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lnner Wheel- kauden 2015 -2016 llW- presidentin, Charlotte De Vossin kansainvälinen
teema oli "Unique & United", joka suomennettiin " Yhdessä ainutlaatuisia".
Piirin toimintaan ja erityisesti piirihallituksen työskentelyyn vaikutti rekisteröinti- ja
sääntöasian kaudella 2013-14 käsittelyssä tapahtuneen muotovirheen korjaaminen.
Tuolloin oli kiireessä jäänyt huomaamatta, että sääntömuutos ja rekisteröintiasia on
lähetettävä klubeille lausuntoa varten ja hyväksyttävä piirikokouksessa. Tällä kaudella
virhe korjattiin. Samalla sääntöihin täydennettiin hallituksen uudeksijäseneksi
viestintävastaava, ja rahastonhoitajan nimike muutettiin taloudenhoitajaksi.

HALLINTO

Piirihallitus
Puheenjohtaja Lea Asp
Varapuheenjohtaja Riitta N issinen
Past puheenjohtaja Elsi Torn
Sihteeri Helena Toivanen
Talouden hoitaja Marg it Ojares
Viestintävastaava Tarja Laurila
19.3.2016 alkaen

Helsinki Eira- Kluuvi lnner Wheel klubi ry
Helsinki- Kallio- Berghäll lnner Wheel-klubi ry
Riihimäki- Hausjärvi lnner Wheel-klubi ry
Järvenpään lnner Wheel- klubi ry
Iapiolan lnner Wheel-klubi ry
Riihimäki- Hausjärvi lnner Wheel-klubi ry

Piirihallitus kokoontui 11 kertaa. Toisinaan pohdittiin ja päätettiin asioita sähköpostin
välityksellä, ja päätökset kirjattiin seuraavan kokouksen pöytäkirjaan.

Toiminnantarkastajat
Aulikki Lyyränen, toiminnantarkastaja,Tapiolan I nner Wheel-klubi ry
Riitta Viitanen, varatoiminnantarkastaja,Tapiolan lnner Inner- klubi ry

Extension- ryhmä
Piirihallitus perusti ryhmän, jonka tehtävänä oli uusien lnner Wheel- jäsenien saaminen
jäfiestöön. Ryhmän muodostivat past puheenjohtajat Elsi Torn, Sirkku Kalima ja Pirkko
Seppä sekä kutsuttuna vierailee past Board Director Hannele Karhunen. Ryhmä kokoontui
kolme keftaa, ja järjesti kaksi Extension-tilaisuutta, Tuusulassa ja Helsingissä.

Piirikokoukset
VUOSlKOKOUS pidettiin 4.10.2015 Suomen Rallyn yhteydessä Salossa. Kokoukseen
osallistui yhteensä 30 sisarta klubeista ja 5 piirihallituksen jäsentä. Virallisia



kokousedustajia oli 21. Kansallista Neuvostoa edustivat past puheenjohtaja Maija-Liisa
Virta- Kangas ja varapuheenjohtaja Kaija Keijola.

VAALIKOKOUS järjestettiin Helsingin yliopiston Kaisa- kirjaston tiloissa 19.3.2016.
Kokouksessa oli läsnä 33 jäsentä. Virallisia kokousedustajia oli 16, ja piirihallituksen
jäseniä 5. Henkilövaalien ohessa esityslistan tärkein asia oli piirin sääntojen
hyväksyminen. Patentti- ja Rekisterihallitus oli hyväksynyt sääntömuutoksen, jonka jälkeen

säännöt oli lähetetty klubeille tammikuussa lausuntoa varten. Määräaikaan mennessä
klubeilta ei tullut asiaan yhtään lausuntoa. Käsittelyn jälkeen piirikokous hyväksyi säännöt
yksimielisesti.
Kansallista neuvostoa edusti varapuheenjohtaja Kaija Keijola. Kokouksen alussa
Yliopiston yhteiskuntasuhteiden päällikkö Pia Dolivo kertoi yliopiston ajankohtaisista
asioista. Rotarypiirin 1420 kuvernööri Ritva Heinonen piti esityksen rotarien toiminnasta ja
kuulumisista.

ylt MAARAT NEU Pl I Rl KOKOU S pidefiiin 12.5.20 1 6 puheenjohtajan kotona. Sen
tarkoituksena oli valita piirille varapuheenjohtaja. Hannele Karhunen valittiin
varapuheenjohtajaksi kaudelle 2016- 2017. Tapiolan klubi oli kokouksessaan päättänyt
esittää jäsentään Hannele Karhusta sen jälkeen, kun vaalikokoukselle ei ollut esitetty
yhtään ehdokasta virkaan. Ylimääräisessä piirikokouksessa oli läsnä B virallista edustajaa
6 klubista, Hannele Karhunen sekä piirihallitus kokonaisuudessaan.

Edustukset
Hannele Karhunen Tapiolan klubista oli ehdokkaana Kansainvälisen järjestön
varapresidentiksi kaudelle 2016- 2017 .

Kaija Keijola Helsinki Eira- Kluuvi klubista oli Kansallisen Neuvoston varapuheenjohtaja.
Lea Asp oli Kansallisen Neuvoston jäsen puheenjohtajakautensa ajan.

KLUBIT

Toimikauden alussa klubeja oli 14,joista kaksi Eestissä, Tarton ja Tyrin klubit. Kauden
lopussa klubeja oli 13, koska Helsinki Maneesi- Manegen- klubi lopetti toimintansa
22.3.2016.

Kauden päättyessä piiriin kuuluivat seuraavat klubit:

Espoo lnner Wheel klubi

Hanko-Hangö lnner Wheel klubi

Helsinki Eira-Kluuvi lnner Wheel klubi ry

lnner Wheel Helsinki Kallio-Berghäll-klubi ry

Järvenpään lnner Wheel klubi ry

Kerava lnner Wheel-klubi

Nurmijärvi lnner Wheel klubi ry

Riihimäki-Hausjärvi lnner Wheel-klubi ry

Tapiolan lnner Wheel-klubi ry

Tarto lnner Wheel klubi



Tuusula-Hyrylä lnner Wheel klubi ry

Tyri lnner Wheel klubi

Vantaa lnner Wheel klubi

13 klubia, 7 rekisteröitynyttä, 4 ei rekisteröitynyttä + Tarto ja Tyri

TOIMINTA

Klubit ja jäsenet ovat toimineet kukin alueellaan monenlaisten projektien ja tapahtumien

avulla auttaen ja keräten varoja. Aineettomat auttamiset eivät näy talousluvuissa, mutta
ovat aivan yhtä arvokkaita, onhan järjestömme yksi perusajatus "palvelu".

Nurmijärven klubi tilasi Tanskasta 1000 lnner Wheel Forever-ruusua, ja on hoitanut niiden

markkinointia ja kuljetusta tilaajille. Ruusujen tuotto menee lyhentämättömänä "Koulutus

elämään"-säätiölle.

TAPAHTUMAT

Konsertti ja piirin 30 vuotisjuhla
Perinteeksi muodostunut hyväntekeväisyyskonsertti pidettiin kansainvälisenä lnner Wheel
päivänä 10.1.2016 Temppeliaukion kirkossa. Se juhlisti samalla piirin
kolmekymmenvuotista historiaa. Piirin lippu naulattiin samassa paikassa 30 vuotta sitten.
Juhlapuheen piti piirin perustajajäsen, Past Board Director Pirkko Kiikka. Musiikkiesitykset
koostuivat klassisesta maailmanmusiikista ja kotimaisista kansallisista kappaleista. Niitä
esittivät sellotaiteilija Seeli Toivio, pianotaiteilija Kiril Kozlovskija laulutaiteilija Heikki Sassi.
Tilaisuuden tuotto 3.836,73 euroa lahjoitettiin puoliksi Kirkon ulkomaanavun/Naisten
pankin kautta kehitysmaiden naisten ja tyttöjen koulutukseen ja puoliksi John Nurmisen
säätiön kautta ltämeren suojeluun.

Kevätretki
Piirin kevätretki tehtiin 21.5.2016 Helsingin Yliopiston eläintieteelliselle tutkimusasemalle
Tvärminneen. Bussi lähti Riihimäeltä, ja poimi matkalla piirin pohjoisosan sisaria mukaan.
Kahvitauko pidettiin hotellikäyttöön remontoidussa historiallisessa Westerby Gårdissa
lnkoossa. Sieltä tuli mukaan opas, joka kertoi matkan aikana lähiseutujen historiasta ja
nykyisyydestä. Perillä tutkimusaseman johtaja dosentti Marko Reinikainen kertoi aseman
toiminnasta ja yli satavuotisesta menneisyydestä. Paluumatkalla tehtiin kiertoajelu
omenankukkien tuoksuisessa Tammisaaressa. Retkeen osallistui 45 henkilöä.

Klubien järjestämät yhteiset tapahtumat
Tuusula- Hyrylän klubijärjesti Extension- tilaisuuden 26.11.2015 Erkkolassa. Tilaisuuteen
oli kutsuttu lnner Wheel- toiminnasta kiinnostuneita mahdollisia uusia jäseniä. Past Board
Director Hannele Karhunen kertoi kuul'rjoille lnternational lnner Wheelin kuulumisia, ja
puheenjohtaja Lea Asp piirin toiminnasta. Toinen Extension -tilaisuus oli ennen konserttia
Temppeliaukion kirkon tiloissa. Hannele Karhunen kertoi lnner Wheel- toiminnasta.
Kallion klubijärjesti 11.1.2016lntercity -tilaisuuden, jossa esitelmöitsijänä oli
kansallisoopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi ja4.2.2016 toisen tilaisuuden, jossa
esitelmän piti kansanedustaja Jutta Urpilainen.
Riihimäki- Hausjärven klubijärjesti 19.12.15 koko perheen teatterimatkan Tampereelle.
Näytelmänä oli Tampereen teatterin "Saiturin joulu".



YHTEISTYO

Rotarit
Rotarypiirin puheenjohtaja Ritva Heinonen piti esitelmän piirin vaalikokouksessa.
Past puheenjohtaja EIsiTorn kävi kertomassa piirin toiminnasta Rotarikokouksessa
Kulosaaren yhteiskoulul la.
P u heenjohtaja ja si hteeri osa I I istu ivat Katajanokan Rotarien järjestämään
hyväntekeväisyysmuotinäytökseen "Raikas ja rakas ltämeri". Esittelimme pöydässä lW-
toimintaa ja myimme tuotteitamme.
Rotarypiirin 1420jäsen varatuomari Harry Hedman konsultoi puheenjohtajaa rekisteröintiin
liittyen.
Kevätretken oppaamme on Lohjan rotarien jäsen.

H yvä nte kevä isyys y hteistyö
Piirin merkittävimmät hyväntekeväisyysyhteistyötahot kauden aikana ovat olleet:
Kirkon ulkomaanapu/Naisten pankki
John Nurminen säätiö
Tullin huumekoirakoulu
Koulutus elämään- säätiö

Klubien toimi henkilöiden tapaamiset
Kauden aloitustilaisuus oli presidenttien ja piirihallituksen tapaaminen puheenjohtajan
kotona 20.8.2015. Presidentit kertoivat klubinsa ohjelmasta. Puheenjohtaja esitteli piirin
ohjelmaa, ja keskusteltiin jäsen istön toiveista piirihallitukselle.
Presidentit ,varapresidentit sekä vanha ja uusi piirihallitus kokoontuivat kauden viimeiseen
tilaisuuteen puheenjohtajan kotiin 1.6.2016. Se oli myös vitjojen vaihtotilaisuus. Presidentit
kertoivat päättyvän kauden mieleenpainuvista tapahtumista klubissaan, ia varapresidentit
suunnitelmistaan tulevalle kaudelle. Puheenjohtaja kertoi tunnelmistaan kauden
päättyessä ja varsinkin piirihallitusta ja puheenjohtajaa rasittaneesta Kansallisen
Neuvoston puheenjohtajan ikävästä toiminnasta koskien piirimme rekisteröintiä. Asiasta
käytiin myönteinen ja rakentava keskustelu. Klubien edustajat totesivat, että asia on
kunnossa ja loppuun käsitelty.

Pu heenjohtajan klu bivierai I ut
Espoo lnner Wheel klubi 3.12.2015
Hanko-Hangö lnner Wheel klubi 15.12.2015
Helsinki Eira-Kluuvi lnner Wheel klubi ry 4.-6.9.2015 Matka Varsovaan
lnner Wheel Helsinki Kallio-Berghäll-klubi ry 4.2.203"6

Järvenpään lnner Wheel klubi ry 26.1.2016
Kerava lnner Wheel-klubi 10.3.2016

Nurmijärvi lnner Wheel klubi ry 15.9.2015

Riihimäki-Hausjärvi lnner Wheel-klubi ry 28.1 .201,6

Tapiolan lnner Wheel-klubi ry 10.5.201,6

Tarto lnner Wheel klubi 16.5.2016

Tuusula-Hyrylä lnner Wheel klubi ry 17.1,1,.2015



Tyri lnner Wheel klubi 16.5.2016

Vantaa lnner Wheel klubi 18.5.2016

Piirihallitus teki matkan tapaamaan Tarton ja Tyrin klubien jäseniä 16.- 17.5.2016.
Saimme tutustua upeaan puutarhaan Räpinassa, ja sen jälkeen kokoonnuimme
klubien yhteiseen tilaisuuteen aterian äärelle. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
kertoivat piirin toiminnasta. Sen jälkeen paikalliset lW-sisaret kuljettivat meidät
Tarttoon, missä vierailimme kolmen lnner Wheel -sisaren kodissa ja puutarhassa.

Matkalla poikkesimme vielä Peipsijärven rannalla ja katsomassa Viron uutta, piakkoin

avattavaa Ka nsa I lismuseota.

Kansallinen neuvosto
Puheenjohtaja osallistui Kansallisen Neuvoston kokouksiin 22.8.201 5, 23.1 .201 6 ja
ylimääräiseen kokoukseen 28.5.2016. Kansallisen neuvoston past puheenjohtaja Maija-
Liisa Virta-Kangas edusti Kansallista Neuvostoa piirin vuosikokouksessa 4.10.2015 ja
varapuheenjohtaja Kaija Keijola vaalikokouksessa 1 9.3.201 6.
Kansallisen Neuvoston puheenjohtajan ja past puheenjohtajan toiminta piirin rekisteröintiin
ja sääntöihin liittyen on vaikeuttanut piirihallituksen ja piirin toimintaa, ja aiheuttanut
väärinkäsityksiä ja mielipahaa monelle klubille ja jäsenelle.

VIESTINTÄ

Sähköpostit ovat olleet klubeille viestimisen tärkein väline. Piirisihteeri on lähettänyt
presidenteille ja sihteereille piirikokousten materiaalit, lnternational lnner Wheeliltä tulleen
postin sekä tiedotuksia, kutsuja ja kyselyjä. Puheenjohtaja on lähettänyt presidenteille ja
sihteereil le yhteisistä asioista kaksi jäsen ki rjettä.
Puheenjohtaja on lähettänyt klubien presidenteille ja sihteereille kolme kirjettä, jotka ovat
käsitelleet piirin rekisteröintiä ja sääntöjä. Kansallisen neuvoston puheenjohtaja Marja
Kyrölä on |ähettänyt piirimme klubeille kirjeitä, joiden sisältöä on ollut tarpeen
kommentoida ja virheellisiä tietoja oikaista. Puheenjohtaja on lähettänyt kaksi kirjettä myös
Constitution Chairman of IIW Gunder Lannoy:lle, sen jälkeen kun selvisi, että Marja Kyrölä
on kirjoittanut piirihallituksen tietämättä hänelle rekisteröinnistä ja säännöistä. Gunder
Lannoy:n vastauksesta Marja Kyrölälle kävi ilmi, että hänelle on annettu asiasta virheellistä
tietoa.

Nettisivuilla on julkaistu piirin ohjelma, kutsuja, raportteja ja valokuvia piirin tapahtumista,
sekä piirikokousten materiaalit. Puheenjohtajan lähettämä juttu ja kuvat tammikuun
konsertista julkaistiin lnternational lnner Wheelin nettisivuilla.

Lehdistössä Konsertista tiedottaminen tapahtui myös Kirkko ja Kaupunki- lehden
Musiikkia kirkoissa -osiossa ja ulkomainoksella kirkon ilmoitustau lulla.
Piirin huumekoiralahjoitukset saivat myönteistä julkisuutta Helsingin Uutiset-lehdessä,
missä oli artikkeli erityisestiTapiolan klubin nimikkokoirasta "Sirkasta".

Piirin ja klubien uudet esitteet valmistuivat. ViestintävastaavaTarja Laurila suunnitteli
piirin esitteen ulkoasun, ja esitettä painatettiin B0 kappaletta. Piirihallituksen jäsenet ovat
jakaneet esitettä, kertoessaan toiminnastamme mahdollisille uusille jäsenille ja



yhteistyötahoille. Muutamat klubit ovat myös tehneet oman esitteensä saman tyyppiselle
pohjalle.

TALOUS

Jäsenmaksu toimintakaudella oli 20 euroa. Tästä Kansallisen Neuvoston osuus oli 12
euroa, josta se tilitti lnternational lnner Wheelille 6 euroa.
Piiriin kuuluitoimintakauden alussa 14 klubia, joissa henkilojäseniä oli 399, ja kauden
lopussa 13 klubia, joissa 377 jäsentä.

Maksetut lahjoitukset olivat yhteensä 25.403,91€, josta piirin ja klubien toimintakaudella
keräämien varojen osuus oli 19.641 ,42€ja aikaisemmilta kausilta rahastoitujen
lahjoitusten osuus oli 5.762,49 €. Päälahjoituskohteet olivat: Naisten Pankki/kehitysmaiden
tyttöjen koulutus, Huumekoira-, Koulutus Elämään-, ja Puhdas ltämeri-projektit.

Toimintakauden yl'rjäämä oli 1.772,58 € ja taseen loppusumma 9.028,90 €

Piirihallituksen puolesta
puheenjohtaja Lea Asp


