
INNER WHEEL KOTKA   KOKOUSMUISTIO 
    Lokakuun kokous 2016 
 
Kausi 01.07.2016 - 30.06.2017       ”Toimi sydämellä” 
 
Aika ti 11.10.2016 klo 18.30 - 21.00 
Paikka Savarte Art, Vanha Paloasema, klo 18.30 - 19.45 
Läsnä 19 jäsentä 
Paikka Ravintola Tai Hing, Kirkkokatu 9, klo 20.00 - 21.00  
Läsnä 17 jäsentä 
 
Lokakuun illan hämärissä löysimme tiemme Vanhan Paloaseman sisäpihalta ihastuttavaan 
pikkugalleriaan. Siellä oli mielenkiintoinen ripustus näyttelyssä ”Taulun paikka”. Näyttely 
on avoinna 8 - 29.10.2016. Galleristi Sari Heikkinen toivotti Inner Wheeliläiset lämpimästi 
tervetulleiksi kuohuviinin ja naposteltavien kera. Savarte Art on vuonna 1987 perustettu 
taidealan yksityisyritys. Galleria Savarte Art on toiminut Kotkassa kauniin Vanhan 
Paloaseman tiloissa vuodesta 1988. Galleria esittelee suomalaisten eturivin taiteilijoiden 
teoksia kuukausittain vaihtuvissa näyttelyissään. Savarte Art on keskittynyt suomalaiseen 

grafiikkaan ja gallerialla on laaja grafiikan myyntikokoelma. Sari antaa vinkkejä 
taideteosten valintaan, kehystykseen ja ripustukseen sekä yrityksille että yksityisille. Sarille 
sähköpostiosoitteensa antaneet saavat kutsun seuraavan näyttelyn avajaisiin. 
 
(Lisätietoa Vanhasta Paloasemasta: kaupunginarkkitehti Th. Borchardt, talo valmistui 
1898,  kertaustyyliä edustava rakennus; ikkunoiden suipot muodot uusgotiikkaa, 
taidokkaat koristelut puu- eli nikkarityyliä, uusrenesanssi ilmenee seinän jakamisessa 
vyöhykkeisiin. Paloasema aiottiin purkaa 1980-luvulla, mutta se pelastui viime hetkellä, ja 
rakennus kunnostettiin säilyttäen. Rakennus on maamme vanhimpia puisia paloasemia.) 
kirj.huom. 
 
Galleriasta siirryimme iltavalaistuksessa olevan Sibeliuksen puiston ohi Tai Hing -
ravintolaan ruokailemaan ja kokoustamaan. Söimme kanaa kasviksilla ja riisiä 
aasialaisittain valmistettuna eurooppalaiseen tapaan veitsillä ja haarukoilla.  
 
Käsiteltyja asioita: 
 
Kutsut 25-vuotisjuhlaan pe 11.11. klo 19 on lähetetty jäsenille ja kutsuvieraille. Kutsut oli 
painatettu painotalossa. Kutsuvieraita ovat perustajajäsenet, jotka eivät enää ole 
klubissamme sekä entiset klubimme presidentit, jotka eivät enää ole jäseniämme. Joitakin 
osoitteita vielä puuttui, mutta tiedonhaku jatkuu. Myös piirimme 139 klubit on kutsuttu. 
 
Myyjäiset to 3.11.: Leipojalista kiersi vielä. Keskustelimme mihin aikaan paikalla pitäisi 
olla, kuka tulee mihinkin aikaan, hinnoittelijaksi lupautui Tuula Näränen, arpajaismyyjä 
Maija-Leena Vehkomäki. Arpajaisvoitot voi viedä Ailalle DataGroupiin, laputus. 
Herkkukorista oli myös keskustelua. Leipomukset tuodaan Koksiin klo 8. Carita Väkevä 
lupasi laittaa pöydät ja tuoda pöytäliinat, paikalle lupautuivat Tuulat, Helena Sarkkinen, 
Sirpa Mäntyvaara-Haavisto. Tuotteiden pitäisi olla laktoosittomia, ja niihin tulee merkitä 
käytetyt raaka-aineet. 
 
Piirikokousterveiset: Kotkan esitys/aloite IT-vastaavan osallistumisesta virallisena 
edustajana piirikokouksiin hyväksyttiin. Lisäksi luvattiin nettikoulutusta. Kouvolassa on 
27.10. koulutusta, johon tulee Pirkko Haario ja Maija-Leena Vehkomäki kouluttamaan. 
Maija-Leena lähettää jäsenille tiedot tapahtumasta. 
 
Muistiinpanot merkitsi 13.10.2016 Liisa Saarinen, sihteeri 


