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INNER WHEEL KOTKA   KOKOUSMUISTIO 

    Marraskuun klubikokous 2017 

 

Kausi 01.07.2017 - 30.06.2018  ”Vaikuta tulevaisuuteen”  Leave a lasting Legacy 

 

Aika 14.11.2017 klo 18.30-20.30 

Paikka ravintola Wanha Fiskari 

Läsnä 14 jäsentä 

Vierailija Terhi Rokkanen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Kotkan paikallisyhdistys 

 

Klubi-ilta aloitettiin kokousasioilla klo 18.30 - 19.00 

- Sihteeri Liisa kertasi lokakuun kokouksessa käytyjä asioita. 

- Varapresidentti Kyllikki kertoi Oulun Rallyn ja piirikokouksen tunnelmistaan. Varsinkin sunnuntain kahden 

eri kirkon edustajan naispastorin tarinat olivat mielenkiintoisia. Hienoa oli myös tutustua muiden klubien 

ihmisiin. Kyllikki esitti tervetuloa-toivotuksen Kotkaan kevätpiirikokoukseen. Piirikokouksen sisältöä emme 

vielä ehtineet käydä läpi, koska sihteerille ei ollut tullut virallista pöytäkirjaa. Maija-Leena Vehkomäki oli 

löytänyt pöytäkirjan netistä: www.d139.innerwheel.fi ja siellä ”Arkku” avautuu salasanalla Itä-Suomi. 

Käykää tutusmassa siihen. 

 

- Klubimestari Leena selvitti Kairon tilanteesta ja että Vellamo on valittu piirikokouspaikaksi 3.3.2018. 

Hotelli Merikotka on Vellamon läheisyydessä. Siellä on 15 huonetta, hinnasta ei vielä ollut vahvistusta. 

Mahdollisesti varataan kiintiö muualta tuleville, jotka tarvitsevat yöpymisen. 

 

- Piirikokoukseen tarkoitetut arpajaisvoitot voi viedä Datagroupiin. Aila Pippola pyysi, että voitot 

paketoidaan valmiiksi kauniisti, mielellään sellofaaniin. Miten arpajainen toteutetaan, jäi vielä auki. 

Voittojen pitäisi olla ”pikavoittoja”, jotka saa heti. Saattaa käydä muuten niin, että voittaja ei ehdi 

lunastamaan voittoaan aikaisen kotiinlähdön vuoksi. 

http://www.d139.innerwheel.fi/
http://www.innerwheel.fi/wp-content/uploads/2017/09/IW-logo-blue-yellow.jpeg


 

- Seuraava IW-tapaaminen on Kotkan teatterin kabinetissa ti 5.12.2017 klo 18.00 ennen klo 19.00 alkavaa 

Brel, Suosalo ja Tapiola Sinfonietta -esitystä. Sihteeri kierrätti listan, johon halukkaat saivat merkitä 

väliaikatarjoilutilauksensa. Lista sisälsi 13 henkilön tilaukset ja sen mukaan sihteeri tilaa ne 

Teatteriravintolasta ja kukin käy maksamassa ravintolaan tilauksensa. Ennen esitystä olisi hyvä keskustella 

mm. myyjäisten ajankohdasta ja koordinoijasta sekä sopia piirikokousjärjestelyjen toimijat.  

 

- Avoimeksi jäivät ajanpuutteen vuoksi syyspiirikokouksen edellyttämät toimenpiteet. Onko mahdollisuus 

puhua näistä tammikuun tai viimeistään helmikuun kokouksessa.  

 

Klo 19.00 - 19.30 Illan vieras, MLL:n Kotkan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja, Terhi Rokkanen kertoili 

liiton historiasta, organisaatiosta ja omista eri tehtävistään järjestössä. Kotkassa on kaksi paikallisyhdistystä 

eli Kotkan ja Karhulan yhdistykset. MLL:n ohjelma on todella monipuolinen ja tärkeä. Hän jakoi meille useita 

esitteitä heidän toiminnastaan: Vaikuttamista ja vertaistukea, MLL kunnan kumppanina, Tukioppilaat - 

linkki nuorten maailmaan, Perhekummitoiminta, Tavataan perhekahvilassa!, Näin syntyy hyviä vanhempia, 

Avuksi nuoren kasvattajalle. Meillä oli mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun ennen ruokailua. MLL:n 

nettisivuilla on valtavasti asiaa, mitä kaikkea yhdistys tukee www.mll.fi. Kotkassa: turvaistuinten 

vuokrauksen on lopetettu kysynnän puutteen takia, koulaisille on Lukumummi ja -vaari, perhekahvilat, 

Terhokerho Vellamon kanssa. Karhulan yhdistys järjestää esim. retkiä. 

 

Arpajaisten onnettarena toimi vieraamme. Vieraan lähdettyä rupattelimme vielä hetken ennen maksamista 

ja kotiinlähtöä. 

 

Muistiinpanot 17.11.2017  sihteeri Liisa 

 

http://www.mll.fi/

