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1. heinäkuuta – 30. kesäkuuta

Inner Wheel piiri 142 ry

14.10.2020



Heinäkuu

Heinäkuussa lomailemme 



Elokuu

 Klubin hallituksen kokous: valmistellaan mm. kuluvan 
kauden toimintasuunnitelmaa ja syyskuussa pidettävää 
vuosikokousta

 Sihteeri  / nettivastaava päivittää hallituksen tiedot klubin 
nettisivulle

 Sihteeri / nettivastaava tarkistaa, että Arkun jäsenrekisteri 
on ajan tasalla. Päivityksiä tehdään koko kauden ajan, jotta 
tiedot ovat aina ajan tasalla.

 Presidentti tai hallituksen jäsen, joka on jo rekisteröity klubin 
vastuuhenkilöksi PRH:ssa, päivittää hallituksen tiedot 
Yhdistysrekisteriin (rekisteröityneet klubit)



Syyskuu

 Klubin vuosikokous:

 vahvistetaan edellisen kauden tilinpäätös ja toimintakertomus

 vahvistetaan toimintasuunnitelma

 vahvistetaan jäsenmaksu

 päätetään hyväntekeväisyysvarojen käytöstä

 käsitellään mahdolliset esitykset piirin lokakuussa pidettävälle 
vuosikokoukselle (mm. esitykset KN:n virkailijoiksi)

 Klubin toimintasuunnitelma päivitetään nettisivuille

 Klubin talouden-/rahastonhoitaja kerää jäsenmaksut ja 
tilittää piirin osuuden edelleen



Lokakuu

 Klubin jäsenet osallistuvat piirikokoukseen, äänivaltaisia = 
virallisia edustajia 2 - 3 / klubi   (enintään 49 jäsentä → 2 
edustajaa, 50 tai yli → 3 edustajaa)

 Piirikokouksen pöytäkirja jaetaan kaikille jäsenille



Marraskuu / Joulukuu

 Sihteeri saa IIW:lta ehdokaslistat ja äänestysliput seuraavan 
toimintakauden IIW-virkailijoiden valitsemista varten 
(vaaliasiakirjat ovat myös IIW:n verkkosivulla 
www.internationalinnerwheel.org/for-members/election)

http://www.internationalinnerwheel.org/for-members/election


Tammikuu

 10. tammikuuta Kansainvälinen Inner Wheel –päivä

 IW piiri 142 järjestää hyväntekeväisyyskonsertin jäsenilleen 
ystävineen



Helmikuu

 Klubin vaalikokous: 
 valitaan hallitusvirkailijat

 valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

 valitaan klubin viralliset edustajat tulevalle kaudelle 
piirikokoukseen

 suoritetaan IIW:n virkailijoiden ja Board Directorien vaali

 käsitellään KN:n esitys Neuvoston seuraavan kauden jäsenistä

 Päätetään ehdotuksista piirihallituksen uusiksi jäseniksi 
sekä toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi



Maaliskuu

 Klubin jäsenet osallistuvat  kevätpiirikokoukseen 
(vaalikokoukseen) , äänivaltaisia edustajia 2-3 / klubi

 Klubin sihteeri ilmoittaa piirisihteerille klubin 
virkailijavalinnat (presidentti, sihteeri ja taloudenhoitaja) 
KN:a ja IIW Directorya varten

 Klubin sihteeri lähettää IIW-virkailijoiden ja Board 
Directorien äänetysliput 31.3. mennessä IIW:lle

 Piirikokouksen pöytäkirja jaetaan kaikille jäsenille

 Piirin seuraavan kauden toimintasuunnitelma julkaistaan

 Ehdokkaiden asettaminen kansainvälisiin tehtäviin, klubi -> 
piiri -> KN, lomakkeet IIW:lle 30.9. mennessä



Huhtikuu

 Nimilaatan tilaus presidentin vitjaan. Meidän piirissämme 
yhteistilauksena, piirisihteeri hoitaa.

 Merkkitilaukset: tilataan suoraan esim.

 Saksasta: Inner Wheel Benefit Shop,
https://www.innerwheel-benefitshop.de

 Isosta-Britanniasta: A W Matthews Ltd, 
https://awmatthews.co.uk/

 Piirillä varastossa perusmerkkejä

https://www.innerwheel-benefitshop.de/
https://awmatthews.co.uk/


Toukokuu

 Klubissa tarvittaessa uusien virkailijoiden koulutus tai piiri 
järjestää syksyllä koulutusta

 Klubin taloudenhoitaja toimittaa tiedot kuluvan 
toimintakauden palveluprojekteista (sekä rahalahjoitukset 
että ei-rahallinen palvelu) piirin taloudenhoitajalle

 IIW julkaisee seuraavan kauden logon ja teeman, josta KN 
julkaisee käännöksen 



Kesäkuu

 Vitjojen vaihto (toukokuu tai kesäkuu)

 Ansiomerkkien jako

 Presidentti / klubin hallitus kertoo seuraavan kauden 
suunnitelmistaan tai julkaisee valmiin toimintasuunnitelman



Klubin, piirin ja KN:n kokoukset

 Klubikokous kerran kuukaudessa (elo-) – syyskuusta touko-
(kesä)kuuhun

 Klubin hallituksen kokoukset tarpeen mukaan

 Klubin vuosikokous syyskuun loppuun mennessä

 Klubin vaalikokous helmikuun loppuun mennessä

 Piirikokous lokakuussa (vuosikokous) ja maaliskuussa (vaalikokous)

 Kansallisen Neuvoston kokous elokuussa ja tammikuussa

 Suomen Rally kolmen vuoden välein, seuraava v. 2022 Tampereella



Inner Wheel piiri 142 ry järjestää

 Elokuussa kauden aloitus, presidenttien tapaaminen

 Syyskuussa piirin entisten puheenjohtajien ja piirihallituksen 
lounastilaisuus

 Lokakuussa syyspiirikokous eli piirin vuosikokous mielenkiintoisessa 
paikassa, asiantuntijavieras

 Tammikuussa piirin järjestämä Kansainvälisen Inner Wheel -päivän 
hyväntekeväisyyskonsertti

 Maaliskuussa kevätpiirikokous eli piirin vaalikokous mielenkiintoisessa 
paikassa, asiantuntijavieras

 Piirin kevät- tai syysretki, avec

 Vitjojen vaihto kesäkuun alussa

 Koulutusta tarpeen mukaan


