
 

 

Raisio – Naantali Inner Whee
   
TOIMINTASUUNNITELMAtoimikaudelle 2018
Kansainvälinen teema: Empower and evolve 
 
Klubin kokoukset pidetään kerran kuussa ja kokoontumispäivä on pääsääntöisesti 
kuukauden ensimmäinen tiistai
 
 
SYKSY 2018 
 
ti 4.9. klo 18.30 Vuosikokous
Vuosikokousasioiden jälkeen tilan emän

rakennusta ja kertomaan tilan historiasta.
tilaisuus toivottaa viime vuonna klubiin liittyneet uudet 
tutustua toisiimme vapaan keskustelun merkeissä.

 
 
ma 8.10 klo 18.00 (huom. päivä)
Nyt meillä on tilaisuus päästä 

teatteritiloihin, paitsi pieneen näyttämöön, jossa on esitys
á 10 €. 

 
 
ti 6.11. klo 18.00 Opastettu tutustuminen
Naantalin keskustassa sijaitseva Casa Haartman on taiteilija Axel

vaimonsa Hedvigin alkuperäisessä kunnossa
Rakennuksen suunnitteli Erik Bryggman v.1925, 
italialaissävytteistä klassisismia. Sisällä on mittava
taiteilijoiden teoksia. Haartmanien mielestä
taideteos, joten he halusivat, että se
Pääsymaksu 3€, klubi maksaa opastuksen.

 
 
ti 4.12. klo 18.00 Kukkakauppa Kastanja, 
Pääsemme tutustumaan valikoimaan ja palveluihin, sekä opettelemme

kimpun.  Materiaalit omakustanteiset, n.20
 
 
KEVÄT 2019 
 
ti 8.1. klo 18.30 Kansainvälis
Suomalainen Pohja, Aurakatu 24, Turku
Kaarinan, Turun ja Turku Linna klubien kanssa on sovittu yhteisesti pidettävästä 

kokouksesta kansainvälisenä IW
klubimme vuoro järjestää kokous. Koska 10.1. osuu torstaiksi eli 

Naantali Inner Wheel 
   

TOIMINTASUUNNITELMAtoimikaudelle 2018-2019 
: Empower and evolve – Toteuta muutos 

Klubin kokoukset pidetään kerran kuussa ja kokoontumispäivä on pääsääntöisesti 
kuukauden ensimmäinen tiistai 

Vuosikokous, Hintsan makasiini, Hintsantie 2, Raisio
Vuosikokousasioiden jälkeen tilan emäntä Maija Haavisto on lupautunut 

rakennusta ja kertomaan tilan historiasta. Kodikkaissa tiloissa on mainio 
tilaisuus toivottaa viime vuonna klubiin liittyneet uudet jäsenet tervetulleiksi ja 
tutustua toisiimme vapaan keskustelun merkeissä. 

(huom. päivä)Tutustuminen Turun Kaupunginteatteriin
 tutustumaan vastikään peruskorjattuihin ja 

tiloihin, paitsi pieneen näyttämöön, jossa on esitys alkamassa.

Opastettu tutustuminen Casa Haartmaniin, Luostarink. 3, Naantali
Naantalin keskustassa sijaitseva Casa Haartman on taiteilija Axel Haartmanin ja hänen 

vaimonsa Hedvigin alkuperäisessä kunnossa säilytetty taiteilijakoti.
Rakennuksen suunnitteli Erik Bryggman v.1925, ja se edustaa 
italialaissävytteistä klassisismia. Sisällä on mittava kokoelma tunnettujen 
taiteilijoiden teoksia. Haartmanien mielestäheidän kotinsa oli Axelin tärkein 
taideteos, joten he halusivat, että se säilytetään alkuperäisessä muodossaa

€, klubi maksaa opastuksen. 

klo 18.00 Kukkakauppa Kastanja, Luostarinkatu 27, Naantali
Pääsemme tutustumaan valikoimaan ja palveluihin, sekä opettelemme

Materiaalit omakustanteiset, n.20€. 

sen Inner Wheel-päivän 4 klubin yhteiskokous
Suomalainen Pohja, Aurakatu 24, Turku 

aarinan, Turun ja Turku Linna klubien kanssa on sovittu yhteisesti pidettävästä 
kokouksesta kansainvälisenä IW-päivänä, 10.1. Tänä vuonna on meidän
klubimme vuoro järjestää kokous. Koska 10.1. osuu torstaiksi eli 

Klubin kokoukset pidetään kerran kuussa ja kokoontumispäivä on pääsääntöisesti 

, Hintsan makasiini, Hintsantie 2, Raisio 
tä Maija Haavisto on lupautunut esittelemään  

tiloissa on mainio 
jäsenet tervetulleiksi ja 

Turun Kaupunginteatteriin avec 
vastikään peruskorjattuihin ja laajennettuihin  

alkamassa. Opastus 

iin, Luostarink. 3, Naantali 
Haartmanin ja hänen  

säilytetty taiteilijakoti. 
ja se edustaa 

kokoelma tunnettujen 
heidän kotinsa oli Axelin tärkein 

säilytetään alkuperäisessä muodossaan. 

Luostarinkatu 27, Naantali 
Pääsemme tutustumaan valikoimaan ja palveluihin, sekä opettelemme sitomaan jouluisen  

yhteiskokous, Ravintola  

aarinan, Turun ja Turku Linna klubien kanssa on sovittu yhteisesti pidettävästä  
päivänä, 10.1. Tänä vuonna on meidän 

klubimme vuoro järjestää kokous. Koska 10.1. osuu torstaiksi eli 



 

 

konserttipäiväksi ajattelimme sen verottavan osallistujia, ja valitsimme 
päiväksi edeltävän tiistain. 
Marja Tanhuanpää kertoo kirjastaan Taivaallista Mannaa, mikä esittelee 
ruokaperinnettä kristillisessä kulttuurissa ja kertoo niin tuttujen kuin 
eksoottisempien ruokien unohdettuja tarinoita ja herkullisia ohjeita. 
Klubien toivotaan kertovan projekteistaan, ja illan aikana järjestämme 
arpajaiset. 

 
ti 5.2. klo 18.30 Vaalikokous, Ravintola SunTown, Luostarinkatu 25, Naantali 
Kokousasioiden lisäksi Turku-Linna -klubin presidentti Eeva Himmanen Turun 

seudun Nivelyhdistyksestä on lupautunut kertomaan meille nivelasioista. 
Kahvit omakustanteiset. 

 
  
ti 5.3. klo 18.00 Vierailu Rehapissa, Ruokoraumantie 380, Naantali (Rymättylä) 
Päihdehoitolaitoksessa hoidetaan päihderiippuvaisia ja heidän läheisiään  

Minnesota-mallin mukaan. Oskari Tuominen kertoo oman 
selviytymistarinansa. 

 
ti 2.4. Kenkäkauppa Divas, Tullikatu 10, Naantali 
Tuote-esittelyn lomassa pientä tarjoilua ja 15% alennus illan ostoista 
 
ti 28.5. Kevätretki Velkualle 

Pirkko esittelee Palvan kirkon, ja iltaa vietetään Ninan mökillä. Tarkemmat 
tiedot myöhemmin. 

 


