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Theme 2018 - 2019 

EURAJOEN INNER WHEEL 

TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2018 – 2019 

SYYSKUU 2018 

Vuosikokous pidettiin 4.9.2018 kunnantalon takkahuoneessa, jossa koolla oli kaikkiaan 18 jäsentä. Ennen kokousta Rotarien 
edustaja Timo Laine esitteli meille Menolippu tulevaisuuteen -projektia, johon rotarit ovat jo muutaman vuoden 
osallistuneet ja johon nyt myös Eurajoen Inner Wheel menee mukaan. Projekti on hyvän käytöksen kampanja, kohteena 9. 
luokkalaiset koululaiset, tavoitteena saada nuoret ymmärtämään hyvien käytöstapojen merkitys elämässä. Palkintona 
parhaille 4-5 kesätyöpaikkaa. 
 
Esityksen jälkeen pidettiin syyskokous, jossa past presidentti Minna Kuusisto luovutti käädyt uudelle presidentille Vappu 
Heikkilälle ja samalla kiitti kaikkia jäseniä aktiivisesta osallistumisesta klubin tapahtumineen hänen kaudellaan. Kokous 
hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen, tulevan toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksun, 38 €, sekä 
hyväntekeväisyysmaksun 12 €. 
 
Kokouksen päätteeksi Terttu Kalmeenoja kertoi toimintaterapiasta, kuntoutuksesta, joka perustuu toiminnan 
terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön. Sitä voidaan hyödyntää mm. 
kehityksellisten, ikääntymisen mukaan tuomien muutosten, sairauden tai vamman aiheuttamien toimintakyvyn 
heikkenemisen kuntoutukseen. 
 
Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Kaisu Korpela ja Kirsi Mäkilä, jotka saivat kokouksessa IW-merkit rintaansa. 
Hyväntekeväisyysraha päätettiin antaa Eurajoella järjestettävään Joulupuu -keräykseen. 
Terttu Kalmeenoja ja Vappu Heikkilä tarjosivat kokouskahvit ja Kaisu Korpela voitti arpajaisissa.  

 

LOKAKUU 2018 

Lokakuussa teimme teatterimatkan Poriin pe 5.102018 yhdessä Rotarien kanssa. Kävimme katsomassa Jaakko Saariluoman 
ohjaaman Ken Ludwigin hauskan ja kevyen komedian, Tenorit liemessä. Väliajalla nautimme Matti Huhtamaan 
syntymäpäivänsä kunniaksi tarjoamat väliaikakahvit. Vanhan tavan mukaan järjestimme matkalla arpajaiset, josta voittoa 
saatiin hienot 50 €. Matkalla oli kaikkiaan 35 henkilöä. 
 
Piirikokous järjestettiin Raumalla 13.10.2018. Varsinaisina edustajina olivat mukana presidentti ja sihteeri. Lisäksi paikalla 

oli yksi jäsenistämme. 

 
MARRASKUU 2018 

Marraskuussa kokoonnuimme Jokisimpukassa 10 sisaren voimin. Rauma Festivon toiminnanjohtaja Anna Grundström oli 
vieraanamme ja saimme kuulla aimo annoksen Festivo musiikkiviikon historiaa, ensimmäinen Festivo järjestettiin Raumalla 
jo v. 1984. Lisäksi hän kertoi siitä valtavasta työmäärästä, mitä tuollaisen musiikkiviikon järjestäminen pitää sisällään. Hän 
kertoi myös, miten musiikki on ollut jo varhaisesta lapsuudesta saakka vahvasti mukana hänen elämässään, ja on 
täysipainoisesti sitä edelleen. Lopuksi saimme vielä nauttia hänen hienosta selloesityksestään. 

Marjatta Lucander tarjosi maittavat kahvit ja kahvileivät sekä hän voitti myös arpajaisissa. 

 

JOULUKUU 2018 

Eurajoen Inner Wheelin ”pikkujoulut” vietimme 4.12.2018 Hankkilan Heikkilässä eli Hyörtillä. Saimme nauttia Vapun 
laittamista herkullisista syömisistä ja juomisista lämminhenkisissä, jouluisissa tunnelmissa. Joululaulut raikuivat ja iloinen 
puheensorina ja nauru täyttivät talon. Vappu kertoi meille myös kotitalon historiaa entistenkin sukupolvien ajoilta. 

Tärkeää asiaa meille kertoi hammaslääkäri Eeva Saura hampaidemme hyvästä hoidosta ja niiden hoitamisen tärkeydestä.   

Myös piirin puheenjohtaja Helena Pihlava osallistui pikkujouluumme. Kaikkiaan paikalla oli 17 sisarta. Arpajaisissa voittivat 
Helena Pihlava ja Helena Lähteenmäki. 



 

TAMMIKUU 2019 

Tammikuussa vietimme kansainvälistä Inner Wheel päivää Ravintola Savilassa tiistaina 8.1.2019 ruokailun ja mukavan 
yhdessäolon merkeissä. Paikalla oli yhteensä 14 sisarta.  

Ruokailun jälkeen Marianne kertoi meille kansainväliseen iltaan sopien 28.6. – 6.7.2018 tapahtuneesta Amerikan 
matkastaan, joka oli RFE Rochester New York USA (Rotary Friendship Exchange). Matka suuntautui Finger Lakes alueelle 
USA:n osavaltiossa. Matkaan kuului vierailuja turistikohteissa, yritysvierailuja sekä Rotary-toimintaan osallistumista 
kokouksien, piirin virkailijoiden vaihtojuhlan, Ontario-järven rannalla pidettyjen grillijuhlien ym. merkeissä. Ihailimme 
upeita kuvia matkasta Marianne hienon kerronnan kera. 

Pidimme myös arpajaiset, joissa onni suosi Marjatta Lucanderia. 

 
HELMIKUU 2019  

Entiseen tapaan vaalikokous pidettiin Jokisimpukassa 5.2.2019, mukana 12 sisarta. Heistä yksi oli Kaarina Tamminen, joka 
oli tutustumassa toimintaamme ja lupautui jäseneksemme. Klubin merkki annetaan hänelle syyskokouksen yhteydessä. 
Ennen varsinaista kokousta kävimme taas laulamassa yhdessä vanhusten kanssa Tyrnikarissa, jossa oli vanhuksia eri 
osastoilta. Kaikille tuntui jäävän hyvä mieli iloisesta yhdessäolon hetkestä.  

Arpajaisissa voitti uusi jäsenemme Kaarina Tamminen 

 

MAALISKUU 2019 

Maaliskuussa tutustuimme 5.3.2019 raumalaiseen Mamma Roosa pellava-/sisustusliikkeeseen 15 sisaren voimin, heistä 
uusina toimintaamme tutustumassa Marja-Liisa Lakaniemi, Katriina Kankaanpää sekä Marjaleena Heininen. 

Liikkeen omistaa Terhi Steenroos, joka jo useiden vuosien ajan ennen liikkeensä perustamista on tehnyt brodeerauksia 
erilaisiin kodin käyttö- ja sisustustekstiileihin. Liikkeen avaamisen myötä valikoima on laajentunut brodeerausten ohella 
myös valmiilla tekstiileillä sekä sisustustavaroilla. Muutama vuosi sitten on avattu myös verkkokauppa, jossa valikoimaa on 
edelleen lisätty. Lisäksi sisustussuunnittelija Paula Hellberg kertoi meille omasta työstään sekä sisustuksen uusimmista 
tuulista. Ostoksia tehtiin iloisen puheensorinan säestämänä sekä nautittiin talon tarjoamat maittavat laskiaispullakahvit. 
Meille järjestettiin myös arpajaiset, joissa onni suosi Raijaa ja Marja-Liisaa. 
 
Piirikokous pidettiin 10.3.2019 Viking Linen piknik-risteilyllä, mukana 3 edustajaa Eurajoelta. 
 

 
HUHTIKUU 2019 
 
Huhtikuun ohjelmana oli 2.4.2019 tutustuminen Hanna Asikaisen gluteenittomia tuotteita valmistavaan Hannan 
Gluteenittomat Herkut -yritykseen Eurajoella, mukana 9 sisarta. 

Gluteenittomia tuotteitaan hän myi aluksi mm. markkinoilla kiertäen eri puolella Suomea. Leipomotoiminta alkoi v. 2012 
Porissa, v. 2014 se siirtyi kotipihalle tehtyyn leipomoon ja v. 2017 uuteen leipomoon 8-tien varressa, jossa on myös kahvila-
myymälä. Hannan lisäksi leipomoon on palkattu 2 vakinaista henkilöä. Mikko hoitaa mm. kaiken tietotekniikkapuolen. 

Myymälästä voi ostaa leipää, suolaisia piirakoita ja makeita leivonnaisia sekä esim. vispipuuroa. Lisäksi mm. SOK:n kautta 
menee vispipuuroa ja uutena tuotteena valmiita eväsleipiä, joita esim. n. 2 kk:n aikana on mennyt n. 4500 kpl. Tilauksesta 
saa lisäksi lähes kaikkea gluteenitonta. 

 

TOUKOKUU 2019 

Kevään viimeisenä tapahtumana oli toukokuussa keväinen illanvietto Veikkojen Majalla 17 sisaren voimin. Ilta aloitettiin 
kävelylenkillä pururadalla, osa helpomman maaston valiten ja osa mäkisemmän maaston valiten. Kävelyn jälkeen 
nautimme Eurajoen Opistolta hankitun maukkaan iltapalan salaatteineen sekä suolaisine ja makeine piirakkoineen kahvin 
kera. Iloinen puheensorina täytti majan.  

Myös arpajaiset järjestettiin ja tällä kertaa onni suosi Jaanaa, joka voitti komean amppeliorvokin.  

Elokuun Festivo-liput mukanamme lähdimme odottamaan kesää ja suunnittelemaan uutta toimintaa seuraavalle kaudelle. 


