
 

Turun-Linnan Inner Wheel klubi Kokousmuistio 17.9.2014 

 

Syyskuun kuukausikokous pidettiin vuosikokouksen jälkeen Svenska Klubbenilla (läsnä 15 jäsen-

tä). Käsittelimme eri kokousten asioita ehkä hieman ”sekaisin”, mutta olen tähän muistioon koonnut 

lähinnä kuukausikokousasiat. Vuosikokouspöytäkirja tulee eri lähetyksenä sitten, kun pöytäkirjan-

tarkastajat ovat sen hyväksyneet. Ennakkona kuitenkin tieto, että klubin jäsenmaksun suuruudesta 

keskusteltiin, mutta lopulta päädyttiin pitämään se edelleen 40 eurossa (2009-2010 lähtien!). 

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muuten sellaisena kuin se kokouskutsun liitteenä toimitettiin 

paitsi, että vaalikokouksen ajankohta on muuttunut: nyt 11.2.2015. Suunnitelma julkaistaan klubin 

kotisivulla http://d141.innerwheel.fi/iw-klubit/iw-turku-linna/turku-linna-ohjelma/ . 

Lyhyesti syksyn ohjelmasta: Lokakuussa juhlitaan klubin 25 toimintavuotta ”tulisten tenorien” kon-

sertissa keskiviikkona 15.10.2014, marraskuussa sovitellaan ”tuhkimoina” upeita kenkiä Naantalis-

sa ja joulukuun pimeydessä yritetään löytää tiemme presidentin jouluiseen kotiin; ’Tarja, valaise 

polkumme – light our path!’ Kenkiä sovittelemaan on luvannut tulla myös piirin puheenjohtaja Ma-

rianne Nurmo-Heikkilä.  

Syyspiirikokoukseen 11.10.2014 Eurajoelle osallistuvat klubin virallisina edustajina presidentti Tar-

ja Iljin ja Eeva Valo, joka kokouksen päätöksellä sijaistaa estynyttä Kirsti Eklundia. Piirikokouskut-

su on välitetty kaikille ja kokoukseen ovat kaikki iw-sisaret tervetulleita.  

Keskustelimme kokouksessa hyväntekeväisyyskohteesta tälle toimintavuodelle, mutta lopullista 

päätöstä ei vielä tehty. Alustavia ehdotuksia on tällä hetkellä kolme: 1) Pelastakaa Lapset ry:n tuki-

henkilö- ja tukiperhetoiminta, jota koordinoi Sami Luoto, ja 2) TYKS:n uusi lasten ja nuorten kli-

nikka. 3) Kolmantena mahdollisena kohteena mainittiin sairaalaklovnit (annettu 300 Eur v. 2011-

2012), joiden toiminnasta pikku potilaiden iloksi oli saatu hyvää palautetta. Kohteista keskusteltiin 

ja jokaisen niistä todettiin täyttävän klubin hyväntekeväisyyskriteerit (kotimainen lähikohde, lasten 

auttaminen). Avustussumma on ollut 2000-luvulla yleensä 600 Eur/toimintakausi. 

Virallisten asioiden jälkeen iw-sisaremme Anne Röyttä kertoi sanoin ja kuvin rotarypiirin 1410 

edustajien matkasta Intiaan helmikuussa 2014. Matka kuului rotaryn ystävyysvaihtoon (RFE, Rota-

ry Friendship Exchange) ja suuntautui rotarypiireihin, joiden keskuspaikat ovat New Delhi ja Chan-

drigarh. Rotaryn ystävyysvaihdon tavoitteena on edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä ja ystä-

vyyssuhteiden muodostumista. Monipuolisen nähtävyyksiin ja mielenkiintoisiin kohteisiin tutustu-

misen lisäksi matka tarjosi perhemajoituskokemukset ja pääsyn intialaisten perheiden arkeen ja juh-

laan. Ja kun kyse oli rotarymatkasta, niin ohjelmaan kuuluivat myös klubikokoukset, tutustuminen 

klubien palveluprojekteihin ja osallistuminen piirikonferenssiin.  

Rotaryvaihto tarkoittaa huolehtimista omista matkakustannuksista ja henkilökohtaisista menoista, 

mutta muuten turvautumista isäntäperheiden vieraanvaraisuuteen. Ja toki tietysti sitä, että vastavuo-

roisesti suomalaiset rotarypariskunnat saivat isännöidä intialaisia ystäviään touko-kesäkuussa.   

Kiitos Annelle, että saimme kurkistaa intialaiseen elämänmenoon. 

Parhain iw-terveisin 

Pirkko 


