
 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 Inner Wheel piiri 142 ry  TOIMINTASUUNNITELMA 2020 - 2021 

 

Toimimme IIW:n tunnuksen, vuoden kansainvälisen tunnuksen ”Johda muutosta” ja 

asettamiemme tavoitteiden mukaan edistämällä palveluihannetta, aitoa ystävyyttä ja 

kansainvälistä yhteisymmärrystä. Kansainvälisyydellä on toimikaudella erityisesti painoarvoa, sillä 

hyväntekeväisyyskonsertin tuotto kohdennetaan kehittyvien maiden naisten ja tyttöjen 

koulutukseen. Tavoitteena on lisätä mahdollisuuksien mukaan IW-klubeja niille alueemme 

paikkakunnille, joilla vielä ei toimi IW -klubia.  Piiri jatkaa kokouksessa päätettävien 

avustuskohteiden tukemista, ja kiinnitetään huomiota myös syyskuulle 2021 valmisteltavan WfE 

10 - konferenssin osa-alueeseen, auttamaan eri kulttuureista tulevien ihmisten kohtaamista 

suomalaisen kulttuurin kanssa.  

 

Hallinto 

Piirin vuosikokous on lauantaina 17.10.2020 Lepolan talossa Hausjärvellä alkaen klo 10. 

Kokoustapaamisen ohjelmassa toimittaja, FM Satulotta Peltola kertoo Kumelan lasista. 

Vaalikokous järjestetään lauantaina  13.3.2021. alkaen klo 10. Kokoustapaamisen Tarton matkan 

12. – 14.3.2021 yhteydessä. 

Piirihallitus kokoontuu toimintakuukausien aikana keskimäärin kerran kuukaudessa ja tarvittaessa  

turvaudutaan sähköpostipäätöksiin.   

 

Toiminta 

Hyväntekeväisyys  

Osallistutaan klubien järjestämiin konsertti- ym. tilaisuuksiin erityisesti tiedottamalla niistä. 

Järjestetään Hyväntekeväisyyskonsertti sunnuntaina 14.2.2021 klo 14 Riihimäen Keskuskirkossa.  

Esiintyjät: Laura Riihimäki ja Kristian Lindroos 

 

Koulutus  

Inner Wheel ideologiana – koulutus ti 15.9.2020 Helsingissä. 

Uusien klubivirkailijoiden koulutus yhdistetään sitä tarvittaessa edelliseen. 

Varaudutaan keväällä kouluttamaan aiheesta: ”sähköisten kokousten järjestäminen klubeissa ja 

piirissä” sekä harkitaan Suomen nettisivujen valmistuttua niiden käyttökoulutusta.   

 

Retket ja matkat 

Syystoiminta käynnistyy retkeilemällä Hämeen sydämeen – historian havinaa, kulttuuria ja 

kartanoromantiikkaa lauantaina 5.9. 2020.  

Matka Tarttoon 12.-14.3.2021. Kumppani mukaan retkille. 

 



Yhteistyö 

Entisten piirin puheenjohtajien ja piirihallituksen tapaaminen ma 14.9. klo 13 Fazer A laCarte  

ravintolassa (Stockmann 8 krs.) 

 

Presidenttien ja piirihallituksen tapaaminen torstaina 20.8.2020  Riihimäen Teatterihotellissa klo 

17. Samassa yhteydessä koronapandemian vuoksi edelliseltä kaudelta peruuntunut 

vaalikokouksen loppuosa sekä piirin vitjojen vaihto.  

 

Klubien keskinäisiä vierailuja jatketaan.  Piirin puheenjohtaja vierailee kaikissa klubeissa. 

 

Hyvätekeväisyysyhteistyö jatkuu edelleen Koulutus Elämään – projektin ja Wise Nose 

palvelukoirien tutkimuskehittämisen tukemisena. Lisäksi Hyväntekeväisyyskonsertin tuotto 

suunnataan Kirkon ulkomaanavun kautta kehittyvien maiden naisten ja tyttöjen koulutukseen.  

 

Piirin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat Kansallisen Neuvoston -työhön.  KN 

varapuheenjohtaja on Raija Partanen Järvenpään klubista ja KN sihteeri on Tarja Lausvaara 

Nurmijärven klubista ja taloudenhoitaja Anja Röberg Nurmijärven klubista. Osallistutaan Jaipurin 

maailmankokoukseen. 

 

Tiedotus 

IIW:n ja Kansallisen neuvoston tiedotuksen piirisihteeri välittää sähköisenä jatkoviestinä suoraan 

klubeille, piirihallitukselle ja entisille piirin puheenjohtajille. 

Piirin tiedottamisesta vastaa piirihallitus / puheenjohtaja. Piirisihteeri tiedottaa päätetyt asiat 

klubeille. 

 

Talous 

Piirin talous perustuu jäsenkohtaiseen jäsenmaksuun. Hallituksen esitys on 20 €. Tästä on 

Kansallisen neuvoston osuus 13 €.  

Maailmankonferenssin vuoksi kannetaan lisäksi 3 € konventiomaksu. 

Suomen nettisivujen uudistamiseen 2 €. 

 

PIIRIHALLITUS 


