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6. European Meeting  
(Toulouse, Köln, Tampere, Montreaux, Amsterdam, Graz) 
 
Paikka: Graz, Itävalta  
Aika: 30.8. -2.9.2012  
Osanottajat   noin 30 IW-sisarta 15:sta eri maasta 

 Suomesta mukana Maija-Leena Virta-Kangas ja Raija Hänninen 
 
Kokouksen aiheet 31.8. 
 
Istanbulin yleiskokouksen ehdotus 17 / jäsenyys 
 
Jo olemassa oleva klubi 
Jos klubi haluaa kutsua sellaisia naisia jäseneksi, joilla ei ole Rotary-taustaa, siihen 
ei ole mitään estettä, riittää, että enemmistö klubin jäsenistä hyväksyy tämän.  
Uusi jäsenyyttä koskeva sääntö siis on: 
Aktiivijäseneksi voi tulla: 
Naiset joilla on tai on ollut Rotary-tausta 

Naiset, jotka ovat sukua Inner wheel jäsenille tai ovat joskus olleet IW:n jäseniä 

Kaikki naiset, jotka on kutsuttu jäseneksi - huomioiden, että enemmistö klubissa 

kannattaa asiaa 

 

Aloitettaessa ihan uusi klubi: 

        Kun perustetaan uusi klubi, jossa ei vielä jäseniä ole, voidaan klubi aloittaa 

kaikilla         

        kolmella kriteerillä; a, b ja c, kuitenkin jättäen c-kohdan loppuosan pois. 

Uusi klubi voidaan aloittaa seuraavien kriteereiden tullessa huomioiduiksi: 

Naiset, jotka ovat sukua Rotareille tai entisille Rotareille 

Naiset, jotka ovat sukua Inner Wheel -jäsenille tai entisille sellaisille 

Naiset, jotka on kutsuttu mukaan 

 

Jos joku klubijäsen tai piirivirkailijat kuulevat, että joku olisi kiinnostunut liittymään 

jäseniksi, silloin pitää klubipresidentin tai sihteerin tai piirivirkailijan kutsua tämä 

henkilö yhteiseen keskustelutilaisuuteen ja puhua, haluaako liittyä olemassa olevaan 

klubiin vai haluaako perustaa uuden klubin. Kun uusi jäsen liittyy jäseneksi, tulee 

hänestä klubin täysivaltainen jäsen sillä hetkellä kun liittyy. 
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Nyt on siis jokaisella klubilla mahdollisuus kasvuun!! Käyttäkää hyväksenne tätä tilaisuutta.  Nyt  
tilaisuutta.  Nyt  
jokaisen klubin velvollisuutena on katsoa kaikkia potentiaalisia uusia jäseniä ”sillä silmällä”. 
silmällä”. 
 
 
Keskusteltiin myös siitä, että Inner Wheel -nimeä tulee viedä eteenpäin kaikissa mahdollisissa 
mahdollisissa asioissa, voisi (jos on rahaa) tehdä julisteita, jossa olisi esim kv sosiaalisesta 
sosiaalisesta projektista logo ”Happier futures” - Inner Wheel helping children around the world 
the world now ja vielä ”haluaisitko sinäkin liittyä jäseneksi? 
 
Belgia lupasi valmistaa tarkan ohjeistuksen uuden klubin perustamisesta uusilla säännöillä. 
säännöillä. 

 
 Council of legislation 

 
Istanbulin yleiskokouksessa hyväksyttiin ehdotus, jonka mukaan ruvetaan 
valmistelemaan Kööpenhaminaa varten ehdotusta, jossa perustettava Constitution 
Council kävisi läpi kaikki ehdotukset ja sääntömuutokset.  Tämä astuisi voimaan vasta 
2018 yleiskokouksen jälkeen.  Conventionin runko jakautuisi kahteen osaan: 1 ja 2 
 
Osa 1 
”Sääntövaltuusto” kokoontuisi ( siinä olisi noin 250 äänestäjää) keskustelemaan ja 
äänestämään ehdotuksista ja muutoksista.  Kuka tahansa ei-äänestäjä saa toki olla 
mukana ns. seuraajana; tehdä havaintoja ja kuunnella, mutta ei äänestää. 
 
Osa 2  
Alkuseremoniat ja loppuseremoniat, talousraportit, presidentin raportit, seminaarit, 
Banner Exchangit, puhujat, esitelmät, open forumit ja viihde. 
 
Näin oletetaan, että ajankäytöstä tulisi tehokkaampaa.  Nykyisellä valtavalla 
äänestäjäjoukolla kuluu todella paljon aikaa.  Paikalla olleiden kesken tehtiin 
koeäänestys ja kaikki 15 maata olivat tämän kannalla.   
 

Kirjoittajan oma huomio: Vaikutti siltä, että muissa maissa on kova halu tutustua 
sääntömuutoksiin ja äänestäminen on tärkeätä, mutta näinhän ei ole meillä, vaan se 
tuntuu olevan suurta ”pakkopullaa”. 
 
Hollannissa on esim ”Proposal commission”, joka ”pureskelee” kaikki ehdotukset läpi, 
kaikkien ei tarvitse paneutua niihin. 
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Jos sääntömuutosehdotuksia tulee klubeilta, niin ohjeena on pitää ehdotus mahdollisimman 
mahdollisimman yksinkertaisena, eikä kannata sotkea useampaa asiaa yhteen. 
 
 
 Ehdotukset, jotka eivät menneet läpi Istanbulissa: 

 

  

Board Directoreiden määrä.  Beatrice Heyse-Verhoeven kertasi hieman Board 

Directoreiden historiaa.  Nythän BD:eitä on 16 henkilöä.  Ehdotus Istanbulissa oli,e 

määrä vähennettäisiin 8:ksi, mutta se ei mennyt läpi. 

Vuoteen 1993 asti on ollut 20 Board Directoria, Sydneyn Conventionissa tuli 

vähennys 16 henkilöä! 

Istanbulin conventionissa Constitution chairman on Executive Commisionin 

^ykyinen Governing Bodyn rakenne: 16 BF:tä + tresidentti + varapresidentti + 

pastpresidentvi + rahastonhoitaja + coîstitution chairman, yhteensä 21 henkilöä 
 
 
 KuKa voi tulla BD:sy? 
Past kansallinen eduqtaja tai Past kansaN•isen neuvoston presidentti�Tällä hutkellä 
vakkudtaa {iltä, että pieneomät maat saavat p`ljon helpommin oman BD:n kuin isot 
IW-maat, KUten esim Intia, jossa on 30 000 jäsentä 
 
BD:n toimiaika: 3 tai 2 vuotta 
 
Kokouksia: 1 vuodessa, poikkeuksena convention-vuosi, jolloin on 2 
 
Työtehtävät ja vastuut: huolehtivat niistä klubeista, jotka eivät ole vielä 
muodostaneet piirejä, läsnäolo yhdessä kokouksessa, lukevat kansallisten edustajien 
raportit. 
 
Tämän hetken ongelmia: 16 henkilöä on aivan liian suuri määrä toimiakseen 
tehokkaasti.  BD:llä ei ole tarpeeksi tehtäviä.  IIW:n budjetissa ei ole mitään rahaa 
kohdistettu BD:n tehtävien hoitamiseksi.  Esim. jos menevät tapaamaan non 
distrected klubia, josta huolehtivat, on matka kustannettava itse.  Pienet maat saavat 
helpoimmin oman BD:n kuin suuret maat.  Intialle ei ole ollut BD:tä kolmeen 
peräkkäiseen vuoteen! 
1 kokous on aivan liian vähän! 
 
Ehdotuksia tulevaisuutta varten: 
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BD:n määrä vähennettävä ehkä 8 ehkä 10! 
Maiden edustajien määrä reiluksi kaikkia kohtaan.  Mennäkö takaisin zone-systeemiin? 
systeemiin? 
 

Avain maat: 1 Intia (30.000 jäsentä) 
                      2 GB & I ( 20.000 ) 
                      3 Scandinavia (De, Fi, Sw, No 11.000) 
             
 
Western Europe 25.000 
Australia & New Zealand 6.000 
 
Maat, jossa alle 1000 jäsentä 
 
Tehtävät ja vastuut: muodostaa komissioita ( kommunikaatio & website) ( koulutus ja 
päivitys) extension ja retention) promoting IW. 
 
BD-keskustelu ei sinänsä johtanut mihinkään, liian iso joukko, eikä yhtään rahaa, ei 
oikein hyvä yhtälö.  Keskusteltiin, että tarvitaanko BD.tä ollenkaan.  Päätettiin 
odottaa kunnollista ”job descriptionia” eli mitä ihan oikeasti BD:t tekevät, hoitavatko 
tehtäviä omasta pussista? 
 
 
Ensimmäisen työpäivän iltana meillä oli Grazin kaupungin vastaanotto hyvän ruoan ja 
viinin merkeissä. 
 
 
1.9.  
Kommunikaation tulevaisuus / Luisa Vinciguerra Italiasta esitteli 
 
Luisalla oli omaan hersyvään tyyliinsä aivan mahtava PP-esitys, jonka tulemme 
saamaan myöhemmin.  Useat sanoivat, että se oli niin tulevaisuutta, ettei siinä 
pysynyt mukana, mutta omasta mielestäni siellä oli hyvä esimerkkejä, esim webinar, 
jota voisimme käyttää koulutukseen. webinarin olen itse todennut mainioksi.   Paljon 
puhuttiin nettiasioista ja korvaani pisti, että monessa maassa on jokaisessa klubissa 
oma netti-henkilö (johon meidänkin on pyrittävä) 
Hollanissa on tässäkin asiassa oma komissio eli porukka, joka miettii näitä asioita.  
Viime kokouksessa Kansallinen Neuvosto puhui juuri tästä aiheesta, että 
perustamme erilaisia ryhmiä, jotka avuksi ”pureskelevat” erilaisia asioita ja sitten 
antavat lopputuloksen kaikkien käyttöön.  Niin kauan kuin rahat riittää!  Luisan esitys 
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laitetaan nettiin, kun se tulee. 
 
Ajatuksia tuleville Eurooppa-kokouksille / Hildegund Scheipermeier Saksasta 
 
Niin ihana +un`onkin tavata vanhoja ystäviä, ei(Eurooppa-kokousten osanottaja määrä0saisi 
määrä0saisi nouste 30:sta suuremmaksi, jotta te(okkuus säilyy. Keskusteltiin panjo~ siitä,!ketkä 
siitä,!ketkä kutsutaan ja lOpputulema oli se, että k`nsalliset edustajat já varakansamlise| edustajat 
varakansamlise| edustajat ensisijaiSesti!  Keskustelua herätti, edtÄ!tulisiko ns. perustajajäsenet 
perustajajäsenet kutsua,0mutta siitäkin lopputulema oli se, että ei, jollei`heillä nle jotain erityistä 
jotain erityistä annettavia, e3im joku esitys tms. Tällä kertaa kudsuttiin  
 
 
ensimmäisun kerran Itä-Euroopan maiden edustaja ja Nelly Bratova Bulgariasta oli ainoa, joka oli 
ainoa, joka oli paikalla.  Sovittiin, että jatketaan kutsumista.  BD:tä ei kutsuta muussa tapauksessa 
tapauksessa kuin, jos heillä on joku tärkeä viesti annettavana esim esitelmöitsijän roolissa. 
roolissa. 
 
Istanbulista Kööpenhaminaan / Ulku Sommer ja Benedicte Haubroe 
 
Ulku kertoi lyhyesti convention kokemuksistaan ja käytiin lyhyesti läpi ns ongemia ja sen jälkeen 
sen jälkeen Benedicte näytti muutaman videon Kööpenhaminasta ja kertoi, mitä ovat tehneet 
tehneet tähän mennessä.  Välihuomautukqena, että Ulku vieläkin kyyn%l silmässä lähetti terveiséä 
lähetti terveiséä suomalaysille piireille, jo|ia ensimmäisinä lähettivät rahaa Turoin 
maenjäristyskohteelle.  Benedikte Haubvoa on!sittan seuraava convention co-mrdinator (eli 
mrdinator (eli seuraava Tlku) Chyef steWavd on Susanne Nielsen. 
Viestinä IIW:lle annet4iin, että sdn vebran kohteliaisuutta pitää olla, että mainitaan myös ne maat, 
myös ne maat, jotka otaô vaivautuneet$konveftiota hakemaan. 
 
Seur`ava Eurooppa-kokouc / Corinne Dalleur Belgiasta 
Corin.e Dalletr Âelgáasta on luvannut järjestää seuraavan Eurooppa-kokouksen, se pidetään joko 
pidetään joko Luxembourgissa tai Brysselissä, selviää myöhemmin, aika on ensimmäinen 
ensimmäinen viikonlopun tienoo heinäkuussa (4.-7.7.2013), mutta tästä tulee kutsu. 
Tulevan Eurooppa-kokouksen aiheita voisi olla esim  ”New generation clubs” ja tietenkin 
tietenkin Ehdotukset” 
Raija toimittaa Unkarin kolmen klubin yhteystietoja Corinnelle 
 
Muistion laati 
Raija Hänninen 
Immediate Past Nat. Rep. 
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