
INNER WHEEL KOTKA   KOKOUSMUISTIO 
    Tammikuun kokous 2017 
 
Kausi 01.07.2016 - 30.06.2017       ”Toimi sydämellä” 
 
Aika ti 10.1.2017 klo 17.30 - 20.00 
Paikka Kymenlaakson Maakuntatalo Karhulassa, klo 17.30-18.45 
Läsnä 14 jäsentä 
Jatkot Kalakauppa-kahvila Kirjavainen torin laidalla, klo 19.00-20.00  
Läsnä 14 jäsentä 
 
Vierailu pappilassa 
 
Maakuntajohtaja Jaakko Mikkola esitteli talon historiaa klubilaisten avustaessa 
muisteloineen rakennuksesta. Useimmat tiesivät talon entisenä Kymin pappilana ja 
kirkkoherra Rurik Tammekkaan kotina. Wiinerikahvien ja power point -esityksen jälkeen 
saimme kiertää toimistotiloissa. Muistoksi saimme lahjakassit, joka sisälsi mm. alempana 
mainitun kirjan ”Kymenlaakson rakennuskulttuuri”.  
 
Lainaus Marja Terttu Knapaksen v 1984 ilmestyneestä julkaisusta ”Kymenlaakson 
kulttuurihistorialliset kohteet”:  Kirkkoherran pappila, Helilä 
Vuonna 1879 valmistunut koristeellisin puuleikkauksin ja avokuistein varustettu 
pappilarakennus lienee jo kolmas nykyisellä paikallaan. Pappila on nykyään kaupungin 
toimitiloina. 
Päivitys Kymenlaakson seutukaavaliiton vuoden 1992 julkaisusta (inventointi 
rakennustutkija Timo Lievonen) ”Kymenlaakson rakennuskulttuuri”: Kymin kirkkoherran 
pappila: Karhula/Kirkollinen rakennus, Istutukset/Kertaustyylit Puutyyli/1879, 
Valtakunnallisesti merkittävä 
Koristeelliset puuleikkaukset. Avokuisti.Pappilarakennus lienee kolmas tällä paikalla. 
Nykyisin kaupungin toimitiloina.Käsittänyt 12 huonetta, johon sisältynyt mm. kanslia, 
odotushuone ja arkisto. 
 
Nyt rakennuksessa on Kymenlaakson Liiton toimitilat. Maakuntajohtajan tehtäviä ovat 
maakunnan kehittäminen,  edunvalvonta, kansainväliset yhteydet, viraston johtaja, 
virastolle kuuluu erikoisuutena myös Kymenlaakson kesäyliopisto.  
Saamamme esitteen mukaan maakunnan liitto vastaa aluekehittämisen strategisesta 
kokonaisuudesta ja maakunnan yleisestä kehittämisestä sekä kehittää alueen 
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liitto koordinoi liikennejärjestelmäsuunnittelua. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liitto vastaa maakuntakaavan laadinnasta sekä ajan 
tasalla pidosta. Tällä hetkellä saamme seurata mediasta mitä entisaikojen lääneistä tulee 
kehittymään sote- ja maakuntauudistuksessa. Lisää Kymenlaakson Liiton nettisivuilta: 
www.kymenlaakso.fi 
 
Kokous ja ruokailu Kalakauppa ja kahvila Kirjavaisella 
 
Maakuntajohtaja tuli mukaamme aterioimaan. Saimme mehevää lämminsavulohikiusausta 
ja raikasta salaattia, jälkiruoaksi kahvi/tee leivonnaisineen. Mmmm, masut täynnä… 
Mukana olivat myös uusi entinen jäsen, Heidi Gartz ja uutena Pilvikki Ojanen. He kertoivat 
itsestään ja saimme tutustua mielenkiintoisiin uusiin jäseniin. Toivotimme heidät 
lämpimästi tervetulleeksi klubiimme. Presidentti Tuula pyysi nettivastaava Maija-Leenaa 
lisäämään jäsenet nettisivullemme. 
 
Vilkkaan vapaan keskustelun jälkeen otimme esille myös klubiasioita. Muistimme 93 
vuotiasta Inner Wheel -järjestöä, jonka vuosipäivä oli juuri klubikokouksemme päivänä. 
Myös IIW presidentti Oluyemisi Alatise toivotti IIW nettisivustolla hyvää IIW-päivää kaikille 
Inner Wheel ystäville, hänen tervehdyksensä on lisäkuvan kera IIW-sivulla. Leena Aro 

http://www.kymenlaakso.fi/
http://www.internationalinnerwheel.org/iw-day-message-2017.html


kertoi lyhyesti viestin sisällöstä suomeksi, Alatise mm. kehotti klubeja kertomaan 
toiminnastaan kuvien kera ladattavaksi IIW:n sivuille. 
 
Seuraava kokous eli helmikuun vaalikokous ja kuukausikokous on tiistaina 14.2.2017 klo 
18.30 Wanhassa Fiskarissa. Pidämme ensin vaalikokouksen, sitten valokuvaaja Pekka 
Vainion esitys, ruokailu ja lopuksi helmikuun kuukausikokousasiat. Vietämme taas 
merkkipäiviä: laskiaistiistaita ja ystävän päivää! Helmikuun vaalikokouksessa valitaan 
ainakin yksi uusi jäsen past presidentin paikalle. Presidentti Tuula ja hallitus valmistelevat 
asiaa. 
 
Keskustelimme myös mahdollisesta hyväntekeväisyyskohteesta ja esille tulivat mm. 
paikalliset Mannerheimin Lastensuojelujärjestö ja Pelastakaa Lapset ry. Kohteet otetaan 
esille seuraavassa kokouksessa. 
 
Kuka lähtee Pieksämäelle? Maija-Leena kertoi IW-nettikoulutuksesta  

Ajankohta viikonloppu 11.2. -12.2.2017 
Paikka hotelli Savonsolmu, Pieksämäki. 
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Maija-Leenaan, puh 050-5847651, s-posti: 
maija-leena.vahkomaki@kymp.net 
 
 
Muistiinpanot merkitsi 26.1.2017 
Liisa Saarinen, sihteeri 
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