
                                                                                       

 

INNER-WHEEL -KLUBI    

    

                 TURKU-LINNA 

                                                                

IIW -sisarilta   

KUUKAUSIKOKOUS / MAALISKUU 

Suomalainen pohja 21.3.2018 alkaen klo 18.30 

 

Läsnä  

noin 20 jäsentä 

 

 

Muistio  

  

 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Terttu Heikkonen avasi kokouksen klo 18.30. 

 

2. Piirin 141 kevätpiirikokous Maskussa 10.3.2018 

Puheenjohtaja Terttu Heikkonen ja Pirkko Haario kertoivat Maskun piirikokouskuulumisia.  

Klubistamme mukana olivat heidän lisäkseen Eeva Himmanen, Kaarina Peltonen, Liisa Lindroos ja Liisa 

Nygård.  

Kokouksessa käsiteltyjä asioita olivat mm. 

- Kansallisen Neuvoston ensi kauden virkailijavalintojen hyväksyminen.  

- Puheenjohtajaksi valittiin Tuula Kareinen, varapuheenjohtajaksi Tuija Knuuti, sihteeriksi Tarja Lausvaara ja 

rahastonhoitajaksi Arja Röhlberg.  Pirkko Haario jatkaa viestintävastaavana. 

- Ensi kauden jäsenmaksuksi vahvistettiin 18 €, josta Kansallisen Neuvoston osuus 13 € ja piirin osuus 5 €. 

- Klubien kauden 2017-18 projektit ja lahjoitukset tulee ilmoittaa 30.6 mennessä piiripuheenjohtajalle, joka 

välittää tiedot edelleen Kansalliselle Neuvostolle. 



- Piirimme ensi kauden toimintasuunnitelman esitteli kokoukselle Helena Pihlava. 

- Uutena asiana tuli pohdittavaksi mahdollinen hyväntekeväisyyskohde  johonkin sopivaan kohteeseen, 

piirillä on tarpeeksi rahaa tällaiseen lahjoitukseen. Ehdotuksia pyydettiin piirihallitukselle, joka esittelisi ne 

syyspiirikokoukselle. 

- Kaudeksi 2018-19 valittiin piirin virkailijat: 

 piiripuheenjohtaja Helena Pihlava Raumalta 

 past president Eve Pylkkänen Turku klubista 

 varapuheenjohtaja Kaarina Peltonen Turku-Linnasta 

 sihteerinä jatkaa Riitta Elfving Turku klubista 

 rahastonhoitajana jatkaa Merja Louti Raumalta 

 viestintävastaavana jatkaa Pirkko Haario Turku-Linnasta 

- Tulevia kansallisia ja kansainvälisiä tapahtumia läpikäytiin, mm. lokakuussa pidettävä Tonavan risteily ja 

Suomen Rally 2019 todennäköisesti Helsingissä piiri 142 järjestämänä 

- Todettiin, että jotkut klubit ovat saaneet uusia jäseniä 

- Vuorotteluperiaate piirin virkojen täyttämiseksi on tiedotettava klubeille, näin asian käsittely helpottuisi 

klubeissa.  Piirihallitus yrittää löytää ehdotuksen syyspiirikokoukseen mennessä. 

- Klubit esittelivät toimintansa 

- Seuraava piirikokous pidetään Raumalla 13.10.2018 

 

2. Hyväntekeväisyyskohde kaudella 2017-2018 

Klubimme omana asiana totesimme, että tämän kauden hyväntekeväisyyslahjoitus annetaan sopimuksen 

mukaan TYKSille, ensi kauden lahjoitus päätetään myöhemmin. 

 

3. Huhtikuun kuukausikokous 

Seuraava kokouksemme on sisarilta Nivelyhdistyksen tiloissa 18.4.2018. 

 

Illan puhujavieras 

Illan kohokohtana oli odotettu lääket.tdk dekaani Pentti Huovisen esitys bakteereista, niin hyvistä kuin 

pahoistakin.  Saimme kurkistaa Huovisen esityksen avulla bakteerien mielenkiintoiseen maailmaan. 

Saimme kuulla mielenkiintoisesta huipputiedemiehestä ja suolistobakteerien asiantuntijasta Liping 

Chao’sta, ihon aknesta kärsivien pelastuksesta eli bakteerisuihkeesta Mother Dirt’istä, dysbiosista eli 

tulehdusreaktiosta, SEREX-bakteeritableteista, aineenvaihduntasairauksien erikoislääkäri Pertti Mustajoen 

tutkimuksista jne. Todella mielenkiintoinen esitys.  

 

 

       

     Muistion kirjasi Leena Vasanen 


