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Turun Linnan Inner Wheel klubi  Pöytäkirja 

 
Vaalikokous to 11.2.2016 klo 18.00, Svenska Klubben, Aurakatu 1, Turku 

 
1. Presidentti Kirsti Eklund avasi kokouksen klo 18.05. 

 

2. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi: kokouskutsut oli lähetetty 
31.1.2016 ja kokouksessa oli läsnä 16 klubin jäsentä (43 % jäsenistä). 

 

3. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsti Eklund ja sihteeriksi Pirkko Haario. 

 

4. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Helena Westerén ja Eeva 
Himmanen. 

 

5. Esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

6. Valittiin hallitus toimikaudelle 2016–2017 seuraavasti: 

Presidentti  Kaarina Peltonen 

Varapresidentti  Terttu Heikkonen  

Sihteeri  Merja Tiusanen  

Rahastonhoitaja Eeva Himmanen 

Klubimestari  Liisa Nygård 

ISO  Helena Westeren 

Jäsen  Liisa Lauttamäki  

Jäsen  Mervi Nieminen 

Jäsen  Leena Vasanen  

 Past Presidentti Kirsti Eklund 
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7. Virallisiksi edustajiksi kaudelle 2016–2017 valittiin presidentti Kaarina Peltonen ja 
varapresidentti Terttu Heikkonen. 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Satu Laaksonen. 

 

8. Muut esille tulleet asiat. 

1. Nykyisen toimikauden hyväntekeväisyyskohde  

Klubi on tehnyt tammikuussa 2015 päätöksen, että avustetaan TYKS:n lasten ja 
nuorten klinikkaa 3 vuonna (2014-2015, 2015-2016 ja 2016-2017) siten, että 
kunakin vuonna tarkempi kohde valitaan erikseen. Presidentin esittelyn jälkeen 
kokous päätti, että lahjoitus kohdennetaan keskoslasten kotiuttamisen jälkeistä hoitoa 
koskevan opaskirjan julkaisemiseen. Lastenlääkäri Vilhelmiina Parikka kirjoittaa 
kirjaa, mutta sen julkaisemiseen ei ole varoja. 

Päätettiin tiedustella mahdollisuutta saada IW logo näkyviin julkaisussa. 

Tänä vuonna klubin avustussummaksi päätettiin 1000 Eur. 

Kokouksessa tuotiin esille, että on paljon muitakin kohteita kuin sairaala, joihin 
klubin hyväntekeväisyys voisi kohdistua. Todettiin, että vuosien varrella avustusta 
ovatkin saaneet monet eri järjestöt ja toimijat. 

 

2. IIW:n vaalit toimivuodeksi 2016-2017 

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että äänestetään Hannele Karhusta 
varapresidentiksi ja että Boardin (hallituksen) jäsenten vaalissa noudatetaan 
tavanomaista menettelyä (suomalaiset, pohjoismaalaiset, eurooppalaiset jne). 
Suomesta ehdokkaana on Maija-Leena Virta-Kangas. 

Sihteeri lähettää vaaliasiakirjat päämajaan 31.3.2016 mennessä. 

 

3. Klubin uudet jäsenet 

Presidentti ilmoitti, että hallitus on voimassa olevien sääntöjen mukaisesti 
hyväksynyt klubin jäseniksi Cristina Moborgin, Viena Airikkalan ja Leena Nykäsen. 

 

4. Kevätpiirikokous 12.3.2016 

Klubin virallisina edustajina ovat presidentti Kirsti Eklund ja varapresidentti Kaarina 
Peltonen. 

 

5. Maaliskuun kuukausikokous 16.3.2016 

Tilaisuus aloitetaan poikkeuksellisesti klo 17 Vartiovuoren Tähtitornissa, jossa 
meille on varattu tunnin opastettu tutustuminen Tähtitorniin, siellä esillä olevaan 
taiteeseen ja Åbo Akademin säätiöön. Kokousta siirrymme pitämään Ravintola 
Teiniin klo 18.30. 
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6. Kansainvälisen IIW -päivän vietto 

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että IIW:n vuosipäivän (tammikuun 10. 
päivä) tilaisuus voidaan jatkossa järjestää seutukunnallisena siten, että tilaisuuden 
järjestämisvuoro kiertää vuorovuosin Kaarinan, Raisio-Naantalin, Turun ja Turun 
Linnan klubien kesken. Kulloinkin järjestämisvuorossa oleva klubi vastaa kaikista 
järjestelyistä, ml. ohjelma ja tilaisuuden paikan valinta. 

Jos tilaisuuden järjestäminen neljän klubin yhteisenä ei onnistu, klubimme kannattaa 
palaamista siihen käytäntöön, että kansainvälistä IW -päivää vietetään yhdessä Turun 
klubin kanssa, mikäli se sopii turkulaiselle sisarklubille. 

 

7. Hallituksen esitys aktiivisen kunniajäsenyyden myöntämisestä  

Klubin hallitus esitti kokoukselle, että Pirkko Haariolle myönnetään aktiivinen 
kunniajäsenyys (Honoured Active Membership) ja vapautus jäsenmaksusta kaudella 
2016-2017. Hallitus katsoi Pirkon palvelleen merkittävällä tavalla Inner Wheeliä 
edistämällä klubin toimintaa ja IW Suomen verkkosivujen käyttöönottoa. Hän on 
myös järjestänyt klubin arkiston valokuvineen ja toimittanut sen säilytettäväksi 
Turun maakunta-arkistoon.  

Klubikokous hyväksyi hallituksen esityksen yksimielisesti. 

 

9. Presidentti päätti kokouksen klo18.45 maailmanpresidentti Charlotte de Vosin tervehdyksen 
sanoin (tosin ansiokkaasti suomennettuna) 

“Faith makes all things possible. 
Hope makes all things work. 
Love makes all things beautiful. 
May you have all the three for 2016”. 

 

 

Pirkko Haario 
kokouksen sihteeri 

 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. 

 

 

Helena Westerén   Eeva Himmanen 

 


