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Säännöt 
 
IIW:n säännöt sitovat kaikkia sen jäseniä. 

1. Järjestön nimi on ”International Inner Wheel” 
2. Järjestön virallinen logo: 

 
 

 
3. IW-vuosi alkaa 1. heinäkuuta ja päättyy 30. kesäkuuta 
4. Inner Wheel on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö. 
5. Vakiintuneita virkanimikkeitä noudatetaan kansainvälisellä, kansallisen 

hallinnon, piirin ja klubien tasoilla. 
6. Järjestön virallinen kieli on englanti. 

 

Tavoitteet 
 
Järjestön tavoitteet: 

1. Edistää aitoa ystävyyttä. 
2. Rohkaista henkilökohtaiseen palveluun. 
3. Edistää kansojenkeskeistä yhteisymmärrystä. 

 

Jäsenyys 
 

1. IIW:ssä 
Jäseniä ovat kaikki Inner Wheel -klubit 
Klubin perustamiseen vaaditaan vähintään 12 aktiivijäsentä (Active Member) 
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Jäsenanomukset, joiden mukana on vakuutus sääntöihin sitoutumisesta ja 
yleissäännöstön (Standard Rules) noudattamisesta, lähetetään IIW:n sihteerille 
(Secretary of International Inner Wheel). 
 
Vakuutus sitoo kaikkia klubeja paitsi, jos se on ristiriidassa kyseisen maan lakien 
tai hyvien tapojen kanssa. 
 
Klubien täytyy noudattaa kansallisesti hyväksyttyjä sääntöjä (National By-Laws). 
Jos kansallista säännöstöä (National Constitution) on aikomus muuttaa, on asiasta 
neuvoteltava IIW:n hallinnon (Governing Body) kanssa. 
 
 

2. Kansallisessa hallinnossa (National Body) 
Kansallisen hallintojärjestelmän jäseniä ovat kaikki maan rajojen sisäpuolella olevat 
piirit ja klubit. 
 
 

3. Piireissä (Districts) 
Piiriin kuuluu kaikki sen alueella toimivat klubit.  Piirin muodostamiseen tarvitaan 
vähintään neljä klubia. 
 
 

4. Klubeissa (Clubs)  
 
Jäsen voi kuulua vain yhteen klubiin 
 
Jäsenyyden muotoja on kolme: aktiivijäsenyys (Active Membership), aktiivinen 
kunniajäsenyys ( Honoured Active Membership ) ja kunniajäsenyys (Honorary 
Membership). Jäsenyyden edellytykset ovat samat kaikille kaikkialla maailmassa. 
 
 

A. 
Active Membership: (Aktiivinen jäsenyys) 
 

a) nainen jolla on tai oli läheinen Rotary-sukulaisyhteys, tai Rotary-klubin naispuolinen 
jäsen, tai Inner Wheel-jäsen (entinen tai voimassaoleva) 

b) Naispuolinen mies-rotarin puoliso (avo-tai aviopuoliso) tai leski 
c) Naispuolinen rotari tai entinen naispuolinen rotari 
d) Aiempi naispuolinen Rotaractin jäsen tai Rotaractin jäsenen vaimo/äiti 
e) Naispuolinen henkilö, joka on ottanut osaa Rotary Internationalin ohjelmiin, kuten 

Students Exchange Ambassadorial Scholarship -ohjelmaan ja Group Study 
Exchange (GSE)-ohjelmaan, ja joka on henkilökohtaisesti kutsuttu liittymään. 

 
Aktiivijäsenenä ollaan siinä klubissa, missä on järkevintä olla. 
 
IIW:n työvaliokunnalla ( International Inner Wheel Executive Committee yhdessä 
sääntövaliokunnan puheenjohtajan (Constitution Chairman) kanssa on oikeus 
selkiyttää tätä jäsenyyttä koskevaa sääntöjen osaa yhdistämällä kappaleet, jotka 
liittyvät samoihin tai samankaltaisiin jäsenyyden muotoihin ja liittää selvitykseen ne 
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jäsenyyttä koskevaa sääntöjen kappaletta A koskevat muutokset, jotka on hyväksytty 
IIW:n yleiskokouksessa (International Inner Wheel Convention) 
 
 
B 
Honoured Active Membership: (Aktiivinen kunniajäsenyys)  
 
Klubi voi suoda/myöntää aktiivisen kunniajäsenyyden statuksen (Honoured Active 
Membership)aktiiviselle jäsenelleen poikkeuksellisen ansiotuneesta Inner Wheel -
toiminnasta.  Tällöin klubi maksaa hänen jäsenmaksunsa siltä vuodelta, jolloin hänelle 
tämä status myönnetään.  Seuraavina vuosina hänellä pysyy Honoured Active-status, 
mutta hän maksaa kuitenkin itse jäsenmaksunsa.  Tällaisella jäsenellä säilyy 
aktiivijäsenen oikeudet loppu elämän ajan tai niin kauan kunnes hän eroaa Inner Wheel 
-järjestöstä. 
 
C         
Honorary Membership  (Kutsuttu jäsen) 
 
Klubit voivat kutsua korkeintaan neljä, arvolliseksi katsomaansa naishenkilöä klubin 
kunniajäseniksi.  Kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta eivätkä he voi asettua virkoihin. 
Kahden vuoden kunniajäsenyyden jälkeen, heille voidaan tarjota aktiivijäsenyyttä, sillä 
ehdolla, että enemmistö on jäsenyyden kannalla.  Silloin näillä jäsenillä on 
aktiivijäsenten oikeudet.  Tällaisia jäseniä ei koskaan saa olla enempää kuin 4. 
Jäsenet, jotka siirtyvät muihin klubeihin, otetaan vastaan aktiivijäseniksi noihin 
klubeihin. 
 
D 
Yleisjäsenyys (Membership at Large) 
 
a)  Maat, joilla on kansallinen hallinto 

           Jos aktiivijäsen asuu alueella, jolla ei ole omaa Inner Wheel –klubia, sen maan   
           kansallinen hallinto (National Governing Body) voi myöntää hänelle  
           yleisjäsenyyden (Membership at Large).  Yleisjäsenyyshakemus lähetetään  
           kansalliselle hallinnolle entisen klubin tai, jos klubi on purettu, piirin kautta.  IIW:n  
           jäsenmaksu suoritetaan kansalliselle hallinnolle.  Yleisjäsen ei voi äänestää eikä  
           olla virassa. 

b) Maat, joissa ei ole kansallista hallintoa 
Inner Wheelin aktiivijäsen, joka muuttaa alueelle, missä ei ole Inner Wheel -klubia, 
on oikeutettu yleisjäsenyyteen hakemuksesta, joka lähetetään IIW:n päätoimistoon 
(International Inner Wheel Headquarters) entisen klubin kautta, sekä suorittamalla 
vastaavan Inner Wheel -jäsenmaksun. Yleisjäsen ei voi äänestää eikä olla virassa. 

 
       E 
       Siirtojäsenet  
         Aktiivijäsen voi poikkeustapauksissa sillä ehdolla, että molemmat klubit myöntyvät ja  
         piirin lupa on saatu, siirtyä mihin tahansa Inner Wheel -klubiin. 
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       F 
       Eläkkeelle jääminen 
       Kun iäkäs jäsen ei enää pysty sairauden tai vanhuuden takia jatkamaan jäsenenä  
         häneen viitataan termillä ”siirtynyt eläkkeelle” (retired) mieluummin kuin ”eronnut”     
         (resigned) 
 
       G 
       Jäsenyyden lakkauttaminen 
       Aktiivjäsenyys lakkautetaan, jos jäsen ei ole maksanut vuotuista jäsenmaksuaan 31.    
         joulukuuta mennessä. 
 
       H 
        Klubin nimeäminen 
         Kun useamman kuin yhden Rotary-klubin puitteissa muodostetaan Inner Wheel - 
         klubi, uuden klubin jäsenet voivat valita klubille maantieteellisesti sopivan nimen.   
         Yleensä nimi on sama kuin vastaavalla  Rotary-klubilla.   
          Klubin, jota sponsoroi toinen Inner Wheel -klubi, täytyy päättää sopivasta nimestä ja  
         sen tulee olla hyväksytty IIW:ssä. 

 
 
 

Hallinto (Governing Body) 
 
Kandidaatti, joka hakee IIW:n virkaa ei voi samalla aikaa, (jos hänet valitaan), 
hoitaa mitään muuta Inner Wheel -virkaa. 
 
1. Hallitus (Board ) koostuu virkailijoista (Officers), hallituksen jäsenistä (Board 

Directors ) ja sääntökomitean puheenjohtajasta (Chairman of the Constitution 
Committee). 

 
A. Virkailijat (Officers) 

Presidentti (President) 
     Varapresidentti (Vice-President) 
     Edellinen presidentti (Immediate Past President) 
     Rahastonhoitaja (Treasurer) 
     Nämä neljä virkailijaa muodostavat työvaliokunnan (Executive  
     Committee) ja heistä kullakin on 1 ääni.  Äänten mennessä tasan,  
     presidentin ääni ratkaisee. Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun 3  
     jäsentä on paikalla. 
 
B. Hallituksen jäsenet: (Board Directors) 

Hallitukseen kuuluu 16 jäsentä, joista kullakin on yksi ääni. 
                              

C. Sääntökomitean puheenjohtaja: (Constitution Chairman) 
Sääntökomitean puheenjohtajalla on 1 ääni.  
Sääntöjen (Constitution) mukaan hallinto (Governing Body) valvoo 
ja hoitaa IIW:n varoja ja toimintaa ja on siten oikeutettu päättämään 
omasta toiminnastaan.  Hallinnollisissa asioissa hallituksen päätös 
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on lopullinen, mutta periaatepäätöksissä voi mikä tahansa klubi, piiri 
tai kansallinen hallintoelin valittaa yleiskokoukselle (Convention)  
Hallitus on päätösvaltainen, kun jäsenistä 75% on läsnä.  

 
 
 

2. Hallituksen valitseminen 
A. Virkailijat 
 
a) Presidentti (President) 

Edellytykset virkaan: 
On toiminut Inner Wheel Suomi-Finland:in Kansallisen Neuvoston 
presidenttinä tai ollut IIW:n hallituksen jäsenenä (Board Director) tai  
(Board Member) tai IIW:n rahastonhoitajana (Treasurer) 
Ehdolle asettaminen: 
Piirihallitus (District Committee)voi asettaa presidentin virkaan ehdolle 
vaatimukset täyttävän jäsenen. 
Äänestäminen: 
Äänestys tapahtuu postitse. Kullakin klubilla on yksi  (1) ääni. 
Toimikauden pituus: 
Presidentti voi toimia virassaan yhden vuoden ajan. Yksi henkilö voi olla 
presidenttinä vain kerran. 
Edellinen presidentti, presidentti ja varapresidentti eivät saa olla saman 
maan tai saman kansallisen järjestön IIW:n jäseniä. 

 
b) Varapresidentti (Vice President) 

Edellytykset virkaan: 
On toiminut Inner Wheel Suomi-Finland:in Kansallisen Neuvoston 
presidenttinä tai ollut IIW:n hallituksen jäsen (Board Director tai Board 
Member) 
Ehdolle asettaminen: 
Piirihallitus (District Committee) varapresidentin virkaan ehdolle 
vaatimukset täyttävän jäsenen. 
Äänestäminen: 
Äänestys tapahtuu postitse. Kullakin klubilla on yksi (1) ääni. 
Toimikauden pituus: 
Varapresidentti voi toimia virassaan yhden vuoden ajan. Yksi henkilö voi 
olla varapresidenttinä vain kerran. 
Edellinen presidentti, presidentti ja varapresidentti eivät saa olla saman 
maan tai saman kansallisen järjestön IIW:n jäseniä. 

 
 

c) Rahastonhoitaja (Treasurer) 
Edellytykset virkaan: 
On toiminut Kansallisen Neuvoston tai piirin rahastonhoitajana vähintään 
yhden vuoden.   
Ehdolle asettaminen: 
Piirihallitus (District Committee) voi asettaa rahastonhoitajan virkaan 
ehdolle vaatimukset täyttävän jäsenen. 
Äänestäminen: 
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Äänestäminen tapahtuu postitse. Kullakin klubilla on yksi (1) ääni. 
Toimikauden pituus: 
Rahastonhoitaja voi toimia virassaan enintään kolmena (3) peräkkäisenä 
vuotena ja hänet on valittava virkaan uudelleen jokaisena vuonna, eikä 
hän tämän jälkeen saa enää toimia rahastonhoitajana. 

 
 

B. Hallituksen jäsenet: 
Edellytykset virkaan: 
Ehdokkaaksi IIW:n hallinnon hallituksen jäseneksi (Board Director) voi 
asettua kansallinen edustaja (National Representative ) tai edellinen 
kansallinen edustaja (Past National Representative). Ehdolle hallituksen 
jäseneksi ei voi asettua henkilö, joka on aikaisemmin toiminut IIW:n 
presidenttinä. 
Ehdolle asettaminen: 
Piirihallitukset (District Committee) voivat asettaa ehdolle hallituksen 
jäseneksi vaatimukset täyttävän oman maansa jäsenen. 
Äänestäminen: 
Äänestys tapahtuu postitse. 
Hallituksen jäsenistä ja virkailijoista äänestetään yhtä aikaa. Kullakin 
klubilla on 16 ääntä, jotka on annettava eri maiden asettamille 
ehdokkaille. Jos ehdokkaita on enemmän kuin 16, klubit saavat silti antaa 
äänensä kaikista ehdokkaista vain 16 ehdokkaalle.  Äänestyslippuun 
tulee merkitä kaikkiaan 16 ehdokkaan nimet. Jos äänestyslipussa on 
nimiä enemmän kuin 16, lippu hylätään. 
 
Valittaessa hallituksen jäseniä (Board Director) ensimmäiset 13 paikkaa 
täytetään niillä hakijoilla, jotka ovat saaneet eniten ääniä.  Jäljelle jäävät 
3 paikkaa varataan ehdokkaille sellaisista maista, joissa on vähemmän 
kuin 1000 jäsentä.  Ne kolme ehdokasta, jotka valitaan näille paikoille 
ovat niitä, jotka eniten ovat saaneet ääniä paitsi jos näistä ehdokkaista 1 
tai enemmän on jo valittu täyttämään noita 13 ensimmäistä paikkaa, 
otetaan sitten seuraavat 3 eniten saanutta maista, joissa vähemmän kuin 
1000 jäsentä.  Siinä tapauksessa, jos ehdokkaita on vähemmän näistä 
maista, jäljellä olevat paikat saa ehdokas tai ehdokkaat joilla taas on 
seuraavaksi eniten ääniä.  Yksikään maa näistä, joilla on vähemmän kuin 
1000 jäsentä ei saa henkilöä IIW:N hallituksen jäseneksi (Board 
Directoriksi) enemmäksi kuin kahdeksi peräkkäiseksi vuodeksi, mutta voi 
nimetä ehdokkaan uudelleen yhden vuoden päästä. 
 
Toimikauden pituus: 
Hallituksen jäsen voi toimia virassa korkeintaan kahden (2) vuoden ajan 
ja hänet on vuosittain valittava jäseneksi uudelleen. 
Inner Wheelin jäsen, joka on valittu tai nimetty johonkin tehtävään 
kansallisella, piirin tai klubin tasolla tai joka on edellinen presidentti 
(Immediate Past President) tai edellinen puheenjohtaja (Immediate Past 
Chairman) ei voi samaan aikaan olla IIW:n hallituksen jäsen. 
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C. Sääntövaliokunnan puheenjohtaja (Constitution Chairman) 
Hallitus valitsee sääntövaliokunnan puheenjohtajan ja tämä saa olla 
virassaan enintään kolme vuotta.  Sääntökomitean puheenjohtajalla on 1 
(yksi) ääni. 
Edellytykset virkaan: 
Henkilön on täytynyt olla IIW:n hallinnossa mukana. 

 
3. Kokoukset 

Vuosittain pidetään yksi hallituksen kokous, paitsi yleiskokousvuonna pidetään 
toinen kokous, joka on päivää ennen yleiskokouksen alkua. 
Hallitus voi tehdä päätöksiä kiireellisissä asioissa, myös hallituksen kokousten 
välissä.  Kopio päätösehdotuksesta lähetetään kirjallisena kaikille jäsenille ja 
näiden joko hylkäävät tai myöntyvät vastaukset tulee myös lähettää kirjallisesti 
IIW:n sihteerille.  Jos 75% kannattaa, menee asia läpi.  Toimenpiteen tulee 
tapahtua työvaliokunnan (Executive Committee) alkuunpanemana. 
 

4. Klubit, joilla ei ole piiriä (Non-Districted Clubs) 
Klubit, joilla ei ole omaa piiriä eikä siis kansallista hallintoa, ovat suoraan IIW:n 
hallinnon alaisia. 

 
 
Hallinnon valitseminen 
 
Valinta IIW:n hallintoon tapahtuu seuraavasti: 

1. Ehdokasasettelu:  Piirikokous voi asettaa ehdokkaaksi tämän suostumuksella.  
Jäsen voi suostua vain sen kansallisen järjestön piirikokouksen asettamaksi 
ehdokkaaksi, johon hän itse kuuluu. Jos saman kansallisen järjestön piirikokoukset 
asettavat yhteen virkaan ehdolle kaksi (2) tai useampia ehdokkaita, täytyy suorittaa 
äänestys.  Kansallinen järjestö ilmoittaa sille piirille, jonka ehdokas on voittanut 
äänestyksen. Tämä piirikomitea voi sitten täyttää ehdokasasettelulomakkeen ja 
lähettää sen IIW:lle 30. syyskuuta mennessä. 
Ääntenkalastelu on ehdottomasti kiellettyä, tapahtui se sitten kirjallisesti tai muilla 
keinoin ja sellaisen toiminnan seurauksena kyseinen ehdokas hylätään. 

  
2. Ehdokasluettelo, jossa on lyhyt kuvaus tehtävistä, joissa kukin ehdokas on   
     toiminut, lähetetään kaikille klubeille.  Ehdokasluettelon mukana lähetetään  
     virallinen äänestyslippu ja palautuskuori. Rekisteröidyt äänet täytyy lähettää siten,  
     että ne saapuvat IIW:n päätoimistoon viimeistään 31.3. Tämän jälkeen tulleet äänet  
     hylätään. 
 
3. Jos kaksi ehdokasta saa saman äänimäärän, presidentin ääni ratkaisee. 

 
4. Äänestystulos.  Äänestystulos koskien IIW:n presidenttiä, varapresidenttiä,  
     rahastonhoitajaa, hallituksen jäseniä ja toimittajaa (Editor) lähetetään kaikille   
     kansallisille hallintoelimille ja piirittömille klubeille yhtä aikaa. 
 
5. Jos virka vapautuu: 

Jos presidentin virka vapautuu, varapresidentti jatkaa presidentin tehtävissä IW -
vuoden loppuun. Tämä ei kuitenkaan estä häntä asettumasta joskus ehdolle ja 
tulemasta valituksi presidentiksi. 
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Jos varapresidentin virka vapautuu, hallinto voi nimetä tehtävään pätevän henkilön 
IW -vuoden loppuun asti.  Tämä ei kuitenkaan estä häntä asettumasta joskus 
ehdolle ja tulemasta valituksi varapresidentiksi. 
Jos rahastonhoitajan virka vapautuu, hallinto voi nimetä tehtävään pätevän henkilön 
IW -vuoden loppuun asti. 
Jos hallituksen jäsenen paikka vapautuu, paikka jää avonaiseksi seuraavaan 30. 
kesäkuuta saakka. 
Jos sääntövaliokunnan puheenjohtajan virka vapautuu voi hallitus määrätä pätevän 
jatkajan IW -vuoden loppuun. 

 
 
 
Valiokunnat 
 

1. Työvaliokunta (Executive Committee) 
Työvaliokunnan muodostavat presidentti, varapresidentti, edellinen presidentti ja 
rahastonhoitaja yhdessä. 
Työvaliokunnan tehtävät: 
Työvaliokunta huolehtii hallituksen puolesta IIW:n jokapäiväisistä varoihin ja 
toimintaan liittyvistä tehtävistä. 

 
      2.      Sääntövaliokunta (Constitution Committee) 

Sääntövaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja (Chairman), jonka hallitus nimeää 
vuosittain ja joka voi toimia tehtävässään enintään kolme (3) peräkkäisen 
vuoden ajan. Myös presidentti ja varapresidentti kuuluvat sääntövaliokuntaan. 
 

3     Yleiskokousvaliokunta (Convention Committee) 
Yleiskokousvaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja (Chairman), jota kutsutaan tässä 
myös yleiskokouksen koordinaattooriksi (Convention Co-ordinator) ja jonka 
hallinto nimittää isäntämaan lähettämän yleiskokoushakemuksen yhteydessä 
esittämien ehdokkaiden joukosta, virkansa puolesta IIW:n varapresidentti ja 
rahastonhoitaja sekä muut yleiskokoussäännösten mukaan valitut jäsenet. Myös 
yleiskokousvuonna toimiva IIW:n presidentti on sinä vuonna 
yleiskokousvaliokunnan jäsen. 

  
 
Toimittaja (Editor) 
 
Toimittaja ei saa olla työvaliokunnan jäsen, mutta osallistuu kolmen vuoden välein 
järjestettäviin kokouksiin (Triennal Convention) tarkkailijana samoin eduin kuin 
hallituksen jäsen siten, että kokoukseen osallistumisesta aiheutuvat kulut korvataan. 

      Edellytykset virkaan: 
      On toiminut ennen nimitystään kansallisen järjestön tai piirin toimittajana vähintään  
      yhden (1) vuoden. 
      Ehdolle asettaminen: 
      Piirikokous voi asettaa toimittajaksi ehdolle henkilön, joka täyttää ehdolle asettamisen  
      vaatimukset. 
      Äänestäminen: 
      Äänestys tapahtuu postitse. Kullakin klubilla on yksi (1) ääni. 
      Toimikauden pituus: 
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      Toimittaja voi toimia virassaan enintään kolmena (3) peräkkäisenä vuotena ja hänet on  
      valittava virkaan uudelleen jokaisena vuonna. Jos toimittajan paikka vapautuu, hallitus  
      voi nimetä tehtävään pätevän henkilön IW -vuoden loppuun asti. 
 
 
Talous (Finance) 
 
IIW:n tilikausi on 1. heinäkuuta – 30. kesäkuuta 
 

1. Jäsenmaksu 
Jokainen klubi maksaa IIW:lle jokaisesta jäsenestään jäsenmaksun, jonka 
suuruuden Yleiskokous päättää tai jos jäsenmaksun nostaminen on punnan kurssin 
laskun takia välttämätöntä kokousten välivuosina, on hallituksella valtuudet nostaa 
jäsenmaksua saman prosenttiosuuden verran kuin Iso-Britannian elintasoindeksi on 
noussut, ei kuitenkaan yli 5%.  Jäsenmaksun muutosehdotus, joka aiotaan ottaa 
yleiskokouksessa esille, tulee lähettää kiertokirjeenä kaikille klubeille vähintään 4 
kalenterikuukautta ennen kokousta. 

 
2. Kulut 

IIW:n hallinnollisten toimien hoitamisesta aiheutuneet kulut korvataan IIW:n 
kassasta.  IIW:n työvaliokunta (Executive Committee) hyväksyy kulut. 

 
3. Tilintarkastus 

IIW:n tilit tarkastaa hallituksen (Board) vuosittain tehtävään nimittämä pätevä 
tilintarkastaja. Kopiot tilintarkastusasiakirjoista lähetetään kaikille klubeille 
viimeistään 1. huhtikuuta. 

 
4. Maksut 

IIW käyttää maksujensa suorittamiseen shekkejä, pankkisiirtoa ja suoraveloitusta 
ohjesäännön mukaan, maksun tulee olla kahden (2) IIW:n työvaliokunnan jäsenen 
hyväksymä ja allekirjoittama. 

 
 
Omaisuuden hoitajat (Trustees) 
 
Hallituksella on oikeus nimetä kaksi (2) omaisuuden hoitajaa, ”uskottua miestä” (Trustee), 
jotka ovat vastuussa IIW:n kiinteistöistä. 
 
1.    Omaisuuden hoitajat (Trustee) ovat vastuussa haltuunsa uskottujen kiinteistöjen  

 ylläpidosta ja voivat suorituttaa merkittäviä korjauksia tai muutostöitä tarpeen mukaan. 
 
2.    Hallitus (Board) kantaa vastuun kaikista omaisuuden hoitajiin kohdistetuista  

 velvoitteista, maksuista ja vaatimuksista. 
 
3     Hallituksella on oikeus nimittää ja erottaa omaisuuden hoitajat 
4.    Omaisuuden hoitajan pitää olla entinen hallituksen jäsen (Past Board Member/Board     
       Director) ja toisen on oltava Isosta-Britanniasta tai Irlannista ja toisen jostakin muusta  
       maasta. 
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Kansallinen edustaja (National Representative) 
 
Kansallisen edustajan voi nimetä maa, jossa on yksi tai useampia vähintään kaksi (2) 
vuotta toiminutta piiriä, joihin kuuluu vähintään 8 klubia. 
 

1. Maat, joissa toimii yksi tai useampi piiri, mutta joissa ei ole omaa kansallista 
hallintoa: 
Ehdolle asetetun ja valituksi tulleen kansallisen edustajan pitää olla PIIRIN 
ENTINEN (PAST DISTRICT) puheenjohtaja (Chairman), varapuheenjohtaja (Vice-
Chairman), sihteeri (Secretary) tai rahastonhoitaja (Treasurer). Kansalliselle 
edustajalle valitaan samat edellytykset täyttävä varajäsen kansallisen edustajan 
vaalin yhteydessä.  Jos kansallisen edustajan toimi vapautuu, kansallisen järjestön 
piirihallitukset (District Committee) valitsevat tehtävään sopivan jatkajan IW –
vuoden loppuun asti. 

2. Maat, joissa on kansallinen hallinto: Ehdolle asetetun ja valituksi tulleen kansallisen  
     edustajan pitää olla PIIRIN ENTINEN  (PAST DISTRICT) puheenjohtaja   
     (Chairman), varapuheenjohtaja (Vice-Chairman), sihteeri (Secreatry ) tai  
     rahastonhoitaja (Treasurer) ja hänen on täytynyt toimia kansallisessa hallinnossa  
     vähintään yhden (1) vuoden ajan ennen ehdolle asettamistaan.  Kansalliselle  
     edustajalle valitaan samat edellytykset täyttävä varajäsen kansallisen edustajan   
     vaalin yhteydessä.  Jos kansallisen edustajan toimi vapautuu, kansallinen hallinto  
     valitsee tehtävään sopivan jatkajan IW -vuoden loppuun asti. 
Ehdolle asettaminen: 
Jokainen piiri voi asettaa yhden (1) ehdokkaan kansalliseksi edustajaksi. Jos samassa 
maassa piirit asettavat ehdolle yhteensä yli kaksi (2) henkilöä, on järjestettävä 
äänestys.  Kaikki maan klubit saavat äänestää kansallisen edustajan vaaleissa. 
Ehdokkaan nimi /nimet tulee lähettää kirjallisesti Kansalliselle Edustajalle 31.10. 
mennessä.  Kansallinen edustaja lähettää kaikille klubeille listan ehdokkaista ja lyhyen 
kuvauksen heidän virkahistoriastaan sekä äänestyslipukkeen, joka on palautettava 
15.2. mennessä kansalliselle edustajalle 
Äänestäminen: 
Äänestys tapahtuu postitse. Kullakin klubilla on yksi (1) ääni. Äänestystuloksen 
ratkaisee yksinkertainen enemmistö. 
Toimikauden pituus: 
Kansallinen edustaja voi toimia virassaan enintään kaksi (2) vuotta ja hänet täytyy 
valita virkaan vuosittain 31.maaliskuuta mennessä. 
 
 
Liittoutuminen 
Inner Wheel ei saa liittyä jäseneksi (eli olla jäsen) minkään muun järjestön kanssa 
kansallisella, piirin tai klubien tasolla, koska Inner Wheel ei voi sitoa jäseniään 
sääntöihin tai päätöksiin, joihin sillä ei ole valtaa. 

 
 
      Yleiskokous (Convention) 
 

1. Kansainvälinen yleiskokous järjestetään kolmen (3) tai useamman vuoden 
välein  

       paikassa, johon hallitus voi kohtuuden nimissä olettaa, että kaikki eri maista  
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       saapuvat IIW:n äänioikeutetut edustajat (Voting Delegate) pääsevät vapaasti  
       tulemaan. Kokouspaikan valitsee hallitus (Board ) 
2. Yleiskokouksessa käsiteltävät asiat. 
A. Hallitus esittelee virallisen tilikertomuksen ja tarkastetun tilinpäätöksen. 
B. Päätetään IIW:n jäsenmaksusta. 
C. Muutokset tai lisäykset kansainvälisiin sääntöihin käsitellään ja ryhdytään 

tarvittaviin toimenpiteisiin. 
D. Muutokset tai lisäykset piiri- ja klubisääntöihin käsitellään ja ryhdytään tarvittaviin 

toimenpiteisiin. 
E. Keskustellaan Inner Wheelin kannalta keskeisistä asioista 
 
3. Jokainen maa, joka lähettää yleiskokoukseen äänioikeutettuja edustajia (Voting  
       Delegate), vastaa lähettämiensä edustajien matkan taloudellisista järjestelyistä  
       itse. 
4. Jokainen klubi, jokainen piirikokous ja jokainen kansallinen hallitus voi lähettää  
       yleiskokoukseen yhden (1) äänioikeutetun edustajan ja valita hänelle  
       varaedustajan.  Kaikki IIW:n hallituksen jäsenet ja virkailijat, kaikki kansalliset  
       edustajat ja kaikki IIW:n edelliset presidentit ovat äänioikeutettuja   
       yleiskokousedustajia. Mikäli edellä mainitut henkilöt eivät osallistu  
       yleiskokoukseen, he voivat lähettää sijastaan valtuutetun edustajan, joka on  
       kansallinen edustaja, äänioikeutettuna edustajana yleiskokoukseen osallistuva  
       entinen hallituksen jäsen, piirihallituksen äänioikeutettu edustaja tai IIW:n virallinen  
       valtakirjan kanssa äänestävä äänioikeutettu edustaja.  IIW:N virallisella valtakirjalla  
       äänestävän on noudatettava annettuja ohjeita tunnollisesti; muut valtakirjalla  
       äänestävät saavat äänestää oman harkintansa mukaan. 
5. Äänestys 

Sääntöjä (Constitution) koskevat ehdotukset hyväksytään 2/3 äänten enemmistöllä 
(edustajat ja valtakirjalla äänestävät). Muita asioita koskevat ehdotukset 
hyväksytään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 

6. Tulkkaus 
Jokainen yleiskokoukseen edustajia lähettävä maa tai piiri pyytää yleiskokouksen 
simultaanitulkkausta omalle kielelleen tai jollekin muulle kielelle.  Jos 
simultaanitulkkaus järjestetään, sitä pyytänyt maa vastaa tulkkauksesta 
aiheutuneista kuluista 
 
Pysyvät määräykset 

1. Presidentti tai hänen poissa ollessaan varapresidentti toimii yleiskokouksen 
puheenjohtajana. 

2. Vain äänioikeutetuilla edustajilla on oikeus osallistua päätöksentekoon. 
3. Äänioikeutetut edustajat pyytävät puheenvuoroa puheenjohtajalta. 
4. Äänioikeutetut edustajat saavat käyttää vain käsiteltävää asiaa koskevia 

puheenvuoroja. 
5. Jos kaksi tai useampi äänioikeutettu edustaja pyytää puheenvuoroa yhtä 

aikaa, puheenjohtaja päättää puheenvuorojen järjestyksen. 
6. Ehdotusten täytyy tulla aloitteina klubeilta, piiriltä tai kansalliselta järjestöltä 

tai näiden valtuuttamalta henkilöltä. 
7. Ehdotuksen voi ottaa käsittelyyn vain, jos sitä on kannatettu. 
8. Ehdotuksen esittäjä saa käyttää korkeintaan 3 minuutin pituisen 

puheenvuoron. 
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9. Tehdystä ehdotuksesta saavat muut äänioikeutetut edustajat pitää 
korkeintaan kahden (2) minuutin puheenvuoron. 

10. Ehdotuksen esittäjällä on oikeus vastata, mutta vastapuheenvuoro saa 
kestää korkeintaan kolme (3) minuuttia. 

11. Äänioikeutettu edustaja voi ehdottaa tai kannattaa vain yhtä ehdotuksen 
kohtaa, paitsi jos edustaja toimii myös valtakirjalla. 

12. Ehdotettu lisäys koskee aina vain sitä ehdotusta, mihin se on tehty. 
13. Lisäyksiä ja muutosehdotuksia otetaan käsiteltäviksi vain, jos niitä on 

kannatettu. 
14. Lisäyksen tai muutoksen esittäjä saa käyttää korkeintaan kolmen (3) 

minuutin puheenvuoron. 
15. Muut äänioikeutetut edustajat saavat pitää ehdotetusta lisäyksestä tai 

muutoksesta korkeintaan kahden (2) minuutin puheenvuoron. 
16. Lisäyksen tai muutoksen esittäjällä on oikeus vastata, mutta 

vastauspuheenvuoro saa kestää korkeintaan kaksi (2) minuuttia. 
17. Ehdotetun sääntömuutoksen hyväksymiseen tarvitaan 2/3 äänten 

enemmistö. 
18. Muita asioita koskevat muutosehdotukset hyväksytään yksinkertaisella 

äänten enemmistöllä.  Jos äänimäärä menee tasan, presidentin ääni 
ratkaisee. 

 
 
Sääntömuutokset 
 
IIW:n hallinto, kansallisten järjestöjen hallinnot, piirikokoukset ja klubit voivat tehdä 
ehdotuksen sääntömuutoksesta.  Kansallisten järjestöjen hallintojen, piirikokousten ja 
piirittömien klubien sääntöjä koskevat ehdotukset lähetetään suoraan IIW:n päätoimistoon.  
Piiriin kuuluvat klubit lähettävät omat sääntömuutosehdotuksensa piirihallitukselle, jotka 
sitten harkintansa mukaan voivat lähettää ehdotuksen IIW:n päätoimistoon.  Kakkien 
sääntömuutosta koskevien ehdotusten tulee saapua IIW:n päätoimistoon vähintään 18 
kuukautta ennen yleiskokousta. 
 
Ehdotuksia koskevien lisäysten tulee saapua IIW:n päätoimistoon vähintään 6 kuukautta 
ennen yleiskokousta. 
 
Kiireellisissä tapauksissa ja edellyttäen, että asiasta on kirjallisesti ilmoitettu vähintään 30 
päivää ennen, sääntöjä voidaan muuttaa kansainvälisen hallituksen (International Board) 
kokouksessa, johon kaikki jäsenet ovat henkilökohtaisesti päässeet osallistumaan, kun 
päätöksen takana on vähintään 75% äänen enemmistö äänioikeutetuista tai heidän 
valtuuttamistaan asiamiehistä.  Kiireellinen sääntömuutos tulee kuitenkin vielä ratifioida 
yleiskokouksessa viimeistään kahden (2) vuoden kulutta hallituksen kokouksesta, jossa 
päätös tehtiin.  Muutos tulee kuitenkin heti tilapäisesti voimaan ja sitä sovelletaan niiden 
korkeintaan kahden (2) vuoden ajan, jonka kulutta yleiskokous joko hyväksyy tai hylkää 
sääntömuutoksen, tai ellei näin tapahdu muutos määrätyn ajan kuluessa, muutos raukeaa. 
Ellei hallituksen kokousta kutsuttu kirjallisesti koolle vähintään 30 päivää ennen, 
sääntömuutoksen voi tehdä IIW:n hallituksen kokouksessa vain, jos koolla ovat kaikki 
jäsenet henkilökohtaisesti ja asiasta päätetään 75% äänten enemmistöllä, kunhan näin 
suoritettu sääntömuutos on voimassa vain seuraavaan hallituksen kokoukseen asti. 
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Ehdotusta, joka sisältää samansisältöisen ehdotuksen kuin ehdotus, jota on ehdotettu ja 
joka on hylätty kahdessa (2) peräkkäisessä yleiskokouksessa, ei hyväksytä enää 
seuraavassa yleiskokouksessa käsittelyyn, paitsi jos kyseessä on jäsenyyttä koskeva 
muutosehdotus.  Ristiriitatilanteessa lopullisen päätöksen tekee sääntövaliokunnan 
(Constitution Committee) puheenjohtaja. 
 
 
International Inner Wheel 
Yleiskokouksissa hyväksytyt yleiset esitykset 
 
KOLMAS YLEISKOKOUS – Sydney, Australia, toukokuu 1976 
Ruotsin piirin 39 työvaliokunta (Executive Committee) ehdotti, että ottaen huomioon Inner 
Wheelin tehokkaan organisaation ja perustellut ihanteet kaikkien IW:n jäsenten tulisi 
omaksua ja osallistua yhteiseen kansainväliseen teemaan. 
Hallitus valitsee vuosittain yhteisen kansainvälisen teeman. 
 
KUUDES YLEISKOKOUS – Orlando, Florida, USA, toukokuu 1985 
Yleiskokousten kesto on kolme päivää saapumispäivän lisäksi.  Yleiskokousten 
yhteydessä järjestetään workshop-toimintaa ja luentoja yleisinhimillisistä aiheista, 
esimerkiksi kaikkia maailman naisia koskettavista asioista kutun koulutuksesta, 
itsenäisyydestä, tasa-arvosta jne. 
 
SEITSEMÄS YLEISKOKOUS – Stavanger, Norja, toukokuu 1988 
IIW perehtyy lasten hyväksikäyttöön pornoteollisuudessa ja pyrkii kaikin keinoin 
tuomitsemaan asian ja siihen syyllistyvät tahot. 
 
KAHDEKSAS YLEISKOKOUS – Haag, Alankomaat, huhtikuu 1991 
asetetaan IIW:n 25. juhlavuoden rahasto ja siitä saadut rahat käytetään kyseisessä 
maassa. Rahta käytetään erilaisten pienten lasten etuja ajavien järjestöjen ja ”Pelastakaa 
lapset (Save the Children Fund) -rahaston hyväksi. 
 
YHDEKSÄS YLEISKOKOUS – Sydney, Australia, lokakuu 1993 
IIW rajoittaa toimintaansa YK:ssa ( esim ECOSOC ja UNICEF) ja toimii vain luettelon 
mukaisena tarkkailijana, jolla on konsultatiivinen asema. 
 
KYMMENES YLEISKOKOUS – Berliini, Saksa, huhtikuu 1997 
IIW lähettää työvaliokunnan (Executive Committee) YK:n suhteista vastaavan jäsenen 
naisten maailmankonferenssiin edustamaan Inner Wheeliä ja konferenssiin varsinaiseksi 
jäseneksi. Presidentti totesi, että tämä on vastoin liittoutumissääntöä, mutta ei yleisenä 
esityksenä ole sitova. 
 
YHDESTOISTA YLEISKOKOUS . Tukholma, Ruotsi, toukokuu 2000 
IIW lähettää työvaliokunnan (Executive Committee) YK:n suhteista vastaavan jäsenen 
naisten maailmankonferenssiin Inner Wheelin tarkkailijaksi konferenssiin.  Joaisessa 
yleiskokouksessa päätetään IIW:n sosiaalisesta projektista, johon kaikki klubit ympäri 
maailman osallistuvat. 
Kansalliset edustajat voivat lähettää ehdotuksia projektiksi IIW:n hallinnolle. Hallinto 
valitsee projektin yksinkertaisella äänten enemmistöllä ennen yleiskokousta. Jokaisessa 
yleiskokouksessa kerätään kolehti, jonka tuotto lahjoitetaan valitulle kansainväliselle 
projektille. 
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Perustetaan Margaret Golding –palkinto, joka on samantapainen kuin rotareiden Paul 
Harris Fellowship -palkinto 
 
KOLMASTOISTA YLEISKOKOUS – Christchurch, Uusi-Seelanti, toukokuu 2006 
Sääntövaliokunnan puheenjohtajan tulee olla IIW:n hallinnossa jäsenenä. 
UNICEF:in Global Girls´Education Madagascarilla nimettiin IIW:n kansainväliseksi 
projektiksi 2009 – 2012. 
 
NELJÄSTOISTA YLEISKOKOUS – Kota Kinabalu, Sabah, Malesia, toukokuu 2009 
UNICEF:in Global Girls´Education Boliviassa nimettiin IIW:n kansainväliseksi projektiksi 
2009-2012. 
 
 
VIIDESTOISTA YLEISKOKOUS – Istanbul, Turkki, huhtikuu 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


