
Inner Wheel piiri 142 ry 
 
 
TOIMINTAKERTOMUS KAUDESTA 2016-2017 
 
Inner Wheel piirin 142 ry toimintasuunnitelma esiteltiin maaliskuussa 2016 . 
Kun nyt katson tuota suunnitelmaa, totean, että lähes kaikki siinä esitetyt 
suunnitelmat ovat ainakin joiltakin osiin muuttuneet toimintakauden 2016-
2017 aikana. Olemme seurannet kuitenkin säännöissä määriteltyjä, vuoden 
aikana toteutettavien tapahtumien listaa, vaikka paikat ja ajat ovatkin 
saattaneet muuttua. 
 
 
Hallinto 
 
Piirin hallituksen kaudella 2016-2017 ovat muodostaneet 
 
Riitta Nissinen, puheenjohtaja 
Hannele Karhunen, kauden 2017-2018 tuleva puheenjohtaja 
Lea Asp, past puheenjohtaja 
Helena Toivanen, sihteeri  
Aila Blomster, taloudenhoitaja 
Tarja Laurila, viestintävastaava 
 
Kiitän sydämestäni tätä tarmokasta naisjoukkoa, hallitustyöskentely on ollut 
vaivatonta, yhteen hiileen puhaltavaa ja paljon iloa antavaa. Aivan erityisesti 
kiitän past puheenjohtaja Lea Aspia, joka  tämän toimintakauden jälkeen 
siirtyi hallitustyöskentelystä aktiiviseksi klubijäseneksi. 
 
Hallitus on kokoontunut 9 kertaa.  
 
Piirin tiedotus on hoidettu sähköisesti. Helena Toivanen on sihteeerinä 
huolehtinut klubien tiedonsaanista ja Tarja Laurila viestintävastaavana on 
pitänyt piirin nettisivut ajan tasalla ja vastannut myöskin piirin esitteen sekä 
konsertti- ja retkiesitteiden tekemisestä. 
 
Kauden aloitus 
 
Suunnitelma oli, että olisimme kokoontuneet Sipoon Nikkilässä, mutta 24.8. 
2016 suuntasimme matkamme tuohon melko lähelle, Lahan kartanoon 
Pornaisiin. Olimme saaneet kutsun ja tilaisuuden tutustua valokuvanäyttelyyn 
kartanon vanhassa myllyrakennuksessa, myyntinäyttelyn upeilla valokuvilla 
tuettiin Koulutus elämään-säätiön työtä. Saimme nauttia maittavan iltapalan 



Lahan kartanossa ja myöskin pitää aloituskokouksemme siellä. Paikalla oli 22 
jäsentä. 
 
 
 
Vuosikokous 
 
Vuosikokous pidettiin, suunnitelman mukaisesti, Suomenlinnan kirkon 
kryptassa 24.9.2016. Kokouksen jälkeen nautimme yhteisen lounaan 
läheisessä Panimo-ravintolassa. Kokouksessa oli läsnä 28 osallistujaa.  
Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaan vuosikokoukselle kuuluvat asia, 
mm. tilinpäätös ja toimintakertomus. 
 
Hyväntekeväisyyskonsertti 
 
Hallituksen kokouksissa pohdimme Inner Wheel-päivän 8.1.2017 
hyväntekeväisyyskonsertin pitopaikkaa ja melko pian yhteiseksi ajatukseksi 
tuli konsertin järjestäminen Järvenpää-talossa, sen Sibelius-salissa. Konsertti 
hyväksyttiin viralliseen Suomi 100 vuotta-tapahtumaluetteloon. Kiitos 
Järvenpään kaupunginjohtajan Erkki Kukkosen myönteisen suhtautumisen 
saimme tilat käyttöömme korvauksetta. Ohjelmistoon vaikutti Suomi 100 
vuotta- juhlavuoden alkaminen sekä tietysti myös säveltäjämestari 
Sibeliuksen nimikkosali. Helena Toivasen asiantuntevalla avulla esiintyjiksi 
lupautuivat hurmaava sopraano Mari Palo sekä komeaääninen tenori Ville 
Salonen, heitä säesti pianisti Janne Hovi. Toisen puoliajan musiikista vastasi 
Järvenpää mieslaulajat johtajanaan Filip Häyrynen. Konsertti sai paljon 
kiitosta yleisöltä ja oli todella mieliinpainuva.  
Konsertin tuotto oli tarkoitus lahjoittaa hyväntekeväisyyskohteillemme Tullin 
huumekoirille ja Koulutus elämään-säätiölle. Tuotto on toistaiseksi rahastoitu, 
sillä Tullin muuttuneiden lahjoituskäytäntöjen myötä piiri on päättänyt luopua 
Tullin huumekoirien tukemisesta ja hakee uutta hyväntekeväisyyskohdetta.  
 
Vaalikokous 
 
Lottamuseo oli valittu vaalikokouksemme pitopaikaksi myöskin ajatellen 
Suomi 100 vuotta-juhlavuoden teemoja. Jouduimme vaihtamaan 
alkuperäisen kokouspäivämme 18.3. viikkoa myöhemmäksi eli 25.3. museon 
tekemän tuplavarauksen takia. Kokous sujui hyvin, läsnä oli kymmenestä 
klubista 19 virallista edustajaa sekä 8 jäsentä, Kansallisen Neuvoston 
puheenjohtaja Kaija Keijola sekä piirihallitus. Virallisen kokouksen jälkeen 
saimme nauttia lauluyhtye Mukanan esityksistä, heidän ohjelmistonsa koostui 
sota-ajan lauluista ja iskelmistä. Myös Lottamuseon lounas noudatteli sota-
ajan ruokatarjontaa. 



 
Vierailut klubeissa 
 
Puheenjohtajan omiaisuudessa olen vieraillut seuraavissa klubeissa; mikäli 
olen ollut estynyt, on tuleva puheenjohtaja Hannele Karhunen tehnyt 
vierailun. 
2016 
18.10. Nurmijärvi 
2.11. Riihimäki-Hausjärvi  (Hannele) 
22.11. Eira-Kluuvi 
8.12. Vantaa (Hannele) 
13.12. Tapiola 
 
Vierailut 2017 
 
31.1. Järvenpää (Hannele) 
13.2. Kallio-Berghäll 
4.4. Kerava 
6.4. Espoo 
25.4. Hanko (Hannele) 
 
Riihimäki-Hausjärven klubi vietti 30-vuotisjuhlaansa 6.5. ja piirin hallitusta 
edustivat past puheenjohtaja Lea Asp ja puheenjohtaja. Hannele Karhunen 
oli mukana Espoon klubin 45-vuotisjuhlassa. 
 
 
Piirin 142 ry klubien tilanne 
 
Piirissämme on toimintakauden lopussa 10 klubia Suomessa ja kaksi Virossa. 
Niin paikallisista kuin piirinkin ponnisteluista huolimatta Hangö-Hanko-klubi 
teki toukokuussa valitettavan päätöksen klubin lakkauttamisesta. 
 
Monet piirin 142 ry klubeista ovat tällä toimintakaudella tehostaneet 
jäsenhankintaansa mm. uusimalla klubin esitteen ja päivittämällä sitä niin 
netissä kuin painettunakin versiona. Jäsenhankinta tulee olemaan myös 
seuraavan toimintakauden tärkeä tehtävä, sillä on tärkeää pitää piirin klubit 
toimivina.  
 
 
Piirin kevätretki 
 
Kevätretki suuntautui tällä kertaa Hvitträsk-järven rannalla sijaitseviin 
Gesellius-Lindgren-Saarinen-arkkitehtitoimiston suunnittelemiin Villa 



Hvittorpiin ja Hvitträskiin.  Espoon seurakuntayhtymän omistama Villa Hvittorp 
esiteltiin ryhmällemme ja sen jälkeen nautimme makoisat kahvit 
leirikeskuksen ravintolassa. 
 
Matkaa jatkettiin Hvitträskiin, jossa myös saimme asiantuntevan ja 
innostuneen opastuksen. Kuulimme myös ahdingosta, johon Hvitträsk on 
joutunut Museoviraston päätettyä pitää tämän museon suljettuna talven ajan. 
 
Lounas odotti meitä Kauklahdessa, matkalla sinne Hannele Karhunen kertoi 
meille muinaiskylän kaivauksista, joita Kauklahdessa tehdään. Café 
Brunnsdalissa luovutin puheenjohtajan vitjat Hannele Karhuselle.  
 
Ruusujen luovutus Helsingin kaupungille 
 
Piirin hallitus teki päätöksen luovuttaa Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi 
Helsingin kaupungille sata Inner Wheel Forever-ruusua. Saimme hyvin 
myönteisen vastaanoton kaupunginpuutarhurilta ja puisto-osastolta. Ruusut 
päätettiin sijoittaa Hesperianpuistoon. 8.6. oli symboolinen ruusujen 
istutustilaisuus, puisto-osasto oli valmistanut istutusalueen ja istuttanut jo 
ruusut muutamaa tainta lukuunottamatta. Muutamat piirin klubeista lahjoittivat 
myös varoja ruusujen hankintaa varten. Näin käytetyt varat ohjautuvat 
Koulutus elämään-säätiölle. Paikallislehti Töölöläinen julkaisi Lea Aspin 
tekemän jutun istutustilaisuudesta ja kertoi lukijoilleen myös Inner wheel-
järjestön toiminnasta. 
  
Ruusut ovat kukoistaneet Hesperian puistossa, saaneet ihailua niin alueen 
asukkailta kuin ohikulkijoiltakin ja tuottaneet kaikille iloa. Tarkoituksenamme 
on vielä lahjoittaa kukkien viereen laatta, jossa kerromme, mikä järjestö on 
ruusut lahjoittanut. 
 
 
Kiitos jokaiselle klubille, kiitos jokaiselle jäsenelle kuluneesta 
toimintakaudesta 2016 – 2017! 
  
 


