
     

Turun Linnan Inner Wheel -klubi   Kokousmuistio 16.3.2016 

 

Maaliskuun kuukausikokoukseen osallistui 19 klubin jäsentä. Presidentti Kirsti kertoi piirikokous-
kuulumisia (ks. piirin 141 pöytäkirja verkkosivulla, IWF – Toiminta – Pöytäkirjat) ja erityisesti 
piirin puheenjohtajalta Merja Lehtiseltä kokouksen jälkeen kaikille klubeille tulleesta viestistä. Sen 
sisältämät asiat olivat jääneet kokouksessa käsittelemättä ajanpuutteen takia.  
 
Viestissään Merja pahoitteli, ettei piirille löytynyt uutta sihteeriä ja tiedusteli, löytyisikö seuraava 
sihteeri Turku-Linnan tai Turku ry:n sisarien joukosta. Todettiin, että klubistamme kaksi jäsentä 
toimii tällä hetkellä Kansallisessa Neuvostossa, joten ehkä sihteeri löytyy muualta. Sitä paitsi olisi 
eduksi, jos puheenjohtaja ja sihteeri olisivat samasta klubista. 
 
Edelleen Merja välitti viestissään Kansallisen neuvoston toiveen saada tietoa klubien lahjoituksista 
vuosittain. Piireissä tiedot kerättäisiin klubeittain, mutta lahjoitettu rahasumma ilmoitettaisiin piirin 
tasolla. Nyt aluksi tiedot toimitetaan piirisihteerille kausilta 2013-2014, 2014-2015 ja 2015-2016 ja 
tästä eteenpäin vuosittain. Turku-Linnan lahjoitukset on kirjattu historiikin liitteisiin (2 ja 5) alusta 
eli vuodesta 1989 lähtien.  
 
Piirikokouksen yhteydessä oli epävirallisesti keskusteltu myös merkkitilausten keskittämisestä ja 
sen selvittämisestä, löytyisikö merkeille kotimainen toimittaja. Viestissä peräänkuulutettiin lisätie-
toa kotimaisesta vaihtoehdosta ja yhteistilauksen mahdollisuudesta.  
 
Vaalikokouksessa päätetystä klubin hyväntekeväisyyskohteesta oli saatu lisätietoa ja sen takia koh-
detta päätettiin vaihtaa. Toisin kuin meille aluksi ilmoitettiin, keskoslasten hoitoa koskeva opaskirja 
julkaistaankin Duodecimin toimesta. Klubin hallitus ei pitänyt tarkoituksenmukaisena tukea tällaista 
projektia ja sen esityksestä 1000 euron lahjoitus päätettiin antaa syöpälasten lastenohjaajan palkka-
kustannuksiin, jotka katetaan TYKS:ssa lahjoitusvaroin.  
 
 
Kokouksemme aluksi vierailimme Vartiovuoren Tähtitornissa, jossa meille esiteltiin rakennuksen 
historiaa ja tiloja sekä sen nykyisin omistavan Åbo Akademin säätiön toimintaa ja taidekokoelmaa. 
 
Carl Ludvig Engelin suunnittelema rakennus valmistui v. 1819 Turun Akatemian käyttöön. Tähti-
tornina rakennus toimi vain lyhyen aikaa, koska yliopisto siirrettiin Turun palon seurauksena Hel-
sinkiin. Turun ruotsinkielinen merimieskoulu toimi rakennuksessa vuosina 1836-1967. Sen jälkeen 
rakennus on toiminut sekä merenkulun että turkulaisen tähtitieteen tutkimuksen museona. Vuodesta 
1974 siellä olivat merimuseon kokoelmat siihen saakka, kunnes ne muutettiin Forum Marinumiin v. 
1998. Turun taidemuseon korjauksen aikana vuosina 1999-2005 tähtitornissa olivat esillä taidemu-
seon vaihtuvat näyttelyt. 

Åbo Akademin säätiö osti rakennuksen vuonna 2007 ja nykyisin se toimii säätiön toimitiloina.   
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