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Inner Wheel on vuonna 1924 Englannissa perustettu rotareiden kanssa yhteiseltä ideologiselta pohjalta 

toimiva ystävyys- ja palvelujärjestö.  Hieman vajaa 90-vuotias järjestömme yhdistää naiset yli 100:sta 

maasta ja olemmekin yksi maailman suurimmista naisjärjestöistä.  Näihin päiviin asti on jäsenistömme ollut 

rotareiden naispuolisia lähimmäisiä, vaimoja, äitejä tyttäriä ja siskoja, mutta nyt järjestömme on 

avautumassa myös muille naisille, riittää, että on Inner Wheel -henkinen nainen.  Näistä uusista 

sääntömuutoksista tullaan äänestämään kevään 2012 Istanbulin yleiskokouksessa ja niiden myötä 

toimintamme voi saada aivan uuden käänteen. 

Järjestömme toimii itsenäisesti eikä ole taloudellisesti millään tavoin yhdistynyt rotareihin, mutta 

kunnioitamme perinteitämme ja perustajamme Margaret Goldingia ja hänen aikalaistensa palvelualttiutta 

tehdä yhdessä palveluprojekteja rotareiden kanssa. Ja onhan RI:kin tunnustanut Inner Wheel -järjestön 

tällaiseksi läheiseksi yhteistyökumppaniksi. 

Inner Wheel -klubien tarkoituksena on edistää aitoa ystävyyttä, palvelualttiutta ja kansojen keskeistä 

yhteisymmärrystä.  International Inner Wheel pitää kansainvälisen maailmankokouksen joka kolmas vuosi.  

Tuleva on Istanbulissa, Turkissa huhtikuussa 2012 ja sitä seuraavaa yleiskokousta on Suomen Inner Wheel 

hakemassa Leville, Suomeen.  International Inner Wheel´ in presidenteistä on kymmenkunta käynyt 

Suomessa ja viimeisimmät 2010 ja 2011. 

Inner Wheel Suomi-Finland on saanut paljon myönteistä palautetta kansainväliseltä tasolta, viimeksi 

Tuusulan ”Women for Europe” -seminaarista Tuusulassa lokakuussa 2011.  Kansainvälisiä osanottajia oli 

noin 60.  Seminaarin aikana saimme kuulla naisen asemasta eri Inner Wheel -maissa kolmen eri teemaan 

nojaten; perheeseen, työhön ja kulttuuriin/yhteiskuntaan.  Tämä on monessa eri maassa ollutta seminaari-

sarjaa. 

Valtakunnallisesti olemme mukana Koulutus Elämään -projektissa ja avustamme sitä kautta suomalaisia 

koululaisia.  Unicefin kanssa yhdessä olemme avustaneet ”Girls´Education”- projektia Madagaskarilla ja 

Boliviassa, mutta yhteistyömme Unicefin kanssa päättyy 2012. 

Suomessa Inner Wheel on saanut julkisuutta merkittävänä huumekoiralahjoittajana.  Koira ja sen koulutus 

maksaa noin 6000 euroa ja Suomen tulli on saanut jo noin 60 koiraa.  Turkin lokakuun 2011 

maanjäristyksen avustustoimiin osallistuimme Turkin kanssasisartemme avustamina.  Paikalle meni 5500 

Shelter Boxia ja niitä sinne ei enempää tarvittu, joten lahjoitimme rahamme lämpimiin huopiin ja sukkiin 

vauvoille ja lapsille. 

Suomen Inner Wheel on muuttumassa aktiivisempaan, vapaampaan ja kansainvälisempään suuntaan. 

Elämme tätä päivää.  Klubit on haastettu suureen jäsenhankintakilpailuun, jokaisen poislähteneen jäsenen 

tilalle on saatava kaksi uutta jäsentä.  Mikäli sääntömuutos menee läpi, tulee toimintamme muuttumaan 

vuosien saatossa uusien jäsenten myötä. Haluamme muuttua, kehittyä ja kasvaa. 
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