
 
 

YHTEENVETO INNER WHEEL -KOKOUKSISTA

”Taulukko on syntynyt tarpeesta dokumentoida 

mahdollisuuksistaan osallistua klubikokousten lisäksi tarjolla oleviin kotimaisiin ja kansainvälisiin kokouksiin 

klubin edustajana.” Taulukon on laatinut PBD Hannele Karhun

Inner Wheel -kokoukset 

Suomi – tavanomaisia käytäntöjä 

Nimi /Tarkoitus Kokoontuminen 

Klubikokous 

Ystävyys, palvelu, kansainvälinen 

yhteisymmärrys 

Sääntömääräiset asiat vuosi- ja 

vaalikokouksissa 

 

kerran kuukaudessa 

(kesäaikana sopimuk-

sen mukaan); 

vuosikokous syyskuun 

loppuun mennessä; 

vaalikokous helmikuun 

loppuun mennessä 

Intercity-kokous 

Yhteisöllisyys 

 

 

Piirikokous 

Sääntömääräiset asiat, klubien 

esitykset 

 

vuosikokous syksyllä 

lokakuun loppuun 

mennessä; vaalikokous 

keväällä maaliskuun 

loppuun mennessä 

Kansallisen neuvoston kokous 

Sääntömääräiset ja kansainväliset 

asiat 

elokuussa ja 

tammikuussa 

Suomen Rally (aikaisemmin 

Sisarpäivät) 

Yhteisöllisyyttä ja yhteisten 

tavoitteiden vahvistamista 

syys-lokakuussa joka 

toinen vuosi; kaikkien 

piirien piirikokoukset 

Rallyn yhteydessä 

 

KOKOUKSISTA      

Taulukko on syntynyt tarpeesta dokumentoida IW -organisaation  kokoukset ja tapahtumat niin, että jäsenistöstä mahdollisimman moni tietäisi 

mahdollisuuksistaan osallistua klubikokousten lisäksi tarjolla oleviin kotimaisiin ja kansainvälisiin kokouksiin 

Taulukon on laatinut PBD Hannele Karhunen; muutamat sääntötarkistukset tehnyt Pirkko Haario

Kohderyhmä/osallistujat Paikka 

vuosikokous syyskuun 

vaalikokous helmikuun 

Klubin jäsenet ja vierailijat Ilmoitettu verkkosivulla, sähköpostilla

kirjeessä 

Useiden klubien yhteinen kokous  

mennessä; vaalikokous  

Klubien viralliset edustajat ja 

vapaaehtoiset 

Kutsutaan koolle neljä viikkoa ennen 

kokousta 

KN:n jäsenet, tammikuussa 

mahdollisesti myös piirien 

varapuheenjohtajat 

Kutsutaan koolle kaksi viikkoa ennen 

kokousta; viime vuosina Tampereella

aikkien 

KN, kaikkien piirien IW -sisaret, 

mahdollisesti IIW presidentti 

Vuorotellen eri piirien alue

 19.10.2018 

niin, että jäsenistöstä mahdollisimman moni tietäisi 

mahdollisuuksistaan osallistua klubikokousten lisäksi tarjolla oleviin kotimaisiin ja kansainvälisiin kokouksiin joko jäsenen roolissa tai myös 

Pirkko Haario. 

Kustannukset 

verkkosivulla, sähköpostilla tai  

 

viikkoa ennen Virallisten edustajien kulut 

voi klubi kattaa 

Kutsutaan koolle kaksi viikkoa ennen 

iime vuosina Tampereella 

KN kattaa jäsenten matka-

kulut, piirit varapuheenjoh-

tajien 

Vuorotellen eri piirien alueella Virallisten edustajien kulut 

voidaan korvata 



 
 

Kansainvälisiä kokouksia 

Yleiskokous Convention 

Järjestön sääntöjä ja projekteja 

käsittelevä kokous 

 

Joka kolmas vuosi 

Nordic Meeting Joka toinen vuosi 

Nordic Rally Joka kolmas vuosi 

European Meeting Joka vuosi 

Rallyjen osalta on päätetty Eurooppa kokouksessa, että olisi vain European

Nordic Rally, Rally Charleman ja European Rally olisivat yksi suurempi tilaisuus. 

Women for Europe Joka toinen vuosi 

Women for Africa 

 

 

South Asian Rally 

 

 

 

Kaikki jäsenet tervetulleita ko-

koukseen. Klubin virallinen edusta-

ja voi äänestää. Käytännössä KN:n 

presidentti äänestää klubien 

valtuuttamana 

Yleiskokouksessa päätetään hakemusten 

perusteella seuraava paikka

Kansallisen Neuvoston presidentti 

ja vara- tai past presidentti 

Vuorotellen eri Pohjoismaissa

Kaikki Pohjoismaiden IW -sisaret Vuorotellen eri Pohjoismaissa

 

Euroopan Kansallisten Edustajien 

yhteinen kokous, jossa pääasiassa 

valmistellaan yleiskokoukseen 

sääntömuutosehdotuksia ja 

projekteja  

Seuraava kokouspaikka  sovitaan 

kokouksessa 

 

Rallyjen osalta on päätetty Eurooppa kokouksessa, että olisi vain European Rally. Tätä perustellaan säästöillä matkustamis

Rally olisivat yksi suurempi tilaisuus. Ensimmäinen European Rally v. 2019 Rotterdam

Konferenssi, johon voi ilmoittau-

tua. Yhteiskunnallisesti tärkeisiin 

asioihin perehtymistä. Aihepiiriin 

liittyvän paperin esittäminen ja 

keskusteluun osallistuminen 

mm. Izmir, Turkki v. 2017, Syros, Kreikka  

v. 2019; Suomessa v. 2011 ja 2013

WfE historia: 

https://www.slideshare.net/luivinci/wfe6

a-short-history-of-the-project

europe-the-role-of-inner-wheel

Yhteiskunnallisesti tärkeisiin 

asioihin perehtymistä 

 

Osallistujia kutsutaan myös 

Euroopasta 

 

Yleiskokouksessa päätetään hakemusten 

perusteella seuraava paikka 

KN:n presidentin tehtävän 

hoitamisen kuluihin kerä-

tään jäseniltä 1 e / vuosi 

(ns. konventio-maksu) 

Vuorotellen eri Pohjoismaissa KN:n presidentin / vara- 

tai pastpresidentin  tehtä-

vän hoitamisen kulut 

katetaan 

Vuorotellen eri Pohjoismaissa Yleensä omakustanteinen 

paikka  sovitaan KN:n presidentin / vara- 

tai pastpresidentin 

tehtävän hoitamisen kulut 

katetaan 

matkustamis- ja järjestelykustannuksiin. Eli 

Rotterdam, Alankomaat 

Izmir, Turkki v. 2017, Syros, Kreikka  

2011 ja 2013.  

https://www.slideshare.net/luivinci/wfe6-

project-women-for-

wheel  

Klubit voivat halutessaan 

tukea matkakuluja 

 

 


