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A. Maa Suomi ja alueeseen kuuluu myös Viro 

Piirien lukumäärä  4 

Klubien lukumäärä on Suomessa  33 ja Virossa 2 

Jäsenmäärä   1010 Suomessa + 49 Virossa 

B. Laajentuminen 

Uusia klubeja ei ole perustettu ja yksi klubi on lopettanut toimintansa. 

C. Yleistä 

Toukokuussa 2016 Suomen jäsenmäärä on 1010 jäsentä ja Viron 49. Olemme saaneet 

joitakin uusia jäseniä, mutta samalla menettäneet liian paljon. Syinä on ollut 

luonnollinen poistuma, eroaminen ja viimeksi yhden piirin toiminnasta johtuneita 

eroamisia. Proposal 17 2012 perusteella olemme saaneet 23 uutta jäsentä. 

Kansallinen edustaja Marja Kyrölä osallistui 3-6. syyskuuta 2015 Bristolin  

Eurooppa-kokoukseen vice presidentti Kaija Keijolan kanssa. Molemmat osallistuivat 

18-20. syyskuuta 2015 Pohjoismaiseen kokoukseen Islannissa. 

Suomen Rally pidettiin Salossa lokakuussa 2016. Rallyyn osallistui yhteensä 103 IW-

sisarta ympäri Suomea. Viron klubit olivat estyneet. 

D. Toiminta 

Suomen klubit ovat lahjoittaneet kuluneen toimintakauden aikana yhteensä 24100€. 

Tästä perheiden ja lasten tukemiseen on luovutettu yhteensä 13,000 €. Suurimmat 

kohteet ovat olleet TYKS:n lastenklinikan syöpäosasto, Hyvä arki ry, Lasten ja 

nuorten koulutusohjelma Nepalissa, Naisten pankki ja kotimaassa esim. diakoniatyön 

kautta varoja vähävaraisille perheille. 

Jokainen klubi on avustanut lähialueensa erilaisia kohteita oman harkintansa mukaan. 

Huumeiden ja päihteiden vastaista toimintaa on tuettu 6700€. ”Koulutus 

Elämään”-säätiö on summasta saanut 2000€. Lukuvuoden 2015-2016 aikana yhteensä 

23150 oppilasta ympäri Suomea on päässyt osallistumaan tähän opetusohjelmaan. 

Suomen tulli on saanut uuden huumekoiran ”Pirkon”, koiran kustannus on ollut 

4000€. 

Uusien jäsenien saaminen toimintaamme on selvästi Proposal 17 2012  auttanut. 

Nämä jäsenet ovat olleet naisia, jotka ovat vielä työelämässä mukana. 

Paremman huomisen toivossa Suomeen saapui viime vuoden aikana .n 32 500 

pakolaista mm. Afganistanista, Syyriasta ja Somaliasta. Heistä osa saapui ilman 

huoltajaa. Näitä perheitä ja lapsia on tuettu n. 2500€:lla 

 

 

Suomen Inner Wheel-nettisivujen ( www.innerwheel.fi.) käyttö on toimintakauden 

aikana selvästi lisääntynyt. Jäsenistö käy tutustumassa klubien ohjelmiin ja 

tapahtumiin sekä lukemassa etusivulta presidentin raportteja kaikista käymistään 

tapahtumista ja tilaisuuksista. 
 

 

http://www.innerwheel.fi/
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