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 Theme 2012-2013 

Be a friend - Toteuta ystävyyttä 

 

Eurajoen Inner Wheel klubin toimintakertomus 1.7.2012 - 30.06.2013 

Toimikauden teema:  Be a Friend – Toteuta ystävyyttä " 

 

Elokuu 

Elokuussa klubimme oli mukana Festivo-juhlaviikon Kustaa Aadolfin kirkossa pidettävän konsertin 

markkinoinnissa ja musiikkinautinnoissa. 

Hallitus kokoontui Eurajoen kunnantalon kahvioon suunnittelemaan tulevan kauden toimintaa. 

Syyskuu 

Vuosikokous pidettiin kunnantalon kokoustilassa Krapu 5.9.2012 klo 19.00 

Kokouksessa Marianne Nurmo-Heikkilä kiitti kuluneesta vuodesta ja luovutti presidentin vitjat 

uudelle presidentille, Oili Ruoholalle. Kokouksen jälkeen katsottiin Inner Wheel –nettisivuja. 

Kokouksessa oli läsnä 14 sisarta. 

Osallistuttiin Rorareiden teatteri-retkeen Tampereelle. 

Lokakuu 

Kuukausikokoontuminen pidettiin Susanna Haaviston ”Tässä iässä” –konsertissa Rauma-salissa 

Mukana oli 6 sisarta ja 4 aviomiestä. 

Raumalla pidetyssä piirikokouksessa 27.10.2012 klubin viralliset edustajat olivat puheenjohtaja ja 

sihteeri. Lisäksi osallistui 3 muuta jäsentä. 

Marraskuu 

Kuukausikokoontuminen tapahtui vierailuna Euraan 13.11.2012 tutustumalla Hammin talon 

piharakennusten taidenäyttelyihin ja talon isännän pystyttämään valoshowhun Eurajokeen. 

Lopuksi kuulimme kuohuviinillä höystettynä Pirjo Hamm-Hakamäen hersyvät jutut Hammin talon 

historiasta ja teimme ostokset Euran vanhimmasta kemikaliosta (perustettu vuonna 1936).  

Mukana vierailulla 10 sisarta.  

Joulukuu 

Kuukausikokous pidettiin kunnan takkahuoneessa 4.12.2012.  Mukana 8 sisarta.  Marja 

Koskenkorva kertoi innostuneesti mehiläisharrastuksestaan ja esitteli tuotteitaan. 
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Vuoden lahjoitus (400 €) annettiin MLL:n Eurajoen osaston toimintaan.  

Tammikuu 2013 

Kansainvälistä Inner Wheel -päivää vietimme klubikokouksen merkeissä Vapun luona Hankkilassa. 

Läsnä oli 17 sisarta. Piirin puheenjohtaja Helena Pihlava toi kokoukseen piirin terveiset.  Rotary-

vaihto-oppilas Neal antoi pianokonsertin ja kertoili kotielämästään Kanadassa. 

Hallitus kokoontui 23.01.2013 Päivin luona klo 18.30. 

Helmikuu 

Vaalikokous pidettiin 6. helmikuuta Jokisimpukan harrastetiloissa. Läsnä oli 15 sisarta. Ennen 

kokousta kierrettiin laulamassa ja jutustelemassa Jokisimpukan osastoilla. 

Osallistuttiin Rotareiden ystävänpäiväjuhlaan Jouni Laaksosen luona. 

Maaliskuu 

Vierailukohteemme oli Biolanin upea toimisto Eurassa.  Mukana oli 9 sisarta. 

Piirikokous Raumalla pidettiin 9.3.2013. Eurajoen varsinaiset edustajat olivat Oili Ruohola ja Irja 

Suominen. Lisäksi kokoukseen osallistui Marianne Nurmo-Heikkilä. 

Avustimme Rotarien Jokisimpukan väen ulkoiluttamisissa maaliskuun lauantaisin. 

Huhtikuu 

Tutustuimme Caisanni-kultasepänliikkeen toimintaan Raumalla.  Kaisa ja Sanni esittelivät 

tuotteitaan ja työtapojaan.  Sisaria oli mukana 10.  Tilaisuuden jälkeen kokoonnuimme kahville 

Cafe Saliin. 

Toukokuu 

Yhdistyksen 15-vuotisjuhla järjestettiin 3.5.2013 kello 19 Kivikylän palvaamon yläkerran 

juhlatiloissa.  Mukana oli 17 sisarta puolisoineen sekä Nealin vanhemmat ja sisar.  Neal ja 

Kuusiston Tuomas esittivät muutaman kappaleen pianolla ja trumpetilla. Pj. Oili piti 

tervehdyspuheen ja Irja kertoili IW-toiminnasta ja sen historiasta.  Sen jälkeen nautimme runsaan 

Buffet-pöydän antimista juomien kera.  Puheensorina yltyi korviahuumaavaksi ja 

tanssikappaleetkin voi valita mielensä mukaan, kun musiikki jäi hieman taustalle.  Sen jälkeen 

taksit kuljettivat meidät turvallisesti takaisin kotiin.  15-vuotisjuhlan kunniaksi annoimme 

ylimääräiset lahjoitukset Eurajoen Nuorisoittokunnalle ja Eurajoen Voimistelijoille kesän 2013 

Weenerin-matkaa varten (kummallekin 200 euroa).  
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Kesäkuu  

Joka kevät IW-klubi luovuttaa stipendin uudelle ylioppilaalle. Stipendi päätettiin luovuttaa koulun 

ehdottamalle, kansainvälisesti suuntautuneelle oppilaalle. IW-stipendi (100 €) luovutettiin lukion 

opettajakunnan suosituksella Ylioppilas Annamari Siivoselle. 

Päivi Sallilan kutsusta saimme viettää kesäisen saunaillan heidän mökillään Marikarissa.  

Nautimme täysin siemauksin Suomen kauniista kesäillasta, hyvästä tarjoilusta, saunasta ja 

lämpimästä merivedestä, mukavasta seurasta ja lauluista. Mukana oli 10 sisarta. 

Kiitokset sisarille kuluneesta toimintakaudesta. 


