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KOKOUSMUISTIO
Helmikuun kokous 2017
”Toimi sydämellä”

ti 14.2.2017 klo 19.00 - 21.35
Ravintola Wanha Fiskari, Kotka
12 jäsentä

Vierailijana valokuvaaja Pekka Vainio
Helmikuun kokousta edelsi vaalikokous, jonka jälkeen Pekka Vainio esitteli
itsensä ja kertoi valokuvaustyöstään. Hän näytti meille upeita kuvia mm.
Kotkan taivaalta kuvaamiaan revontulia. Pekka selosti, miten silmät eivät näe
revontulia kuten kameran linssi. Hän työstää kuviaan lisäksi tietokoneella.
Pekka sai esityksensä lopuksi tummanpunaisen ruusun ja hän sai toimia
onnenonkijana kahdelle arpajaisvoiton saajalle.
Ystävänpäiväiltamat Wanhassa Fiskarissa
Klubimestari Tuula ilmoitti suureksi iloksemme, että voimme siirtyä kabinetista
ravintolasaliin, johon meille oli katettu pöytä koko seurueellemme.
Vierailijamme ei malttanut jäädä aterioimaan kanssamme vaan lähti valokuvaamaan! Runsas buffet-pöytä blineineen, lisukkeineen ja mahtava
jälkiruokapöytä sekä tutut muusikot Mika ja Jarkko juhlistivat
ystävänpäivämme.
Helmikuun kokousasiat klo 20.45 - 21.35
Vatsat täynnä siirryimme takaisin kabinettiin kokoustamaan. Asioita oli kertynyt
paljon. Presidentti laittoi kiertämään 25-v juhlassa lahjaksi saadut Ainolaa ja
Nastolaa koskevat kirjat. Kirjoja saa lainata kotiin luettavaksi.
Tammikuun kokousmuistio oli lähetetty tiedoksi jäsenille sähköpostitse.
Jyväskylän piirikokous 11.3.2017
Piiriltä ei ollut vielä tullut asialistaa kokoukseemme mennessä. Jyväskylän
klubin kutsu sen sijaan oli jo netissä. Viralliset edustajat olivat Sirpa
Mäntyvaara-Haavisto ja Tuula Mäkitalo sekä varaedustajat Maija-Leena
Vehkomäki ja Liisa Saarinen. Koska Tuula, Maija-Leena ja Liisa ovat estyneet
lähtemään piirikokoukseen, kokous valtuuttaa Aila Pippolan lähtemään heidän
sijastaan.
Hyväntekeväisyyskohde ja määrä
Jäsenille oli lähetetty sähköpostitse selostukset Mannerheimin
lastensuojeluliiton ja Pelastakaa Lapset ry:n Kotkan paikallisosastojen
toiminnasta. Molemmat todettiin tarkoituksiimme sopiviksi kohteiksi, koska
molempien ohjelma kohdistuu lapsiin ja nuoriin. Kokous päätti antaa 500
euroa Mannerheimin lastensuojeluliiton Kotkan toiminnalle tänä vuonna ja ensi
vuonna Pelastakaa Lapset ry:lle.
Seuraava hyväntekeväisyyskampanja
Varataan alustavasti ensi syksyksi Pyhäinpäivää edeltävälle torstaille
2.11.2017 myyntipöytä KOKS:n kahvilan aulasta. Myyntipöydät ovat haluttuja,
joten kannattaa olla ajoissa liikkeellä.

Viime kauden hyväntekeväisyys
Maaliskuun kokoukseen 14.3.2017 tulee Kymenlaakson turvakodin edustaja
kertomaan meille toiminnastaan.
Nettikoulutus
Maija-Leena Vehkomäki kertoi Pieksämäellä 11.-12.2.2017 järjestetystä
nettikoulutuksesta. Mukana olivat olleet Helena Sarkkinen, Sirpa MäntyvaaraHaavisto, Tuula Mäkitalo ja Maija-Leena. Klubi kustansi heidän junamatkansa,
klubi osallistui myös koulutustilan kuluihin. Koulutuksessa oli mukana
yhteensä 16 IW-läistä. Omalle klubillemme on suunniteltu koulutusta ensi
syksynä. Maija-Leena lupasi lähettää uudestaan kolme vuotta sitten
lähettämänsä IW-nettisivujen avaamisohjeen. Meillä on uusi jäseniä, ja
joiltakin on saattanut ohje kadota.
Kevätretki toukokuussa
Keskusteltiin vaihtoehdoista, joita oli tullut esille lähinnä hallituksen jäseniltä:
Harjun Hoviin tutustuminen ja ruokailu kartanossa 31 e/hlö kimppakyydein,
Jokipuisto meri-jokiristeillen, pysähdys Jokipuistossa, ruokailu aluksella,
reittiselostus 89 e/hlö (alus vain ryhmämme käytössä), Malmgårdin kartano,
linnakierros, ruokailu, tilausajokuljetus 111 e/hlö. Ehdotuksia olivat myös
historiallinen Loviisan Kappeli, Rankki, Karhulan Hovi, Varissaari, Inkeroisten
teollisuus- ja kotimuseo, Kouvolan taidemuseo Poikilosta. Loviisa kiinnosti,
mutta vanha Kappeli on avoinna toukokuussa vain viikonloppuisin sekä 16.5.
ryhmiä varten. Tutkitaan muita vaihtoehtoja Loviisaan.
Muistiinpanot merkitsi 20.2.2017
Liisa Saarinen, sihteeri

