
  IW Rallyn tiedote 8.5.2019 

Inner Wheel -Rally 26.-27.10.2019 Helsingissä 

Hyvät Inner Wheel -sisaret,  

tervetuloa Helsinkiin ja Inner Wheel Rallyyn! 

Olemme valmistelleet Rallya innoissamme ja suurella sydämellä. Meillä on tiivis kahdeksan aktiivisen naisen 

työryhmä, joka haluaa tarjota kaikille Suomen IW -sisarille mukavan ja antoisan elämyksen lokakuisessa 

Inner Wheel tapahtumassa Helsingissä. 

 

Ilmoittautumisesta 

Ilmoittautuminen Rallyyn on jo alkanut! Toivomme kaikkien ilmoittautumisia jo ennen siirtymistä 

kesälaitumille, jotta voimme mahdollisimman hyvin hyödyntää järjestelyissä tietoa todellisesta 

osallistujamäärästä. 

Klubien virallisten edustajien ilmoittautuminen mahdollisimman pian, viimeistään 27.5.2019 mennessä. 

Jos edustajan nimi muuttuu, sen voi vaihtaa myöhemmin. Virallisen edustajan voi vaihtaa ”epäviralliseen”, 

ihan äärimmäisessä tapauksessa esteen sattuessa palautamme maksetun osallistumismaksun klubille. 

Maksut klubien virallisilta edustajilta ilmoittautumisen yhteydessä Nordean tilille  

Inner Wheel klubi Kallio-Berghäll FI48 2003 2000 0100 57  

Viestikenttään klubin ja osallistujien nimet. 

Muut ilmoittautumiset viimeistään 15.9.2019. Tämän jälkeen kaikkiin hintoihin tulee 20 €:n lisämaksu. 

Ihan vihoviimeinen ilmoittautumispäivä on 10.10.2019. 

Muistathan valita ilmoittautumisen yhteydessä mihin osallistut, kokous, iltajuhla ja vierailukohde! 

Tiedustelut maksuista Leena Pöyhöselle leena.poyhonen@live.fi tai puh. 045 1657667. 

 

Majoituksesta 

Helsingissä on lukuisia vaihtoehtoja majoitukseen, sukulaisista tähtiluokan hotelleihin, joten katsoimme 

parhaimmaksi, että kukin huolehtii itse omasta yöpymispaikastaan. 

Olemme kuitenkin pyytäneet tarjoukset kokouspaikan lähimmistä hotelleista. 

1. Scandic  

tarjoaa alennusta päivän hinnasta alennuskoodia FIARB käyttäen oheisen linkkiä kautta: 

http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=FIARB 

Tiedotteen tekohetkellä halvin Scandic hotelli oli Scandic Kallio, joka on raitiovaunumatkan päässä 

ja lähin Scandic Park, Mannerheimintie 46 Helsinki puh. 09 47371 

2. Crowne Plaza Helsinki Hesperia 26.-27.10.2019 Mannerheimintie 50, Helsinki puh. 09 25210000 

Meille vahvistetut hinnat  

- 115 eur / 1-hengen huone / vrk ja 135 eur / 2-hengen huone / vrk, hinnat sisältävät aamiaisen   

 

Vierailukohteista 

Olemme lisänneet vierailukohteisiin taidemuseo Amos Rexin, mikä onnistui, kun muokkasimme vähän 

aikataulua. Katso ilmoittautumislomake. Jos olet jo ilmoittautunut ja haluat vierailla Amos Rexissä, lähetä 

siitä viesti leena.poyhonen@live.fi 

Iltajuhlasta 

Iltajuhlapaikka on Lallukan taiteilijakodin juhlasali, joka on kävelymatkan päässä kokouspaikasta ja Growne 

Plazasta sekä Scandic Parkista. Pukukoodi on vapaa eli iltapukuja ei tarvitse pakata mukaan.  

 

Aurinkoista kesää, tapaamisiin lokakuussa toivoo Rally työryhmä 

Raija, Kristiina, Pirjo, Leena, Auli, Karin, Pirjo, Tuula 
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