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KOKOUSMUISTIO
Maaliskuun kokous 2017
”Toimi sydämellä”

ti 14.3.2017 klo 18.30 - 21.15
Ravintola Wanha Fiskari, Kotka
16 jäsentä + 1 tutustuja

Ennen kokouksen alkamista pidimme hiljaisen hetken entisen jäsenemme
Pirkko Dagmar Ilomäen (o.s. Ylätalo, 9.5.1928 - 7.2.2017) muistoksi. Kotkan
Inner Wheelistä hänen siunaustilaisuuteensa osallistuivat Tuula Mäkitalo,
Marja Strandman, Leila Vistala ja Liisa Saarinen.
Vierailija

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry
www.kymenlaaksonensijaturvakoti.fi
Edellisen kauden 2015-2016 hyväntekeväisyyskohteemme
Toiminnanjohtaja Tiina Palviainen on aloittanut työnsä Kymenlaakson Ensi- ja
turvakotiyhdistyksessä puoli vuotta sitten, sitä ennen hän toimi Kotkan
kaupungin perhepalveluiden varhaisen tuen päällikkönä.
Yhdistys täytti 70 vuotta viime vuonna eli se aloitti toimintansa 1946 Miina
Sillanpään jalanjäljissä.
Tiina kertoi, että heillä on 700 asiakasta. Ensi- ja turvakotiyhdistys on
lastensuojelujärjestö, joka auttaa vaikeissa elämäntilanteissa olevia lapsia ja
perheitä. Se ennaltaehkäisee lasten laiminlyöntiä sekä lähisuhde- ja
perheväkivaltaa. Yhdistys tekee erittäin tärkeätä työtä. Kuulimme surullisia
tarinoita päihteiden käyttäjien ja mielenterveysongelmaisten todella hankalista
tilanteista pienten lasten kanssa. Heillä ei mahdollisesti ole ollut edes omassa
lapsuudessaan mitään mallia, miten lasten kanssa menetellään.
Lahjoituksemme meni oikeaan osoitteeseen. Pienikin rahallinen tuki on
tarpeen Ensi- ja turvakodille. He saavat osan kuluistaan asiakasmaksuina
Kouvolan ja Kotkan kunnilta, Veikkaukselta (entinen RAY) ja STEAlta
(Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) ja muita avustuksia.

Ruokailu ja kokousasiat
Klubimestari Tuula ja ravintoloitsija Riitta yllättivät meidät maukkaalla keitolla,
focaccia-leivällä, kotimaisella luomuöljyllä, jälkkäriksi ihanaa crème brûléeta.
Riitta toi meille maistiaisia myös raisiolaisen luomutilallisen hernerouheesta,
jota voi käyttää ruoanlaitossa. Nautiskelun jälkeen meillä oli iso urakka monien
klubin, piirin, kansallisen ja kansainvälisten asioiden läpikäymisessä.
Jyväskylän piirikokousasiat varapresidentti Sirpa Mäntyvaara-Haavisto
selosti selkeästi ja ytimekkäästi. KN:n jäsenmaksu nousee 12 eurosta 13
euroon, piirin jäsenmaksuun 25 euroon lisätään yksi euro tämän vuoksi eli nyt
26 euroa, piiri maksaa Melbournen Convention Feen 3 e/jäsen.
Piirihallitukseen valittiin jäsenemme Aila Pippola varapuheenjohtajaksi. MaijaLeena Vehkomäen toivottiin jatkavan nettikoulutusta, seuraavaksi
mahdollisesti Tampereella. (Oliko nettikoulutuksen kuluista mainintaa?)
Nordic Meeting on Helsingissä 23.9.2017, tarkempaa ohjelmaa ja
ilmoittautumista ei vielä ollut. Melbournen Conventionin esite kiersi.

Seuraava piirikokous on Oulun Rallyn yhteydessä 14-15.10.2017. IW:n
sivulla on ohjelma ja ilmoittautumislomake, kuten Maija-Leenan
demonstraatiossaan näytti.
Kotkan IW-klubi järjestää piirikokouksen keväällä 2018!
Hyväntekeväisyyslahjoitus MLL:lle, presidentti Tuula sopii tapaamispäivän
paikallisen osaston kanssa ja ilmoittaa jäsenille. Muutama halukas hallituksen
jäsen voi osallistua luovuttamiseen.
Uusi jäsen Anne Henriksson esittäytyi, myös paikalla olevat jäsenet
esittäytyivät lyhyesti. Hyväksyimme Annen jäseneksemme ja toivotimme
tervetulleeksi.
Kevätretkestä tuumailtua
Klubimestari Tuula oli käynyt testaamassa Haminan holveissa olevan Kamuravintolan, todennut hyväksi ja saanut sieltä tarjouksen. Hän oli saanut
tarjouksen myös Kotkan Klubin ravintoloitsijalta Varissaaren retkestä. Loviisan
Kappelista (Legendaarisen ravintola Kappelin 150-vuotiseen historiaan mahtuu
tunnettuja vieraita ja esiintyjiä. Kappeli on ainoa rakennus, joka on jäljellä Loviisan
kukoistuksen ajasta, 1800-luvun lopulla alkaneesta kylpyläkaudesta)

oli myös tullut tarjous, mutta päivämäärä ja aika ei sopinut. Päätimme lopulta,
että menemme Kamuun torstaina 11.5.2017. Lähtö kimppakyydein sinne on
klo 16 ja Kamussa aloitamme klo 16.30. Retkelle pitää ilmoittautua viimeistään
to 4.5., mutta siitä tulee tarkemmat tiedot toukokuun kutsussa.
Nettikoulutusta tullaan järjestämään kevään aikana kunhan Maija-Leena saa
sovittua oman aikansa ja kirjaston neukkarin ajat. Maija-Leena ilmoittaa päivät
jäsenille ja hänelle saa ilmoittautua. Ajatuksena oli noin viiden hengen ryhmät.
Kiitos Maija-Leenalle, että saimme esimakua www.innerwheel.fi sekä Suomen
että piirimme 139 sivuista www.D139.innerwheel.fi , kun hän esitteli niitä
videotykin avulla, miltä ne näyttävät ja mitä sieltä löytyy. ”Salaiset” kansiot ovat
salasanojen takana. Inner Wheel Finlandia koskevat asiat: Koko-Suomi ja
omaa piiriämme ja klubiamme: Itä-Suomi. Menkää kokeilemaan!
Keskustelimme myös henkilötietojen suojauksesta IW:n sivuilla.
Ehdotuksia ensi kaudelle 2017-2018 voi jo antaa varapresidentti Sirpalle.
Yksi mahdollisuus voisi olla, jos se kiinnostaa jäseniä, on Kotkan kaupungin
”Lasten kulttuuripolku” -ohjelman esittely klubillemme.
Seuraava kokous myös poikkeava viikonpäivä! keskiviikko 12.4.2017
Vellamossa. Opastus siellä alkaa klo 16.30. Vierailusta tarkemmin huhtikuun
kutsussa.
Arpajaiset pidettiin kokouksen lopuksi. Palkinnon voitti Leena Aro.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.15 ja lähdimme kotiin mereltä
puhaltavan tuulen saattelemana.
Muistiinpanot merkitsi 15.3.2017
Liisa Saarinen, sihteeri

