
Piirikokoukselle 17.10.2020 keskustellun pohjaksi faktoja 
 
Kansallinen Edustaja eli Nat Rep toimi maassamme 1995 alkaen. Jollei Kansallista Edustajaa 
maassa ollut, ei voinut saada Board Memberi  IIW:n hallintoon. Board Member vaihtui 
myöhemmin Board Directoriksi ja sen sijaan, että jokainen Inner Wheel maa olisi saanut Board 
Memberin, nykyisin valitaan vaaleilla 16 Board Directoria. 
 
Kansallinen Edustaja kävi kaikissa Suomen klubeissa, siis joka piirissä tai piirikokouksessa ja antoi 
siellä raportin IIW:n toiminnasta maailmalla. Hän käänsi kaikki tulevat asiakirjat ja kirjeet ja antoi 
äänestysohjeet (siis, mikä täytetään, koska lähetetään, minkä värinen kuori ja mikä osoite) 
Hän kokosi maan tiedot, jäsenmäärät, klubien toiminnan, projektit, yms raportiksi ja lähetti sen 
IIW:lle. Hän hoiti klubien perustamisasiakirjat. 
 
Hänellä ei ollut toimintabudjettia. Valittiin kiertävästi Suomen eri piireistä. Hän ei ole piirin 
hallinnossa osallisena eikä ole piirihallituksen jäsen. Tiedonsaanti on heikohkoa. 
 
Kun maahan tuli useampi piiri, syntyi tarve Kansallisen Neuvoston perustamiseen, jotta ei 
kuormiteta vain yhtä henkilöä kerrallaan. Kansallisella Neuvostolla on myös yksi ääni 
kansainvälisessä konventiossa ja vaaleissa  (Piireillä on kullakin yksi ääni vaaleissa) 
 
Kustannussyistä päätettiin, että Kansallisen Neuvoston presidentti on myös Kansallinen Edustaja ja 
kierron helpottamiseksi organisaatiossa on Varapresidentti, joka nousee Kansalliseksi Edustajaksi. 
Alussa joka piiri valitsi keskuudestaan 2 kelpoisuusehdot täyttävää edustajaa, mutta nykyisen 
käytännön mukaan jäseniä on 10. 
 
KN auttaa klubeja ja piirejä projektien toimeenpanossa ja muissa IW toimintoihin liittyvissä 
asioissa. 
Järjestää koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia piireille ja klubeille 
Voi harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa 
Auttaa alueen yhteisissä hallintoasioissa 
Tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille 
Järjestää Board Directorin vaalin kansainvälisten sääntöjen mukaan 
Voi perustaa erityiskomiteoita yhteisten asioiden hoitamiseksi (Women for Europe) 
Ei kerää taloudellista hyötyä jäsenille 
 
Kaikki virallisiin asioihin liittyvä posti kulkee Kansallisen Neuvoston kautta. Kaikki kansainväliselle 
Inner Weelille menevä rahaliikenne kulkee Kansallisen Neuvoston kautta.  
Kansallinen Neuvosto hoitaa kirjeiden ja esim. YK:n jaosten raporttien käännökset  ja raportit 
IIW:lle. Lisäksi toimintaan on tullut Pohjoismaiden yhteiset kokoontumiset yhteisten asioiden 
hoitamiseksi. Edelleen on otettu ohjelmaan ns. Eurooppakokoukset.  
Molempiin osallistuu Kansallisen Neuvoston presidentti.  
 
Klubi voi kuulua suoraa Kansalliseen Neuvostoon! Meillä se koskee Viroa. 
 
Pirkko Kiikka 
IIW Past Board Director 
Piiri 142 varapuheenjohtaja 


