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Toiminta 

Inner Wheel Piiri 142 ry:n alueella toimii 11 Inner Wheel klubia Suomessa ja 2 klubia 
Virossa. Piirin tehtävänä on tukea klubien toimintaa. Toimintakauden kansainvälinen 
teema julkaistaan kevään 2017 aikana.  

Vuosi 2018 on Kulttuurin teemavuosi. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon myös 
YK:ssa toimivien IIW:n yhteyshenkilöiden esille ottamat teemat: mm. lapsien, nuorten, 
naisten, vanhusten ja perheiden hyvinvointi, väkivallan vastustaminen ja  huumaavia 
aineita koskevien päätösten seuranta. 

Toiminta varmistetaan huolehtimalla klubien voimavaroista. 

Palvelukohteet 

Piirin palvelukohteet ovat Tullin huumekoiraprojekti ja Inner Wheel Suomi-Finland’in 
valtakunnallinen projekti - Koulutus elämään säätiön (www.koulutuselamaan.fi) 
koulutustoiminnan ja koulukiusaamisen estämisen tukeminen. Juuret palvelutoiminnalle 
ovat Inner Wheelin tekemässä yhteiskunnallisesti merkittävässä työssä.  

Jäsenhankinta 

Jäsenhankinta ja Inner Wheelin tunnettuuden lisääminen ovat edelleen kaikkien klubien 
toimintoja. Piirin edellinen (past) puheenjohtaja tukee klubeja jäsenhankinnassa.  
Toiminnasta tiedottamisella klubit herättävät kiinnostusta niin Rotareiden puolisoiden 
kuin muidenkin mahdollisten jäsenten keskuudessa.  

Tiedotustoiminta 

Tiedotustoiminta tapahtuu jäsenille sähköpostitse. Muita tiedotuskanavia ovat 
International Inner Wheel  -sivusto http://www.internationalinnerwheel.org/  ja Inner 
Wheel  Suomi-Finland –sivusto http://www.innerwheel.fi/.  Lisäksi klubien omat 
Facebook-sivut ovat informaatiolähteinä.  

Piirihallitus 
 
Piirihallitus toimii tiimityöperiaatteella ja kokoontuu kuukausittain. 
 
Piiripuheenjohtaja on Kansallisen Neuvoston (KN) jäsen ja osallistuu Kansallisen 
Neuvoston kokouksiin elokuussa ja tammikuussa. 
 
 
 

http://www.koulutuselamaan.fi/
http://www.internationalinnerwheel.org/
http://www.innerwheel.fi/


Tapahtumat kaudella 2017-18 
 
Vuoden toiminta valmistellaan elokuuhun 2017 mennessä. Seuraavat hahmotelmat ovat  
valmistelun lähtökohtina: 

 Piirin klubien presidenttien / muiden virkailijoiden kokoontuminen kauden 2017-
2018 alkaessa. Päivämäärä torstai 24.8.2017 ja aika klo 18. Paikka Espoo  

 Klubivierailut kaikissa piirin klubeissa Suomessa ja Virossa mieluiten syyskauden 
aikana. 

 Nordic Meetingin (Pohjoismaiden kansallisten edustajien kokous Helsingissä)  
aikana lauantaina 23.9. iltatilaisuus Kampin hotelli Scandicissa, mikäli sitovaa 
kiinnostusta avec-illallisuustilaisuutta kohtaan on.  

 Suomen Rally 2017 – jonka yhteydessä kaikkien piirien piirikokoukset 14.-
15.10.2017. Käsiteltäviä asioita mm. IIW yleiskokouksessa (Convention)  
Melbournessa 2018 käsiteltävät peruskirjan (Constitution and Handbook) 
sääntömuutosehdotukset. 

 Kansainvälinen IIW päivä keskiviikkona 10.1.2018. Piirin koordinoima juhlatilaisuus 
jäsenille (avec), jäsenten ystäville ja piirin 1420 rotareille. 

 Kevätpiirikokous maaliskuun puolivälissä 
 Piirin kevätretki Suomen Merimuseoon Kotkaan la 26.5.2018. 

Matkareittisuunnitelma Helsinki-Loviisa-Kotka-Pernaja-Strömfors-Helsinki 
 Kevään päätöskokous (vitjojen vaihto)) kesäkuu 2018 

 

Kauden toivotaan innostavan jäseniä ja jäsenten ystäviä osallistumaan toimintaan ja 
palveluun itseä innostavalla tavalla. 

 

Hannele Karhunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


