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Kansallisen neuvoston toiminta käynnistyi huomaamattomasti, koska sama 

henkilö jatkoi vielä presidenttinä ja kansallisena edustajana Näin alkoi Inner 
Wheelin 92. toimintakausi Suomessa. 

 

Piirien lukumäärä on edelleen 4. 
Klubien lukumäärä on Suomessa 33 ja Virossa 2. 
Jäsenmäärä on 1010 Suomessa + 49 Virossa 
Uusia klubeja ei ole perustettu ja yksi klubi on lopettanut toimintansa piirin 
142 alueella. 
Virityksiä uusien klubien perustamiseksi on kuitenkin koko ajan. 
2015-2016 Suomen jäsenmäärä on 1010 jäsentä ja Viron 49. Olemme 
saaneet joitakin uusia jäseniä, mutta samalla menettäneet liian paljon. Syinä 
on ollut luonnollinen poistuma ja eroaminen. 
Proposal 17, vuodelta 2012 Convention Istanbul, perusteella olemme saaneet 
23 uutta jäsentä. Tämä sääntömuutos on antanut mahdollisuuden saada 
jäseniä ilman Rotary-taustaa. Monelle pienelle maalle tämä olikin tervetullut 
muutos. 
 
Heinäkuussa saapui sähköpostiin International Inner Wheel presidentin 2015-
2016 Charlotte De Vosin raportti Malawin tulvauhreille kerätyistä varoista. 
Suomi lähetti varat Malawin ainoalle Inner Wheel-klubille Blantyreen. Tein 
käännöksestä suomennoksen omille sivuillemme.  
Heinäkuun hiljaiselon jälkeen oli elokuussa Kansallisen Neuvoston kokous, 
jonka pöytäkirja löytyy sivuiltamme. Kokous oli eloisa ja pitkä, monta asiaa 
ehdittiin käydä läpi, kuten pöytäkirjastakin huomaa. 
 
 



Syyskuu oli reipasta liikkumista.  
3-6. syyskuuta 2015 oli IW 9th European Meeting Bristolissa, Iso-
Britanniassa. Kokouksessa oli mukana vice president Kaija Keijola. Tästä 
löytyy muistio sivuiltamme. 
18-20.syyskuuta 2015 oli Pohjoismaiden kokous Islannissa. Sinne menimme 
Kaijan kanssa. Muistio on myös nettisivuillamme. 
Syyskuun loppuun mennessä lähetin Hannele Karhusen hakemuksen IIW:n 
varapresidentin tehtävään sekä Maija-Leena Virta-Kankaan hakemuksen 
Board Director-tehtävää varten. Upeaa, että Suomesta sai lähettää 
hakemukset molempiin tehtäviin. 
 
Lokakuussa 3-4.10.2015 oli vuorossa Suomen Rally, joka pidettiin Salossa, 
Salon Inner Wheel ry:n järjestämänä. Rally on saanut runsaasti hyvää 
palautetta. Kaupungin kurjasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta ilme oli 
erittäin positiivinen. Tästä suuri kiitos Salon klubin jäsenille. Seuraava Rally 
on vuonna 2017 Oulussa. Salon Rallyn muistio ja palautteista yhteenvedot 
löytyvät omilta nettisivuiltamme. 
 
Marraskuussa saapui jälleen Suomen Rotaryt ry:n toimistolta liitteet, jotka 
pitää täyttää seuraavaa Rotary-matrikkelia varten. 
 
Joulukuussa tuli valtaisa määrä Hyvän joulun ja Uuden Vuoden toivotuksia. 
Halusin löytää lähetettäväksi jonkin muun kuin valmiin nettikortin ja niinpä 
kuvasin sen itse.  
 
 
 

Tässä jouluinen kuva. 
 
 
 
 
 
 



Tammikuussa oli vuorossa Kansallisen Neuvoston kokous ja sen 
valmistelussa meni runsaasti aikaa. Kokouksen jälkeen piti lähettää IIW:n 
toimistoon Kansallisen Neuvoston uusien jäsenten yhteystiedot. 
 
Helmikuun aikana valmistelin piirikokouksia varten Pover Point-esityksen, 
jossa käytiin läpi kauden tapahtumia. 
 
Maaliskuussa osallistuin piirin 141 piirikokoukseen Picnic-risteilyllä 12.3.2016 
sekä piirin 139 piirikokoukseen Tampereella 19.3.2016. 
Vice presidentti Kaija Keijola osallistui19.3.2016 Helsingissä piiri 142 
piirikokoukseen ja past presidentti Maija-Leena Virta-Kangas samana 
päivänä piirin 140 piirikokoukseen Kajaanissa. 
 
 

 
 

Huhtikuun 9. päivä osallistuin Rotary-piirin piirikokoukseen Raumalla ja pidin 
siellä tervehdyksen. Sain osallistua puolisoiden todella mielenkiintoiseen 
ohjelmaan. 
 



 
  

Huhtikuun alusta lähtien seurasin aktiivisesti IIW:n varapresidentin ja BD:n 

äänestysten julkaisemisia. Varapresidentin tehtävään oli 5 hakemusta ja Intia tulee 

kauden 2017-2018 presidentti Kapila Gupta, BD:n tehtävään tuli valituksi Maija-

Leena Virta-Kangas. 

 

 

 

 

Toukokuussa lähetin International Inner Wheel-järjestön vuosiraportin. Raportit ovat 

nettisivuillamme suomeksi ja englanniksi. 

Toukokuun lopussa 28.5.2016 pidettiin ylimääräinen Kansallisen Neuvoston kokous. 

Katsoin kokouksen pitämisen tarpeelliseksi, koska piirin 142 alueelta oli tullut monta 

yhteydenottoa. Kaikki yhteydenotot koskivat piirin rekisteröitymistä. Olin myös 

pyytänyt IIW:n Constitution Chairman Gunder Lannoy:n apua tilanteen 

ratkaisemiseksi. Kaikki asiaan liittyvät liitteet löytyvät nettisivuiltamme myös 

suomennettuna. 

 

Koko tämän toimintakauden olin jäsenenä Inner Wheelin edustajana ”Koulutus 

Elämään”-säätiön hallituksessa. Säätiön toiminnasta löytyy kattava sisältö myös 

nettisivuiltamme.  

Tehtäviini kuului myös seurata IIW:n nettisivuja sekä facebook-sivujen tapahtumia. 

 

Kuluneet 2 vuotta Suomen Inner Wheelin presidenttinä olivat mielenkiintoiset ja 

välillä myös työntäyteiset. Arkityö erityiskoulun opettajana eivät antaneet 



mahdollisuutta miettiä tai vastata koulupäivien aikana sähköpostin kautta tulleisiin 

kysymyksiin tai puheluihin. Panostinkin erityisesti aamuihin ja ennen oppilaiden 

tuloa ennätin useinkin hoitaa IW:n tehtäviä. 

Tammikuun 2016 Kansallisen Neuvoston kokouksessa nimettiin sääntötyöryhmä, 

johon kuuluvat past Board Director Ritva-Liisa Hovi ja KN:n rahastonhoitaja Päivi 

Lahti piiristä 141 ja Raija Makkonen piiristä 140. Sääntömme ovat vuosilta 2003 ja 

2004, joten ”päivittäminen” koettiin tärkeäksi. Työryhmä onkin tiukasti pureutunut 

sääntöihin, mutta kaikessa ottanut huomioon IIW:n kaikkia koskevat säännöt. 

 

Inner Wheelin kannalta kaikkein tärkeintä on klubien toiminta. Klubit koostuvat 

jäsenistä, joka on koko toiminnan perusta. Piirit ovat tiedonvälittäjinä Kansallisen 

Neuvoston ja klubien välillä. Piirien tarpeellisuudesta on keskusteltu jo Suomessa ja 

kansainvälisestikin piirien merkitystä on pohdittu. Piirit on koettu turhana välikätenä, 

varsinkin kun informaatio menee jo sähköisten viestimien kautta eli meillä Suomessa 

nettisivujen kautta. Kustannukset nousevat koko ajan, joten kustannusten 

pienentämiseen on selkeää painetta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


