IW Kotka

Aika
Paikka
Paikalla

KLUBI KOKOUS

14.4.2015 klo 18.00
Ravintola Wanha Fiskari
18 jäsentä
Piiripuheenjohtaja Tuula Karvinen
Kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen

Piiripuheenjohtaja Tuula Karvinen
Kokouksen aluksi Presidentti Helena Sarkkinen toivotti piiripuheenjohtajan
tervetulleeksi Kotkaan. Puheenjohtaja oli toimikaudellaan vieraillut jo muissa
klubeissa ja Kotka oli jäänyt viimeiseksi.
Puheenjohtaja kertasi Inner Wheelin syntyaikoja. Ensimmäisen maailmansodan
loputtua tämän tyyppiselle hyväntekeväisyydelle syntyi tilausta. Ensimmäinen klubi
perustettiin Englantiin 1924. Kansainvälinen IW-päivä on 10.1.
Suomessa klubeja on 38 joissa jäseniä n. 1300. Klubit toimivat itsenäisesti.
Kansallinenneuvosto hoitaa nimensä mukaisesti yhteyksiä maailman laajuisesti.
Inner Wheel on tarkkailuasemassa YK:n toiminnassa mukana.
Puheenjohtaja kiinnitti huomiota uusien jäsenten hankintaan. Välttämättä ei
enää tarvittaisi Rotary-sidonnaisuutta. Pyritään kuitenkin pitämään klubit
puhtaasti naisjärjestönä, oli klubimme kanta. Varainhankinta ja näkyvyyden
saaminen ovat myös tärkeitä asioita. Puheenjohtaja muistutti, että olemme
osa kansainvälistä toimintaa johon on kiinnitettävä huomiota. Me osallistumme
kansainväliseen toimintaan tukemalla Plan-kummitoimintaa vuosittain. Paikallisesti
tukikohteet valitsemme itse. Viimeisin merkittävä varainhankinta kohteemme oli
kevätkonsertti, jonka tuotto lahjoitettin Kymenlaakson keskussairaalan syöpäosastolle.
Seuraava suurempi tapahtuma on syksyllä Salon Rally jonne piiripuheenjohtaja
toivoo runsasta osanottoa.
Kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen
Heikki Laaksonen esitteli Kotkan puistoja ja niiden syntyhistoriaa.
Rakentaminen aloitettiin Sapokasta. Alue oli ”haiseva mutalammikko” ja määrärahaa
oli aluksi kaksi miljoonaa markkaa jolla päästiin alkuun. Rakentaminen osui 90-luvun alun
lamavuosiin joka asetti omat haasteensa taloudellisesti. Kuntalaistenkin mielipiteet
menivät ristiin ja vastustus moiseen tuhlaukseen sai äänekkäitä kannattajia. Alue
ruopattiin ja siihen kuntoonhan sitä ei voinut jättää vaan työt jatkuivat silloisen
kaupunginjohtajan siunauksella.
Rakennustöiden edetessä puisto sai paljon positiivista julkisuutta ja kiitosta. Neljän
vuoden aikana puistosta kehittyi kaupunkilaisten keidas ja vastustus laantui. Nyt
Sapokka on kansainvälisestikin kuuluisa. Siitä on tullut merkittävä matkailukohde
niin tavallisille ihmisille kuin alan ammattilaisillekin. Sieltä haetaan mallia oman
pihan ja ympäristön rakentamiseen.

Keskeisenä teemana puistossa on kasvillisuus, vesi, kivet ja valaistus. Siellä
on runsaasti yksityiskohtia. Monet vanhat rakennusten perustat ovat saaneet
uuden elämän kivirakentamisen myötä.
Ja matka jatkui, meillä on nyt vanhaan ölysatamaan rakennettu Katariinan Meripuisto,
Veistospromenaadi, rehevä Sibeliuksen puisto, yrttipuutarha, Fuksinpuisto atsaleoineen
keskellä kaupunkia. Karhulan puolelle on juuri valmistunut Jokipuisto. Kaupungin
budjetista puistotoiminnan osuus on alle prosentti. Hyvällä suunnittelulla saadaan
aikaan erinomaista jälkeä.
Me kotkalaiset voimme olla todella ylpeitä puistoistamme ja kaupunginpuutarhuri
Heikki Laaksosen saamista monista puistorakentamisen palkinnoista ja kunniamaininnoista.
Helena Sarkkinen
Piirikokousterveiset Nastolasta, piirin talous mennään plus/miinus nollalinjalla.
Yhdistysten rekisteröinti on puhuttanut osallistujia. Jos Piiri yksin rekisteröistyisi
eivät rekisteröimättömät yhdistystykset voisi käyttää puhe- ja äänivaltaa kokouksissa.
Päätös oli, että toistaiseksi ei rekisteröidytä.
Seuraava klubikokous on Langinkosken Kalastusmajalla 12.5.2015 klo 17.00

