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EURAJOEN INNER WHEEL – Toimintakertomus kaudelle 2013-2014 

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

perustettu 12.5.1998. 

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

kansainvälistä ymmärtämystä ja tarjota jäsenilleen sivistäviä ja koulutuksellisia kokemuksia. 

Kauden 2013-2014  Inner wheel -järjestön teema on ” We, For Women.” 

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.   

Osallistuimme Festivo-juhlaviikon Kustaa Aadolfin kirkossa  elokuussa pidettävän konsertin 

markkinointiin ja musiikkinautintoon.  

3.3 Hyväntekeväisyys ja lahjoitukset 

Kauden 2013 - 2014 lahjoituksena kerätty raha päätettiin antaa raumalaisen Padma Ojalan 

Intiaan perustamaan vähävaraisille ja yksinhuoltajanaisille tarkoitettuun ompelukouluun.  

Tämän vuoden IW-stipendi (100 €) myönnettiin  ylioppilaille; Sara Heinoselle, Tuure 

Heikkilälle, Anna-Kaisa Arvolle ja Santeri Salmiselle. 

3.4. Jäsenet 

Klubin jäsenmäärä väheni yhdellä (Helinä Laukola), joten jäsenmäärä on toimintakauden 

lopussa 19. 
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Järjestön sääntömuutosten jälkeen klubiin voidaan valita myös ei-Rotaryjärjestöön liittyviä 

henkilöitä. 

3.5. Hallinto 

Syyskuussa pidettiin syyskokous, jossa hyväksyttiin kauden 2012-2013 tilinpäätös ja 

toimintakertomus ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille sekä esitettiin tulevan kauden 

ohjelma. 

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

Syyspiirikokoukseen annoimme valtakirjan puolestamme raumalaiselle Helena Pihlavalle, 

kevätkokoukseen osallistui presidentti M. Lucander  ja  sihteeri R. Kivikkola. 

Hallituksen kokouksia pidettiin 2 kertaa kauden aikana. 

Hallituksen kokoonpano toimintakaudella oli seuraava: puheenjohtaja Marjatta Lucander, 

varapresidentti Päivi Lahti, past presdentti  Oili Ruohola, sihteeri Raija Kivikkola 

rahastonhoitaja Vappu Heikkilä, klubimestari Jaana Jasu, iso Minna Kuusisto sekä jäsen Ulla 

Heinonen.     

IT-yhdyshenkilöiksi valittiin Minna Kuusisto ja varalle Päivi Lahti. 

3.6 Talous  

Yhdistyksen toiminta hoidettiin hyväksytyn budjetin mukaisesti. Tulos osoitti voittoa  60,80  

euroa.  Tilillä oli rahaa tilikauden lopussa 2312,91 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 

 

   

  

 


