
1 

 

Inner Wheel Suomi‐Finland 2019 

 

MATKUSTUSOHJEISTUS / Kansallinen Neuvosto 

 

Kansallinen Neuvosto hyväksynyt 17.8.2019 

 

Kansallisen Neuvoston kokoukset 

 

1. Kansallisen Neuvoston (KN) vuotuiset kokoukset syksyllä ja keväällä tulee pitää sellaisella paikkakunnalla, 

johon matkustaminen on mahdollisimman edullista kaikille. 

 

2. KN maksaa presidentin, varapresidentin, past presidentin, viestintävastaavan, rahastonhoitajan, sihteerin 

sekä kustakin piiristä yhden virallisen edustajan (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu piirihallituksen 

jäsen) matkat sekä lounaat.  Varapuheenjohtaja tai muu piirihallituksen jäsen voivat oman piirinsä 

kustantamana osallistua tammikuun kokoukseen. 

 

3. Matkakorvaus omalla autolla kuljettaessa on aina puolet valtion matkustussäännön mukaisesta 

kilometrikorvauksesta. 

 

4. Kokoukseen tulijoiden on selvitettävä etukäteen edullisin ja järkevin matkustustapa. Lentomatkat on 

varattava hyvissä ajoin suosimalla halpalentoja. 

 

Piirikokousedustus 

KN:n virallisen edustajan kokous- ja matkakustannukset maksetaan em. ohjeiden mukaisesti. 

Osallistuminen kotimaan Rallyyn 

KN voi maksaa taloustilanteen mukaan kokonaan tai osittain presidentin, varapresidentin, past presidentin, 

sihteerin, viestintävastaavan ja rahastonhoitajan matkat ja osallistumisen kotimaan Rallyyn. 

Osallistuminen kansainvälisiin kokouksiin 

1. Kokoukseen tulijoiden on selvitettävä etukäteen edullisin ja järkevin matkustustapa. Lentomatkat on 

varattava hyvissä ajoin suosimalla halpalentoja. 

 

Tavanomaista suuremmista matkakustannuksista pitää neuvotella Kansallisen Neuvoston presidentin ja 

rahastonhoitajan kanssa. 

 

2. KN:n kustantamana majoittuminen maksetaan kahden hengen huoneessa. Yhden hengen huoneen voi 

ottaa omalla kustannuksella. KN presidentillä on oikeus yhden hengen huoneeseen. 

European Meeting, Nordic Meeting 

Taloudellisen tilanteen mukaan presidentti ja mahdollinen toinen KN:n jäsen voivat osallistua näihin 

kokouksiin. KN pitää osallistumista näihin kokouksiin toiminnan kannalta tärkeämpänä kuin ulkomaan 

Rallyyn osallistumista. 

IIW Convention 

KN kustantaa yhden osallistujan.  
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European Rally, Nordic Rally 

KN voi maksaa taloustilanteen mukaan kaksi KN:n henkilöä em. Rallyihin. Jos osallistujia on useita, voidaan 

budjetoitu summa jakaa henkilöluvun mukaan. Osallistujien edellytetään tekevän kirjallisen raportin 

matkastaan nettiin kaikkien luettavaksi. 

MATKUSTUSOHJEISTUS / Piirit 

 

1. Piiri voi maksaa taloustilanteen mukaan kokonaan tai osittain puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, past 

puheenjohtajan, sihteerin, viestintävastaavan ja rahastonhoitajan matkat ja osallistumisen piirihallituksen 

ja piirin kokouksiin. 

 

2. Matkakorvaus omalla autolla kuljettaessa on aina puolet valtion matkustussäännön mukaisesta 

kilometrikorvauksesta. 

 

3. Kokoukseen tulijoiden on selvitettävä etukäteen edullisin matkustustapa. 

 

4. Piirin puheenjohtajan klubivierailut korvataan taloustilanteen mukaan. 

 


