
Inner Wheel piiri 142 ry   TOIMINTAKERTOMUS 
 
 
Inner Wheel –toimintakausi 2017-18 
 
Kauden teema on ollut Leave a Lasting Legacy – Vaikuta tulevaisuuteen. IIW:n kansainvälinen 
presidentti on toiminut intialainen, tri Kapila Gupta. Kansainvälisiä presidentin vierailuja ei 
aikataulusyistä ole kauden aikana ollut Suomeen. 
 
Inner Wheel piirin 142 ry toimintasuunnitelma esiteltiin maaliskuussa 2017. Olemme seuranneet 
säännöissä määriteltyä toteuttamista ja täydentäen tarpeen mukaan vuoden tapahtumien 
suunnitelmaa. 
 
Hallinto 
 
Piirin hallituksen kaudella 2017-2018 ovat muodostaneet 
 
Hannele Karhunen, kauden puheenjohtaja  
Heli Halste-Korpela, varapuheenjohtaja ja kauden 2018-19 puheenjohtaja 
Riitta Nissinen, edellisen kauden 2016-2017 puheenjohtaja 
Helena Toivanen, sihteeri  
Aila Blomster, taloudenhoitaja 
Tarja Laurila, viestintävastaava 
 
Hallitus on kokoontunut 10 kertaa.  
 
Piirin tiedotus on hoidettu sähköisesti. Helena Toivanen on sihteerinä huolehtinut klubien 
tiedonsaanistaja Tarja Laurila viestintävastaavana on pitänyt piirin nettisivut ajan tasalla. 
Lisäksi viestintävastaava on suunnitellut ja toteuttanut uudistunutta markkinointimateriaalia ja  
-aineistoa klubien piirin tarpeisiin.  
 
Piirin puheenjohtaja on lähettänyt ajankohtaisista asioista puheenjohtajan kirjeitä neljä kertaa. 
 
Piiri 142 ry ja klubit 
Espoo Inner Wheel klubi, Helsinki Eira-Kluuvi Inner Wheel klubi ry, Inner Wheel Helsinki 
Kallio-Berghäll –klubi ry, Järvenpään Inner Wheel –klubi ry, Keravan Inner Wheel klubi, 
Nurmijärvi Inner Wheel klubi ry, Riihimäki-Hausjärvi Inner Wheel –klubi ry, Tapiolan Inner 
Wheel –klubi ry, Tarto Inner Wheel klubi, Tuusula-Hyrylä Inner Wheel klubi ry Türi Inner 
Wheel klubi, Vantaa Inner Wheel klubi 
 
Kauden alkaessa piirin jäsenten lukumäärä oli 342 jäsentä. 
 
Vuoden 2018 aikana Järvenpään klubi viettää 60-vuotisjuhlaa, Vantaan klubi 40-vuotisjuhlaa, 
Espoossa Tapiolan klubi 30-vuotisjuhlaa, Tarton klubi 25-vuotisjuhlaa ja Helsingissä Kallio-
Berghäll 40-vuotisjuhlaa.  
 
Kesäkuussa 2018 piirihallitus sai ilmoituksen Vantaan Inner Wheel –klubin toiminnan 
loppumisesta. Vuoden 2017 kevätkauden päätteeksi IW Tammisaari-Hanko oli ilmoittanut oman 
toimintansa loppumisesta. Ilmoitukset klubien lopettamisista on otettu erittäin raskain mielin 
vastaan. 
 



Kauden aloitus 
 
Kauden aloituskokous pidettiin Laurea-ammattikorkeakoulun Leppävaarnan toimipisteessä 
20.8.2017. Tilaisuudessa keskusteltiin kauden toiminnasta, tutustuttiin toisiimme.  Tutustuimme 
myös  Inner Wheel Suomi-Finland’in valtakunnalliseen Koulutus elämään –projektiin 
havainnollisen ja aidon oppimistilanteen demon välityksellä. Paikalla oli myös toiminnanjohtaja 
Sami Teikko, joka vastasi jäsenten kysymyksiin. Tilaisuudessa olivat paikalla melkein kaikkien 
klubien presidentit ja hallituksen jäsenet (kaksi/klubi). 
 
Vuosikokous 
 
Vuosikokous pidettiin Oulussa su 15.10.2017 Inner Wheel’in Suomen Rallyn kokousten yhteydessä 
Lapponia hotellissa. Kokouksessa oli läsnä  17  osallistujaa.  Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 
mukaan vuosikokoukselle kuuluvat asiat, mm. tilinpäätös ja toimintakertomus. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin entinen piirin puheenjohtaja Elsi Torn. 
 
Intrernational Inner Wheel Day ja Suomen IW 60 v -konsertti 
 
Inner Wheel Suomi-Finland on saanut syntynsä 1958 Järvenpäässä. Juhlavuoden kunniaksi hallitus 
päätti järjestää perinteisen Inner Wheel Day’n konsertin Järvenpää-talossa, Sibelius-salissa. 
Järvenpään kaupunginjohtajan Erkki Kukkosen myönteisen suhtautumisen saimme tilat 
käyttöömme jälleen korvauksetta. Ohjelmiston suunnittelussa sihteeri Helena Toivasella oli 
keskeinen rooli ja hän onnistui valinnassa ensiluokkaisesti. Tilaisuuden ohjelma oli eheä 
kokonaisuus. Esiintyjinä olivat Lönnrot-asiantuntija, rotari Risto Piekka, Keski-Uudenmaan  
tanssiopiston nuorten tanssiryhmä, Keskisen Uudenmaan Muusiikkiopiston kuoro, tenori Jyrki 
Anttila, sopraano Silja Aalto   säestäjänä Maija Anttila  Taidearpajaiset juhlistivat Inner Wheelin 
60-vuotistaivalta. Tilaisuudessa oli n. 300   osallistujaa. Tilaisuus tuotti yhteensä noin  6200  
euroa. 
  
Vaalikokous la 17.3.18 
 
Piirin vaalikokous pidettiin Helsingin diakonissalaitoksen Aurora-salissa. Kokouspaikka oli valittu 
ajatellen, että jäsenistömme sai tilaisuuden kuulla diakonissalaitoksen Hoivan asiantuntijan Heli 
Alkilan esityksen laitoksen toiminnasta ja erityisesti huumeriippuvaisten auttamisesta.  
Vaalikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokouksen puheenjohtajana toimi piirin 
varapuheenjohtaja Heli Halste-Korpela. 
 
Vierailut klubeissa ja juhlatilaisuudet 
 
Klubivierailut on toteutettu niin, että jokaisessa klubissa on vierailtu kauden aikana. 
Vierailuaikataulu on ollut seuraava: 
 
Syyskuu Nurmijärvi (Hannele) 
Marraskuu Espoo (Hannele ja Heli) 
Marraskuu Kerava (Helena) 
Tammikuu Tapiola (Hannele ja Heli) 
Tammikuu Kallio-Berghäll (Hannele ja Heli) 
Helmikuu Järvenpää-Kerava-Tuusula yhteiskokous (Hannele) 
Helmikuu Eira-Kluuvi (Hannele) 
Maaliskuu Tarto (Hannele) 
Maaliskuu Riihimäki-Hausjärvi (Heli ja Helena) 
Huhtikuu  Tuusula-Hyrylä (Hannele) 
Huhtikuu Türi (Hannele) 
Huhtikuu Vantaa (Hannele ja Heli) 



 
 
Piirin 142 ry:n talous 
 
Taloudenhoitaja Aila Blomster on hoitanut piirin taloutta sääntöjen mukaisesti. Piirin on 
sijoittanut käyttövaroja mainosmateriaaleihin ja suunnitellut uusia myytäviä tuotteita. 
Lahjoitusvaroista on muistettu juhlivia klubeja aloittamalla tai jatkamalla Koulutus elämään 
säätiön toteuttamaa koulutusta klubin lähialueella. Lisäksi on Tullin huumekoiraprojektin 
jälkeen lahjoitettu Wise Nose –tutkimustoimintaa varten varoja. Varat on hankittu pääosin 
konserttituotoilla vuosina 2017 ja 2018.  Kumpaankin projektiin on suunnattu lahjoitusvaroja 
periaatteella 50 % ja 50 %. 
 
Myytäviä tuotteita on: Marja Kurjen huiveja, hinta 30 €, juhlavuoden kunniaksi suunniteltuja 
kortteja, joissa kultainen Magdalena Horttanaisen suunnittelema IW-ruusu, pullokasseja, joissa 
myös on taiteellisesti mukaeltu kultainen ruusu. 
 
 
Piirin 142 ry klubien tilanne 
 
Piirissämme on toimintakauden lopussa 9 klubia Suomessa ja kaksi Virossa.  Kaudella järjestettiin 
ns. jäsenhankintakilpailu, jonka tulokset julkaistiin piirin kevätretkellä. ”Kunniakirjan” saivat 
Kallio-Berghäll IW –klubi (3 jäsenen kasvu) ja Tapiolan IW-klubi (2 jäsenen kasvu). 
 
 
Piirin kevätretki 
 
Retki toteutettiin toukokuun viimeisenä lauantaina Kotkaan  Ruotsinpyhtäälle. Bussillinen 
reippaita retkeilijöitä osallistui Merimuseo-vierailulle tai vaihtoehtoisesti Maretarium-vierailulle. 
Lounas oli Kotkan klubilla, jonne Kotkan IW-rouvat olivat tulleet meitä tervehtimään ja samalla 
kertomaan Kotkasta ja Kotkan Inner Wheelistä meille.   Ruotsinpyhtään kirkossa saimme ihastella 
Schjerfbeckin maalaamaa harvinaista alttaritaulua. Kuulimme seikkaperäisen selostuksen alueen 
historiasta aiheen asiantuntijalta, rovasti Kauko Puraselta. joka oli toiminut paikkakunnan 
kirkkoherrana. Türistä osallistui kolme henkilöä retkelle.  
 
 
Tarton vierailulla piiripuheenjohtajan aloitteesta päätettiin tehdä töitä Tallinnan klubin 
perustamiseksi. Syyskuun 4. päivänä on informaatiotilaisuus Tallinnassa jolloin perustaminen 
toivottavasti pääsee alkuun. 
 
Kauden päättävä hallituksen kokous 
 
Puheenjohtaja järjesti kotonaan kauden päättävän lounaskokouksen.  Tilaisuuden tarkoitus oli 
kiittää piiriin hallituksen jäseniä erinomaisesta yhteistyöstä ja samaan hiileen puhaltamisesta 
kauden aikana. 
 
Piirihallituksen puolesta 
 
Hannele Karhunen 


