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Eurooppa kokous pidettiin 31.5. ja 1.6. 2022 Zoom kokouksena teemalla Together, to Change the 
Constitution . Kokouksen järjestäjänä oli F.A.M.A.T (Ranska, Andorra, Marokko, Algeria, Tunisia.)  
Suomesta kokoukseen osallistuivat KN:n varapresidentti Raija Partanen ja tuleva varapresidentti 
Eve Pylkkänen.  Kokoukseen osallistui 41 IW jäsentä eri puolilta Eurooppaa. 

Kokouksen tarkoitus 

Oli tullut selväksi, että kansainvälisen Inner Wheelin säännöstö (Constitution) tarvitsee 
kokonaisvaltaisen uudistuksen.  Vuosien mittaan oli tehty lukuisia muutoksia, mutta nyt oli aika 
päivittää säännöstö perusteellisesti. Kun IW järjestö juhlii Manchesterissa vuonna 2024 
satavuotista olemassaoloaan, on viimeistään tullut aika viedä säännöstö uuteen digitaaliseen 
aikaan. Näin totesi alkusanoissaan Catherine Refabert (IIW PP). 

Koska ei ollut kyse pienistä muutoksista, säännöstö jaettiin seitsemään aiheeseen, joita käsiteltiin 
työryhmissä A-J. Näissä työryhmissä tehtiin muutosehdotukset, jotka käytiin läpi 16. Eurooppa- 
kokouksessa. Työryhmät tekivät yhteensä 42 ehdotusta Manchesterin yleiskokouksessa 
esitettäväksi. 

Työryhmien tehtävät 

Työryhmä A: IW identiteetti, logo, tavoitteet, organisaatio ja näihin liittyvät asiat 
Työryhmä B: jäsenyys, e-klubit 
Työryhmä C: klubien rakenne ja toiminta 
Työryhmä D: piirien rakenne ja toimintaa 
Työryhmä E: Kansallisten Neuvostojen rakenne ja toiminta 
Työryhmä F: klubit, joiden maissa ei ole piirejä 
Työryhmä G ja H: Kansainvälinen Inner Wheel  

• neuvosto (Board)  
• hallitus (Executive Comittee), presidentti, varapresidentti, taloudenhoitaja, viestintäjohtaja 

ja avustajat  

Työryhmä I: yleiskokous (Convention), muutokset säännöstöön (Constitution) 
Työryhmä J: hallinto, päämajan rooli, toimihenkilöt, varainhoito, kytkökset 

Suomen kannattamat ehdotukset 

D2. Kroatian ehdotus: Piirin tehtävä 

On auttaa, tukea, innostaa oman alueensa IW klubeja. Piiri on myös linkki alueen eri klubien ja 
kansallisen neuvoston (mikäli sellainen on) välillä. Tuoda esille Inner Wheeliä ja perustaa uusia 
klubeja.  



Peruste: Säännöstöissä on selkeästi kuvattava kunkin organisaatiotason tarkoitus ja tehtävät. 

D3 Kroatian ehdotus: kaikilla organisaation tasoilla tulisi luottamushenkilöistä käyttää virallisesti 
samaa termiä; puheenjohtajan tilalle presidentti: klubin presidentti, piirin presidentti, Kansallisen 
neuvoston presidentti. 

Perustelu: Säännöstö yksinkertaistuu ja tulee helpommin ymmärretyksi 

Suomi tekee ehdotuksen G-H1 

Suomi lupautui tekemään ehdotuksen G-H1.  Asian tiimoilta oli käyty puhelinkeskustelu Raijan ja 
Gabrielle Schrumpfin (Itävalta) välillä. Asiasta keskusteltiin KN:n hallituksen jäsenten kanssa ja 
ehdotusta kannatettiin.  

Ehdotus: Suomi ehdottaa, että myös maat, joissa ei ole Kansallista Neuvostoa voivat ehdottaa 
henkilöitä korkeimpiin IIW tehtäviin (IIW presidentti ja hallitus). 

Kannattaja: Alankomaiden kansallinen Neuvosto ja/tai F.A.M.A.T 

17th European Meeting pidetään Kyproksella vuonna 2023. 

Kokonaisuudessaan Eurooppa- kokouksen pöytäkirja ja ehdotukset löytyvät Suomen Inner 
Wheelin sivuilta.  

 

 

 


