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Inner Wheel piiri 142 ry                                                TOIMINTAKERTOMUS 

 

Inner Wheel- toimintakausi 2018-2019 

Kauden teema on ollut ”Empower and Evolve – Toteuta Muutos”, joka on IIW-Presidentin, 

Christine Kirbyn toiminta-ajatus kaudelle 2018-2019. 

Inner Wheel piirin 142 toimintasuunnitelma esiteltiin maaliskuussa 2018. Olemme seuranneet 

säännöissä määritellyllä tavalla toimintasuunnitelman toteuttamista ja täydentäneet vuoden 

tapahtumien suunnitelmaa. IIW-presidentin toiminta-ajatusta olemme pyrkineet toteuttamaan 

uusilla avauksilla sekä tehostamalla toimintaamme ja suuntaamalla mm. rahallista tukeamme 

uudella tavalla. 

Hallinto 

Piirin hallituksen kaudella 2018-2019 ovat muodostaneet 

Heli Halste-Korpela, kauden puheenjohtaja 

Taimi Hanson, varapuheenjohtaja ja kauden 2019-2020 puheenjohtaja 

Hannele Karhunen, edellisen kauden puheenjohtaja 

Helena Toivanen, sihteeri 

Aila Blomster, taloudenhoitaja 

Tarja Laurila, viestintävastaava 

Hallitus on kokoontunut 11 kertaa. 

Piirin tiedotus on hoidettu sähköisesti. Piirisihteeri Helena Toivanen on huolehtinut klubien 

tiedonsaannista ja Tarja Laurila on viestintävastaavana pitänyt piirin nettisivut ajan tasalla ja 

suunnitellut joulutervehdyksen, konserttimateriaalin ja kevätretkimateriaalin ulkoasut. 

Puheenjohtaja on lähettänyt klubeille syys- ja kevätkirjeet. 

Piiri 142 ry ja klubit 

Espoo Inner Wheel klubi, Inner Wheel Helsinki Eira-Kluuvi klubi ry, 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 ja Tyri Inner Wheel 

klubi. 

 

 

 

Kauden aloitus 

Kauden aloituskokous pidettiin 23.8.2018 Tapiola Gardenissa Espoossa. Tilaisuudessa keskusteltiin 

kauden toiminnasta ja klubien edustajat kertoivat projekteistaan.  

Tilaisuudessa Helsingin yliopiston dosentti Anna Hielm-Björkman ja Susanna Paavilainen 

Wisenose-Suomen hajuerottelu ry:stä kertoivat koirien käytöstä syöpätautien toteamisessa ja 

tässä saavutetuista tuloksista. Wisenose ry on ollut piirimme tämän kauden uusi avustuskohde. 

Koirien käyttö sairauksien toteamisessa on ollut myös runsaasti julkisuudessa. Tukemme 

valtakunnalliselle hankkeelle ”Koulutus elämään” jatkuu. Tilaisuuteen oli kutsuttu kustakin klubista 

presidentin ja hallituksen jäsenen lisäksi Wisenose-projektista kiinnostuneet klubisisaret. Paikalla 

oli 32 osanottajaa. 

Piirin entisten puheenjohtajien tapaaminen 

Entiset puheenjohtajat kutsuttiin lounastapaamiseen 20.9.2018 Stockmannin 8. kerroksen 

ravintolaan. Aiheena oli klubien ja piirin kuulumiset sekä jäsenhankintastrategia. Todettiin, että 

hyvä IW-henki, klubien mielenkiintoinen toiminta sekä jäsenten aktiivisuus jäsenhankinnassa 

voivat tuottaa parhaiten tulosta. Lisäksi keskusteltiin kauden teemasta ”Toteuta Muutos”, joka 

edellyttää uudenlaisia ajatuksia ja avauksia IW-toiminnalta. Osallistujia oli yhteensä 15 henkilöä. 

Vuosikokous 

Vuosikokous pidettiin 6.10.2018 Ebeneser-säätiön talossa, Helsinginkatu 3-5. Kokouksessa oli läsnä 

31 osallistujaa. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat, mm. tilinpäätös ja 

toimintakertomus. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin piirin entinen puheenjohtaja Lea Asp. 

Kokouksen jälkeen säätiön toiminnanjohtaja Taina Sillanpää kertoi Ebeneser-säätiöstä, sen 

historiasta ja toiminnasta vaativalla toiminta-alueella sekä lastentarhamuseosta. 

Kansainvälinen Inner Wheel-päivä 

Kansainvälisen IIW-päivän konsertti järjestettiin 10.1.2019 Ritarihuoneella Helsingissä IW-

toiminnan 95-vuotispäivänä. Aluksi piirin puheenjohtaja toivotti konserttivieraat tervetulleiksi ja 

kertoi lyhyesti IW-aatteesta, -historiasta ja avustuskohteista. Konsertin musiikista vastasi 

konserttimestari Petrus Laitinmäen kokoama Villa Luna Ensamble. Konserttiyleisö sai nauttia 

nuorten lahjakkaiden muusikkojen Mozart, Vivaldi, Tsaikovski, ja Astor Piazzola –tulkinnoista. 

Konsertti oli loppuunmyyty ja se tuotti 8 279,88 euroa. Tilaisuus antoi hyvän kuvan IW-toiminnasta 

runsaslukuiselle yleisölle. 

Vaalikokous 



Piirin vaalikokous pidettiin 23.3.2019 Taiteilijakoti Lallukassa Apollonkatu 13 Helsingissä. 

Vaalikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokouksen puheenjohtajana toimi piirin 

puheenjohtaja Heli Halste-Korpela. Kokoukseen osallistui 42 henkilöä, joista 24 oli virallisia 

edustajia. Kokouksen jälkeen Lallukan säätiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Hämäläinen kertoi 

mesenaatti Juho Lallukan elämäntyöstä. 

 

 

Vierailut klubeissa ja klubien järjestämissä tilaisuuksissa 

Aikaisemman käytännön mukaisesti piirin puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet vierailivat klubeissa 

ja klubien järjestämissä tilaisuuksissa seuraavasti: 

Syyskuu               Eira-Kluuvi                                                                   Heli  

Lokakuu              Kerava                                                                          Heli ja Tarja 

                             Järvenpää 60 vuotta                                                  Heli ja Hannele 

                             Kallio-Berghäll 40 vuotta                                          Heli 

                             Riihimäki-Hausjärvi, Ystävyyden ketju-konsertti  Heli 

Marraskuu         Tapiola                                                                          Heli 

                             Nurmijärvi                                                                    Heli 

                             Järvenpää                                                                     Heli, Hannele ja Tarja 

Joulukuu             Tapiola, puurojuhla                                                    Heli ja  Taimi 

Maaliskuu           Tuusula-Hyrylä                                                            Heli 

Huhtikuu            Järvenpää, konsertti                                                   Heli 

                             Espoo                                                                            Heli 

Toukokuu           Tarto/Tyri                                                                     Heli ja Helena 

 Vierailut kattoivat kaikki piirin klubit. 

Piirin talous 

Taloudenhoitaja Aila Blomster on hoitanut piirin taloutta sääntöjen mukaisesti. Piiri on sijoittanut 

käyttövaroja mainosmateriaaleihin ja suunnitellut uusia myytäviä tuotteita. Kauden aikana piiri on 

edelleen kartuttanut lahjoitusvarojaan konsertti- ja myyntituotoilla. Lahjoitus Koulutus Elämään 

säätiölle koostui pääosin aikaisempina kausina kertyneistä tuotoista. Suomen Hajuerottelu ry:lle 

annettiin 70 % Ritarihuoneen konsertista kertyneistä tuotoista.  Kertyneet myyntituotot 

kohdistettiin kumpaankin projektiin 50/50 –periaatteella. 

Piirin klubien tilanne 



Piirissämme oli toimintakauden lopussa 9 klubia Suomessa ja 2 Virossa.  Jäsenmäärän lisäämiseksi 

järjestettiin jäsenhankintakilpailu, jonka tulokset julkaistiin piirin kevätretkellä. Kunniakirjan voitti 

Nurmijärven IW-klubi.  

Klubien perustaminen 

Kaudella 2018-2019 piiri 142 ry ryhtyi toimenpiteisiin Tallinnan klubin perustamiseksi. 

Vastuuhenkilöt olivat piirin entinen puheenjohtaja Hannele Karhunen ja varapuheenjohtaja Taimi 

Hanson. Hanketta jatketaan edelleen kaudella 2019-2020.  

             

Kansainvälinen toiminta 

Women for Europe- konferenssi (WfE9) järjestettiin Kreikassa Syroksen saarella 4.-7.4.2019. 

Konferenssin aiheet liittyivät lasten ja nuorten turvallisuuteen muuttuvassa maailmassa. 

Konferenssiin ja työryhmiin osallistuivat Pirkko Kiikka ja Hannele Karhunen.  Konferenssin 

tavoitteena on toteuttaa YK:n lastenoikeuksien julistuksen periaatteita järjestömme työssä. 

Hannele Karhunen toimi perhe (family) –työryhmän puheenjohtajana. Pirkko Kiikka selvitti 

yhteiskuntatyöryhmälle antamassaan raportissa Suomen tilannetta mm. Suomeen ilman 

vanhempia vastaanotettujen lasten osalta sekä viranomaistoimenpiteitä heidän kotoutuksessaan. 

WfE-konferenssit tukevat IW-toimintaa ajankohtaisilla tiedoilla ja antavat aiheita omien projektien 

kehittämiselle. 

Piirin kevätretki 

Piirin kevätretki tehtiin Hankoon 8.6.2019 kauniin sään vallitessa ja siihen osallistui 53 henkilöä. 

Menomatkan aikana rotary Juhani Korpela kertoi Hangontien historiasta ja nähtävyyksistä.  

Hangossa kohteena oli vuonna 1893 valmistunut Hangon kylpyläkauteen kuuluva, meren äärellä 

sijaitseva Pension Bellevue.  Aluksi arkkitehti Eva-Karin Wilkko-Antell kertoi pensionaatin 

rakennusvaiheista, historiasta ja elämästä. Tämän jälkeen suoritettiin vitjojen vaihto Bellevuen 

salissa.  Ylimääräisenä ohjelmanumerona puheenjohtaja kiitti Keravan sekä Riihimäki-Hausjärven 

klubeja mieliinpainuvista vierailuista klubeissa ja antoi muistoksi uusvanhat Hangonkeksipurkit. 

Tämän jälkeen siirryttiin historialliselle Hangon Casinolle, jossa nautittiin lounas.  Tätä seurasi 

kiertoajelu Hangon nähtävyyksiin, jonka aikana entinen museonjohtaja Marketta Wall kertoi 

Hangon huvila- ja kylpyläelämästä. 

 

  

         

 


