
 

 
”Together we can”  –  Yhdessä onnistumme 
 
Theme 2019 - 2020 

EURAJOEN INNER WHEEL 

TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2019 – 2020 

SYYSKUU 2019 

Vuosikokous pidettiin 3.9.2019 kunnantalon takkahuoneessa, jossa koolla oli kaikkiaan 15 jäsentä. Ennen varsinaista 
kokousta Porin seudun jäteneuvonnasta Liisa Malin antoi meille runsaasti hyödyllistä tietoa jätteiden lajittelusta 
konkreettisin esimerkein erilaisista kierrätettävistä jätteistä sekä lisäksi kalvoesityksin ja mukaan saatavien esitteiden 
avulla. Paljon on jokaisen tehtävissä kierrätyksen suhteen sekä pienilläkin teoilla näin auttaa pysymään maailma 
mahdollisimman hyvänä tulevillekin sukupolville. 
Lisäksi Vappu kertoi Menolippu tulevaisuuteen -projektista, johon osallistuimme yhdessä rotarien kanssa, ja sitä kautta 9. 
luokkalaisille saaduista kesätyöpaikoista.  

Esityksen jälkeen pidettiin syyskokous, jossa past presidentti Vappu Heikkilä luovutti käädyt uudelle presidentille Päivi 
Sallilalle ja samalla kiitti kaikkia jäseniä aktiivisesta osallistumisesta klubin tapahtumiin menneellä kaudella. Kokous hyväksyi 
yksimielisesti tilinpäätöksen, tulevan toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksun, 38 €, sekä 
hyväntekeväisyysmaksun 12 €. 

Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Marjaleena Heininen, Katriina Kankaanpää, Marja-Liisa Lakaniemi, Kaarina Tamminen ja Marja 
Väkiparta, jotka Katriinaa lukuun ottamatta saivat kokouksessa IW-merkit rintaansa. 
Hyväntekeväisyyteen päätettiin antaa Eurajoella järjestettävään Joulupuu -keräykseen viimevuotiseen tapaan 350 €, 
Rauman Palvelutori -hankkeeseen 150 € sekä kevään kahdelle uudelle ylioppilaalle 100 €/ylioppilas. 
Terttu Kalmeenoja ja Vappu Heikkilä tarjosivat kokouskahvit ja Raija KIvikkola voitti arpajaisissa.  

 

LOKAKUU 2019 

Lokakuussa kävimme tutustumassa Cameo Boutiqueen Raumalla 13 sisaren voimin. Liikkeen omistaja, pukeutumisneuvoja, 
värikonsultti Sirke Lehtinen kertoi meille liikkeensä historiaa sekä muodin uusista trendeistä värimaailmoineen. Innolla 
teimme erinomaisia ostoksia hänen ja hänen apulaisensa asiantuntevalla avustuksella. Lisäksi saimme nauttia herkullisista 
suolaisista ja makeista pikkupurtavista kahvin ja muiden juomien kera. Katriinalle annettiin myös illan aikana IW-merkki.  

Piirikokous pidettiin Inner Wheel Suomen Rallyn 2019 yhteydessä Helsingissä 27.10.2019. Virallisina edustajina olivat 
presidentti ja rahastonhoitaja, heidän lisäkseen kokoukseen ja Rallyyn osallistui 2 jäsentämme. 

 

MARRASKUU 2019 

Marraskuussa menimme Rauman teatteriin katsomaan ”Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä” -esitystä, mukana 13 sisarta. 
Esitys oli romanttinen musiikkikomedia miehestä, joka haluaa vain rakastaa – hinnalla millä hyvänsä. Näyttelijät vetivät 
moninaiset roolinsa hyvin ja nauru ja aplodit raikuivat salissa monet kerrat. Iloista puhetta ja naurua kuului myös 
väliaikakahveista nautittaessa.  
 

JOULUKUU 2019 

Joulukuun suunniteltu vierailu Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalle peruuntui vähäisen lähtijämäärän vuoksi, mutta sen tilalle 
saimme kutsun LVT Putki Oy:ltä mennä tutustumaan heidän yritykseensä.  

LVT Putki Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Sallila kierrätti ja esitteli meille heidän toimitilojaan. Makoisten kahvittelujen jälkeen 
saimme kuulla mielenkiintoisen kattauksen yhtiön historiasta, heidän töistään ja toiminnastaan sekä yhteistyökumppa-
neistaan. Keskustelua käytiin ja kysymyksiä esitettiin innolla. Mukana oli kaikkiaan 12 sisarta. Paikalla pidettiin myös 
arpajaiset, joissa tällä kertaa onni suosi Mariannea. 

 

 



 

TAMMIKUU 2020 

Tammikuussa vietimme IW:n kansainvälistä iltaa Raumalla ravintola Osteria de Filippossa yhteensä 18 sisaren voimin. 
Pitkässä pöydässä riitti ääntä iloisen puheen ja naurun muodossa. Maistuvien pizzojen, pastojen ja risottojen pöytään 
saapuessa seurueemme huomattavasti hiljeni joksikin aikaa. Vietimme mukavan illan italialaisista ruoista ja mukavasta 
seurasta nauttien. 

 

HELMIKUU 2020 

Helmikuussa pidettiin vaalikokous Jokisimpukassa 4.2.2020, mukana 13 sisarta. Ennen varsinaista kokousta kävimme taas 
laulamassa vanhuksille tai oikeastaan lauloimme heidän kanssaan Tyrnikarissa. Laulu raikui ja monet laulut toivat 
vanhuksille muistoja lapsuudesta ja nuoruuden päivistä. Hyvä mieli jäi varmasti kaikille pienestä yhdessäolosta. 

Kokouksessa valittiin hallitus seuraavalle kaudelle, käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä nautittiin Kaarinan järjestämistä 
Jokisimpukan tarjoamista makoisista kokouskahveista. Kiitokset niistä. Arpajaisissa onni suosi Terttu Kalmeenojaa. 
 

MAALISKUU 2020 

Maaliskuussa menimme 10 sisaren voimin tutustumaan Rauman Merimuseoon, joka sijaitsee 1900 valmistuneessa, alun 
perin Rauman merikouluksi rakennetussa rakennuksessa. Rauman Merimuseosäätiö ylläpitää museota, joka on avattu 
kesäkuussa 2004. 

Amanuenssi Paula Kuparin johdolla tutustuimme museon laajoihin näyttelyihin, jotka esittelevät raumalaista 
purjemerenkulkua monin eri tavoin, merenkulun opetusta, laivanrakennusta sekä merimiesten elämää sekä maissa että 
merillä.  

Piirikokouksen piti olla Turussa la 21.3.2020 Educariumin Ravintola Piccu Macciassa, mutta vallitsevan Korona-
virustilanteen takia kokous pidettiinkin sähköpostitse tapahtuvana. Kokoukseen olivat osallistumassa presidentti ja sihteeri 
sekä lisäksi 3 jäsentämme. 
 

HUHTIKUU 2020 

Huhtikuussa oli tarkoitus lähteä tutustumaan sekä tekemään ostoksia puutarhaliike Viherkäiseen Raumalle. Korona-
pandemia kuitenkin muutti suunnitelmamme ja retki jäi tekemättä. 
 

TOUKOKUU 2020 

Toukokuussa ohjelmassa oli tutustuminen pienpaahtimo Capri Coffeeseen Eurajoella, mutta myös se jäi toteutumatta 
vallitsevissa poikkeusoloissa. 

Keväälle suunniteltu yhdistyksen rekisteröinti päätettiin vallitsevien poikkeusolosuhteiden takia siirtää tehtäväksi ensi 
kaudella. 

Kesätauolle jäimme odottamaan syksyä toiveikkain mielin, että yhdessä onnistuisimme tästäkin ikävästä tilanteesta, 
toivottavasti entistä vahvempina uuteen toimintakauteen. 

 

  

 

 

 


