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EURAJOEN INNER WHEEL – Toimintakertomus kaudelle 2018 – 2019 

1 Klubi 

Eurajoen Inner Wheel (EIW) on yksi Piirin 141 kahdeksasta 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 2018 – 2019 teema oli ”Empower and Evolve – Toteuta muutos”. 

3 Toimintakertomus 

3.1 Jäsenmaksu 

Kerättävällä jäsenmaksulla (38 €) katettiin Eurajoen klubin toiminnan osuus sekä piirin ja 
kansallisen neuvoston maksut. 

3.2 Rahan keräys 

EIW kokosi jäseniltään 12 euron suuruisen summan lahjoitettavaksi erikseen 
päätettävään toimintaa. 

Teatterimatkalla järjestetty arvonta tuotti 50 €. Lisäksi kuukausikokouksissa järjestettiin 
arvontoja. Edellisen arvonnan voittaja toi palkinnon seuraavaan arvontaan. 

Osallistuimme Festivo-juhlaviikon Kustaa Adolfin kirkossa elokuussa pidettävän konsertin 
markkinointiin ja musiikkinautintoon. 

3.3 Hyväntekeväisyys ja lahjoitukset 

Kauden 2018 – 2019 lahjoituksena kerätyllä ja saadulla rahalla osallistuttiin Joulupuu-
keräykseen 463,60 eurolla Eurajoen kunnan sosiaalitoimen avustuksella. 

Tämän vuoden IW-stipendit (100 €/ylioppilas) annettiin kevään uusille ylioppilaille 
Suvianna Härkisuolle ja Anni Virtaselle. 

Eurajoen IW osallistui yhdessä Eurajoen Rotaryklubin kanssa 9-luokkalaisille järjestettyyn 
Matkalippu tulevaisuuteen -kampanjaan, jossa hankittiin mm. kuudelle oppilaalle 
kesätyöpaikka. 

IW-sisaret osallistuivat myös kesän aikana Jokisimpukan kesäkahvilatoimintaan. 



 

3.4 Jäsenet 

Klubin jäsenmäärä lisääntyi kolmella uudella jäsenellä (Kaisu Korpela, Kirsi Mäkilä ja 
Kaarina Tamminen), mutta myös vähentyi kahdella (Satu Kuusisto ja Marjatta Lanki), 
yhteensä kauden lopussa jäsenmäärä oli 20. 

Järjestön sääntömuutosten jälkeen klubin jäseneksi voidaan valita myös ei-
Rotaryjärjestöön liittyviä henkilöitä. 

3.5. Hallinto 

Syyskuussa pidettiin syyskokous, jossa hyväksyttiin kauden 2017 – 2018 tilinpäätös ja 
toimintakertomus ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille sekä esitettiin tulevan 
kauden ohjelma ja budjetti. 

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

Syksyn piirikokous pidettiin Raumalla 13.10.2018. Kokoukseen osallistuivat Vappu 
Heikkilä, Oili Ruohola ja Irja Suominen. 

Kevätpiirikokoukseen osallistuivat Päivi Sallila, Oili Ruohola, Jaana Jasu ja Irja Suominen. 
Kokous pidettiin Viking Linen piknik-risteilyllä 10.3.2019. 

Hallituksen kokouksia pidettiin 2 kertaa kauden aikana. 

Hallituksen kokoonpano toimintakaudella oli seuraava: puheenjohtaja Vappu Heikkilä, 
varapresidentti Päivi Sallila, sihteeri Oili Ruohola, past presidentti Minna Kuusisto, 
rahastonhoitaja Jaana Jasu, klubimestari Marianne Nurmo-Heikkilä, ISO Terttu 
Kalmeenoja, ja jäsen Marja Koskenkorva. 

3.6 Talous 

Yhdistyksen toiminta hoidettiin budjetin mukaisesti. Tilikauden tulos osoitti 642,08 €. 

3.7 Ohjelma  

Liitteenä on toimintakauden ohjelma, jonka mukaan järjestettiin kuukausikokoukset, 
pääasiassa kuukauden ensimmäisenä tiistaina. 

  

 

 

 

 

 

 

 


