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Theme 2012-2013 

Be a friend - Toteuta ystävyyttä 

 

 

EURAJOEN INNER WHEEL – Toimintakertomus kaudelle 2012-2013 

1 Klubi 
Eurajoen Inner Wheel (EIW) on yksi Piirin 141 yhdeksästä klubista Suomessa.  Se täytti 15 

vuotta 12.5.2013. 

2 Tarkoitus 

Klubin tarkoituksena on edistää ystävyyttä, tukea ja palvella apua tarvitsevia, kehittää 

kansainvälistä ymmärtämystä ja tarjota jäsenilleen sivistäviä ja koulutuksellisia kokemuksia. 

Kauden 2012-2013  Inner wheel -järjestön teema on ”Be a friend – Toteuta ystävyyttä” 

3 Toimintakertomus  

3.1 Jäsenmaksu 

Kerättävällä jäsenmaksulla (38 €) katettiin sekä kansallinen osuus (17 €) että Eurajoen klubin 

toiminnan osuus. 

3.2 Rahan keräys  

EIW kokosi jäseniltään 20 euron suuruisen summan lahjoitettavaksi erikseen päätettävään 

toimintaan. 

Kuukausikokouksissa järjestettiin arvontoja. Edellisen arvonnan voittaja toi pienen palkinnon 

seuraavaan arvontaan.  Lisäksi järjestettiin arvonta Rotary-teatteriretkellä syyskuussa. 

Osallistuimme Festivo-juhlaviikon Kustaa Aadolfin kirkossa pidettävän konsertin 9.8.2012 

markkinointiin ja musiikkinautintoon.  

3.3 Hyväntekeväisyys ja lahjoitukset 

Kauden 2012 - 2013 lahjoituksena kerätty raha päätettiin antaa MLL Eurajoen yhdistyksen 

toimintaan nuorten ja lasten toiminnan hyväksi Eurajoella. 

15-vuotisjuhlan yhteydessä annettiin lahjoitus Eurajoen Nuorisoittokunnalle (200 €) ja 

Eurajoen voimistelijoille (200 €) kesän 2013 Weenerin -matkaa varten.  

Tämän vuoden IW-stipendi (100 €) myönnettiin yhdelle kansainvälisesti suuntautuneelle 

ylioppilaalle Annamari Siivoselle. 

3.4. Jäsenet 

Klubin jäsenmäärä väheni yhdellä (Leena Koskinen), joten jäsenmäärä on toimintakauden 

lopussa 20. 



2 
 

Järjestön sääntömuutosten jälkeen klubiin voidaan valita myös ei-Rotaryjärjestöön liittyviä 

henkilöitä. 

3.5. Hallinto 

Syyskuussa pidettiin syyskokous, jossa hyväksyttiin kauden 2011-2012 tilinpäätös ja 

toimintakertomus ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille sekä esitettiin tulevan kauden 

ohjelma. 

Helmikuussa pidettiin EIW:n vaalikokous, jossa valittiin seuraavan kauden virkailijat. 

 Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat klubin kustannuksella virallisina edustajina 

syyspiirikokoukseen ja puheenjohtaja sekä Irja Suominen osallistuivat kevään 

piirikokoukseen Raumalla. 

Hallituksen kokouksia pidettiin 2 kertaa kauden aikana. 

Hallituksen kokoonpano toimintakaudella oli seuraava: puheenjohtaja Oili Ruohola, 

varapresidentti Marjatta Lucander, past presdentti Marianne Nurmo-Heikkilä, sihteeri Päivi 

Lahti, rahastonhoitaja Vappu Heikkilä, klubimestari Ulla Heinonen, iso Jaana Jasu sekä 

jäsenet Raija Kivikkola, Minna Kuusisto ja Irja Suominen.                

3.6 Talous  

Yhdistyksen toiminta hoidettiin hyväksytyn budjetin mukaisesti. Tulos osoitti tappiota 201,18 

euroa.  Tilillä oli rahaa tilikauden lopussa 2 252,11 euroa. 

3.7 Ohjelma 

Liitteenä on toimintakauden ohjelma, jonka mukaan järjestettiin kuukausikokoukset, 

pääasiassa kuukauden ensimmäisenä tiistaina. 

4  IW-toiminnan periaatteita 

  jokainen jäsen voi lähteä kokouksesta tyytyväisenä ja hyvällä mielellä 

 hauskaa yhdessäoloa ja ystävyyden vaalimista 

 tehdä jotain yhteiskunnallisesti hyödyllistä  

 Inhimillinen kasvaminen 

 kansainvälinen yhteisymmärrys ja yhteistoiminta 

 elämänpiirin laajentaminen  

 IW-järjestön henkisen perinnön eteenpäin vieminen 

 

   

  

 


