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Toimintakausi 2019-2020 

Kauden teema on ollut ”Together we can - Yhdessä onnistumme”, joka oli IIW-Presidentin, Phyllis 

Charterin toiminta-ajatus kaudelle 2019-2020. Kansanvälisiä presidentin vierailuja  ei ole kauden 

aikana ollut Suomeen. 

Inner Wheel piirin 142 toimintasuunnitelma esiteltiin maaliskuussa 2019. Olemme seuranneet 

säännöissä määritellyllä tavalla toimintasuunnitelman toteuttamista ja täydentäneet vuoden 

tapahtumien suunnitelmaa. 

Piirin suunnitellut tapahtumat jouduttiin perumaan maaliskuusta 2020 lähtien koronapandemian 

vuoksi. 
 

Hallinto 

Piirin hallituksen kaudella 2019-2020 ovat muodostaneet 

Taimi Hanson, kauden puheenjohtaja 

Elsi Torn, varapuheenjohtaja ja kauden 2020-2021 puheenjohtaja 

Heli Halste-Korpela, edellisen kauden puheenjohtaja 

Hannele Karhunen, ISO 

Helena Toivanen, sihteeri 

Tarja Louhenkilpi, taloudenhoitaja 

Tarja Laurila, viestintävastaava 

 

Hallitus on kokoontunut kahdeksan kertaa ja pitänyt kolme sähköpostikokousta. 

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 Tarton matkan mainoksen. 
 

Piiri 142 ry ja klubit 

Espoo Inner Wheel klubi  

Inner Wheel Helsinki Eira-Kluuvi klubi ry 

Inner Wheel Helsinki Kallio-Berghäll-klubi ry 

Järvenpään Inner Wheel -klubi ry 

Keravan Inner Wheel klubi 

Inner Wheel Nurmijärvi klubi ry 

Inner Wheel Riihimäki-Hausjärvi -klubi ry 

Tapiolan Inner Wheel –klubi ry 

Inner Wheel Tartu  

Inner Wheel Tuusula-Hyrylä klubi ry ja  

Inner Wheel Türi. 

Yhteensä 11 klubia, joista kaksi klubia Eestissä 
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Kauden aloitus 

Kauden aloituskokous pidettiin 19.8.2019 Launosten Kartanossa Lopella. Tilaisuudessa 

keskusteltiin kauden toiminnasta ja klubien edustajat kertoivat projekteistaan. Kallion Klubin 

presidentti esitteli tapaamisessa Suomen Rallyn ohjelmaa. 

 

Piirin entisten puheenjohtajien tapaaminen 

Entiset piirin puheenjohtajat kutsuttiin 12.9.2019 lounastapaamiseen 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. 

 

Vuosikokous 

Vuosikokous pidettiin 27.10.2019 Suomen Kansallismuseossa Helsingissä, Mannerheimintie 34. 

Kokouksessa oli läsnä 28 osallistujaa. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat, 

mm. tilinpäätös ja toimintakertomus. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lea Sirola ja sihteeriksi 

Helena Toivanen. 

 

Kansainvälinen Inner Wheel -päivä 

Perinteinen konsertti oli suunniteltu Tarton retken yhteyteen 21.3.2020. Viranomaisten 

matkustuskiellon vuoksi Viroon ei voinut enää maaliskuun lopulla matkustaa, ja koronapandemia 

jäädytti kyseisen retken ja lopun kevään toiminnan. 

 

Vaalikokous 

Piirin vaalikokous oli päätetty järjestää 21.3.2020 Tartossa Dorpat konferenssikeskuksessa. 

Koronaepidemian vuoksi kokouksen henkilövalinnat tehtiin sähköpostikokouksena käyttäen 

normaalin kokouksen esityslistaa. Muut sääntömääräisen kokouksen asiat siirrettiin seuraavan 

kauden alkuun. 

 

Vierailut klubeissa ja klubienjärjestämissä tilaisuuksissa 

Lokakuu 2019               Riihimäki-Hausjärvi 

Marraskuu 2019           Tuusula-Hyrylä Klubi 30v 

Huhtikuu, 27.4.2020  Järvenpää, Kerava ja Tuusula-Hyrylä klubien Inter City -kokous 

 

Kevään muut sovitut vierailut peruuntuivat. 

 

Piirin talous 
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Taloudenhoitaja Tarja Louhenkilpi on hoitanut piirin taloutta sääntöjen mukaisesti.  

Hannele Karhunen esitti, että piiri 142 ry tukisi korona virus epidemian aiheuttamaa 

tarvikevajausta. Piirihallitus on päättänyt sähköpostikokouksessaan 3.4.2020 ostaa käsidesiä 

Espoon, Helsingin ja Järvenpään kotihoidon käyttöön 1200 eurolla. Varat ovat myyntituotoista 

saatua käyttövaraa. 

 

Kansainvälinen toiminta 

Valmisteltiin Women for Europe -konferenssin (WfE10) ohjelma teemana ”Kulttuurien 

kohtaaminen”. Koronapandemian vuoksi peruutettiin kaikki tehdyt varaukset. 

 

Taimi Hanson 

Piirin 142 puheenjohtaja 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


