
    

 

Turun Linnan Inner Wheel -klubi   Kokousmuistio 11.2.2015 

 

Helmikuiseen vaali- ja kuukausikokoukseen osallistui kaikkiaan 17 iw-sisarta, mikä taitaa olla 
vaalikokousten osanottajien ehdoton ennätys kautta aikain. Kiitos kaikille mukana olleille! Ja kiitos 
isäntäyritykselle DESIGN By hiusten designliikkeelle ja Katja Martineerolle. Saimme tutustua 
monipuolisiin hiuksiin ja kauneuteen liittyviin palveluihin.  
 
Jahkailu toimintakauden hyväntekeväisyyskohteen valinnassa saatiin päätökseen, kun klubin 
hallitus päätti tammikuun kokouksessaan antaa lahjoituksen TYKS:n lastenklinikalle, jolla on 
käynnissä ns. SOMA-projekti. Siinä pyritään kouluttamaan hoitajia pitkäaikaisesti sairaan lapsen 
psykologiseen tukeen. Projekti vastaa hyvin klubin määrittelemiä hyväntekeväisyyskriteereitä, kun 
se tähtää lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen. Tämän toimintakauden lahjoitussummaksi 
päätettiin 600 Eur. Lisäksi päätettiin antaa myös kahden seuraavan kauden (2015-2016 ja 2016-
2017) lahjoitukset  TYKS:n lastenklinikalle.  
 
Mirja Halosen pyydettyä eroa klubin jäsenyydestä hallitus päätti myöntää eron. Se tulee voimaan 
1.7.2015, koska Mirja on maksanut kauden 2014-2015 koko jäsenmaksun. Sihteeri on jo pahoitellut 
Mirjan eropäätöstä hänelle ja lähettänyt tiedon hallituksen päätöksestä.  
 
IIW presidentti Abha Guptan kirje vuodenvaihteen tervehdyksineen kiersi kokouksen osanottajilla. 
Maailmanpresidenttimme muistutti meitä ystävyyden vaalimisesta ja toisista välittämisen tärkeydes-
tä, valosta sisällämme, jonka avulla voimme toteuttaa inner wheelin tavoitteita.  
 
Nyt on myös inner wheel vaalien aika! Hallituksen esityksestä päätettiin äänestää afrikkalaista eh-
dokasta varapresidentiksi, koska Afrikasta ei ole vielä ollut maailmanpresidenttiä ja koska seuraava 
IIW presidentti on belgialainen Charlotte de Vos (Euroopasta). Boardin jäsenten (16 jäsentä) äänes-
tyksessä noudatetaan tavanomaista menettelyä (suomalaiset, pohjoismaalaiset, eurooppalaiset jne.). 
Sihteeri toimittaa äänestysasiakirjat IIW:n toimistoon määräaikaan 31.3.2015 mennessä. 
 
Piirimme 141 kevätpiirikokous pidetään Eurajoella 14.3.2015. Klubin virallisina edustajina toimivat 
varapresidentti Kirsti Eklund ja hallituksen jäsen Kaarina Peltonen. Hänet valittiin kokouksessa 
toiseksi edustajaksi presidentin ollessa estyneenä. Mahdollisimman monen iw-sisaren toivotaan 
osallistuvan piirikokoukseen, jonka kutsu on lähetetty kaikille. Linkki kutsuun löytyy myös piirin 
kotisivulta http://d141.innerwheel.fi/piiri-141/.  
 
Turun klubin presidentin Anu Berangerin terveiset ja kiitokset klubimme osallistumisesta 
tammikuiseen IIW-päivän tilaisuuteen kerrottiin kokousväelle. Turun klubin ehdotus kahdesta 
yhteisestä kokouksesta ensi toimintakautena jätettiin hautumaan ja odottelemaan lisäselvityksiä 
siitä, löytyykö sopiva yhteinen kokousajankohta.  
 
Tulevien kokousten järjestelyistä klubimestari Liisa kertoi olleensa alustavasti yhteydessä sekä 
’Kiitorataan’ (18.3.) että ’Vilkkimäen Kakkuun ja Kahviin’ (20.5.). Kaarina Peltonen lupasi 
varmistaa huhtikuun kirjailijavieraan. Kokouksista ja niihin ilmoittautumisesta kerrotaan lähemmin 
kokouskutsuissa.  
 
Parhain iw-terveisin 
 

Pirkko 
klubin sihteeri 


