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KN viestintävastaava Pirkko Haario 

Kansallisen Neuvoston terveiset 

Kansallinen Neuvosto ry 

 

Kansallinen Neuvosto on rekisteröity yhdistysrekisteriin 9.3.2020 nimellä Inner Wheel Suomi-
Finland Kansallinen Neuvosto ry, tuttavallisesti Kansallinen Neuvosto ry. Rekisteröintiprosessi 
pantiin alulle jo Rallyn yhteydessä pidetyssä KN:n ylimääräisessä kokouksessa 26.10.2019, mutta 
se pitkittyi, koska PRH vaati pariin otteeseen sääntöehdotuksen korjaamista. Korjaukset on nyt 
tehty PRH:n ehdottamalla tavalla, koska rekisteröidyn yhdistyksen sääntöjen on oltava Suomen 
yhdistyslain mukaiset. 
 
Ehdotus  KN ry:n tuleviksi virkailijoiksi ja toiminnantarkastajaksi/varatarkastajaksi 

kaudelle 2020-2021 
 
Presidentti Tuija Knuutila  piiri 139  
Past presidentti Tuula Kareinen piiri 140 
Varapresidentti Raija Partanen piiri 142 
Sihteeri Tarja Lausvaara  piiri 142 
Rahastonhoitaja Anja Röberg piiri 142 
Viestintävastaava Annu Jauhiainen  piiri 139 
 
Taustaa: Varapresidentti tulee piiristä 142, koska kaikista muista piireistä on ollut KN:n presidentti  
jo kolme kertaa (kauden 2020-2021 presidentti on piiristä 139). KN:n virkailijakiertoa voi seurata 
taulukosta ’Kansallisen Neuvoston virkailijat piireittäin vuodesta 2000 alkaen’ 
(http://www.innerwheel.fi/wp-content/uploads/2019/07/KN_virkailijat-2000-alkaen.pdf ). Näyttää 
siltä, että taulukon mukaan seuraava varapresidentti tulisi meidän piiristämme (kaudelle 2022-
2023). 
 
Viestintävastaava: Pirkko Haario (piiri 141) on toiminut viestintävastaavana 2 kolmivuotiskautta 
(kaudesta 2014-2015 alkaen). 
 
Lisäksi Kansalliseen Neuvostoon kuuluvat piirien edustajina puheenjohtajat, jotka ovat kaudella 
2020-2021: 
-  Marianna Wahlgren piiri 139 
-  Sirkka Viitala piiri 140 
-  Vappu Heikkilä piiri 141 
-  Elsi Torn  piiri 142 
 
Toiminnantarkastajaksi esitetään Marjatta Koivistoa (piiri 139) ja varatoiminnantarkastajaksi Anna 
Pennasta (piiri 140).  
 
KN:n budjetti kaudelle 2020-2021 

 
Budjettiehdotus on asialistan liitteenä 6. KN esittää, että sen jäsenmaksu pysyy ennallaan 13 
eurossa siitä huolimatta, että jäsenmäärä on nopeasti vähentynyt. Budjetti on nyt laskettu 850 
jäsenen mukan. IIW:n jäsenmaksu kaudella 2020-2021 on arvioitu 3,50 euroksi. 



Varsinaisen jäsenmaksun lisäksi kerätään perinteinen konventiomaksu 3 euroa, koska Suomen IW 
lähettää kansallisen edustajansa Intiassa pidettävään maailmankokoukseen. 
 
IW:n verkkosivujen uudistaminen on meneillään ja sen toteuttamiseksi KN esittää 2 euron 
maksua/jäsen. Kustannus on pienempi kuin mitä ennakoitiin KN:n kokouksessa 17.8.2019 ja mihin 
klubeja pyydettiin valmistautumaan.  
 

Klubien ja piirien projektit ja lahjoitukset kaudella 2019-2020 

 
Klubien tämän kauden projektit ja lahjoitukset tulee ilmoittaa KN:lle 15.5. mennessä. Tiedot 
avustuskohteista ja avustusten määristä (sekä rahalliset että aineettomat, esim. tehdyt työtunnit)  
ilmoitetaan KN:n rahastonhoitajalle 15.5. mennessä. Ilmoittamista varten on laadittu lomake, joka 
kokoaa avustukset ja palveluprojektit kohteiden mukaan suurempiin kokonaisuuksiin. Lomake on 
asialistan liitteenä 7.  
 
Klubit toimittavat lomakkeet tietoineen 1.5. mennessä piirin sihteerille, joka toimittaa tiedot 
edelleen KN:n rahastonhoitajalle. 
 
Tiedot palveluprojekteista ja avustuksista tarvitaan raporttiin, jonka Kansallinen edustaja laatii 
Suomen IW:n toiminnasta 31.5. mennessä IIW:lle. 
 

IIW Directory ja KN:n tarvitsemat klubien ja piirin hallitustiedot 

 
Klubien tiedot IIW Directorya varten toimitetaan 31.3. mennessä piirisihteerille edelleen KN:n 
viestintävastaavalle toimitettavaksi. 
 
Tarvittavat tiedot ovat klubien seuraavan kauden presidenttien, sihteerien ja rahastonhoitajien 
yhteystiedot samoin piirin puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan yhteystiedot (nimi, osoite, 
sähköposti, puhelin). 
 
KN viestintävastaava lähettää tiedot edelleen IIW:n pääkonttoriin 1.5. mennessä. 
 
IIW virkailijaäänestys kaudelle kaudelle 2020-2021 

 
Ensi toimintakaudelle äänestetään hallituksen jäsenistä (Board Directors) sekä IIW:n  varapresiden-
tistä ja toimittajasta (Editor/Media Manager).  
-  Board Director ehdokkaana Marja Kyrölä, Salon IW klubi  
 
Boardin vaalissa on äänestettävä 16 ehdokasta, muuten äänestyslipuke hylätään. Äänet hylätään 
myös, mikäli klubin jäsenmaksua IIW:lle ei ole maksettu tai mikäli palautuskuoreen ei ole merkitty 
klubin nimeä. 
 
Äänestyslomakkeiden oltava Englannissa viimeistään 31.3.2019 mennessä. 
 
Tuleva IIW presidentti on intialainen Bina Vyas. 
 
Kansainväliset kokoukset ja tapahtumat 

 
-  Eurooppa-kokous 10.-13.9.2020  Rhodos, Kreikka, presidentti Tuija Knuutila ja pastpresidentti 
Tuula Kareinen osallistuvat 



-  Pohjoismaiden kokous 14.9.2020 Rhodos, Kreikka (ruotsalaiset järjestävät), Tuija Knuutila ja 
Tuula Kareinen osallistuvat 
-  IIW yleiskokous 3.-6.3.2021 Jaipur, Intia, presidentti Tuija Knuutila osallistuu 
 
Eurooppa-kokous ja Pohjoismaiden kokous ovat virallisia kokouksia, joihin osallistuvat eri maista 
kutsutut edustajat, yleensä kaksi. Suomen IW:n käytäntönä on, että presidentti osallistuu aina ja 
pastpresidentti ja varapresidentti vuorovuosin. 
 
Women for Europe -konferenssi 26.-27.9.2020 Helsinki-Tallinna. Piiri 142 ry järjestää 10. WfE -
konferenssin teemalla “Multicultural Europe – How Inner Wheel promotes to positive development 
in society”. 
 
Jäsenmäärässä vähäistä kasvua 

 
Lopuksi lainaus KN presidentin Tuulan viestistä 4.3.2020: ”Ihan mukava uutinen kevään kunniaksi 
oli KN rahastonhoitajan keräämät tammikuun lopun jäsenmäärät.  Muutoksia on tapahtunut, mutta 
kokonaismuutos on  kahdeksan uutta jäsentä  syksyn lukuihin verrattuna.  Hyvä me! Piiri 139 
lisäystä 3 jäsentä, piiri 140 ennallaan, piiri 141 vähennystä 2 jäsentä ja piiri 142 lisäystä 7 jäsentä.” 
 
 
 
 
 
 


