissä. Melkoinen puheensorina täytti 
juhlatilan, kun jäsenet muistelivat menneitä ja muistin virkistäjinä toimivat 
valokuvat vuosien varrelta. 

 
21.3.2004 Klubimme järjesti piirin 141 piirikokouksen, joten voi sanoa, että 15-vuotis-

juhlaa vietettiin työn merkeissä. 
 

21.11.2009 20-vuotisjuhla Ravintola Bossassa omassa piirissä. Sen jälkeen Johanna Rusa-
nen-Kartanon konsertti ”Sinun omasi – operetista iskelmään” Turun konsert-
titalolla. 


