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       16.8.03 
 
 
INNER WHEEL  
KANSALLINEN NEUVOSTO – NATIONAL COUNCIL 
Suomi - Finland 
 
SÄÄNNÖT 
 
 
1. KANSALLISEN NEUVOSTON JÄSENET 

Kaikki Suomen alueen Inner Wheel –klubit. 
 
2. HALLITUKSEN JÄSENET 

a) Virkailijat 
kansallinen edustaja ja kansallinen varaedustaja 
presidentti ja varapresidentti 
edellinen (past) presidentti/edellinen (past) kansallinen edustaja 
sihteeri 
rahastonhoitaja 

   
  Kansallinen edustaja toimii tai voi toimia Kansallisen neuvoston  

presidenttinä ja kansallinen varaedustaja varapresidenttinä. 
 

b) Piirien puheenjohtajat 
 
3. KANSALLISEN NEUVOSTON VIRKAILIJOIDEN VAALIT 
 Piirikokoukset nimeävät ehdokkaansa asianomaisten suostumuksella 

kirjallisesti neuvoston sihteerille lokakuun 31. päivään mennessä. 
 Äänestys postitse, jokaisella klubilla on yksi ääni. Valinta tapahtuu 

yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan arpa ratkaisee. 
Vaalien ajankohta on sama kuin kansallisen edustajan vaalissa.  

 Mikäli on vain yksi ehdokas kuhunkin tehtävään, valintaan riittää 
piirikokousten  vahvistus. 

 
a) PRESIDENTTI 

Pätevyysvaatimus:  toimiminen Kansallisen neuvoston jäsenenä 
vähintään vuoden ajan ennen nimeämistä. Presidentti ja varapresidentti 
eivät saa olla samasta piiristä.  
Toimikausi: kaksi vuotta, valinta vuosittain. Presidenttiä ei voida valita 
virkaan toistamiseen. 
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b) VARAPRESIDENTTI 
Pätevyysvaatimus: toimiminen Kansallisen neuvoston jäsenenä 
vähintään vuoden ajan ennen nimeämistä. 
Toimikausi: enintään kaksi vuotta, valinta vuosittain. Toimen jäädessä 
avoimeksi Kansallisen neuvoston on valittava seuraaja loppuvuodeksi. 

 
c) KANSALLINEN EDUSTAJA 

Pätevyysvaatimus ja toimikausi: Katso IIW:n kansainväliset säännöt 
Tehtävät: (IIW:n sääntöjen määrittelemien lisäksi) 
- edustaa Suomea kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 
- osallistua yleiskokoukseen (Convention) virallisena edustajana 
- järjestää Inner Wheel -tiedottaminen Virossa. 

 
d) KANSALLINEN VARAEDUSTAJA 

Pätevyysvaatimus ja toimikausi: katso IIW:n kansainväliset säännöt 
                                     

             e)  SIHTEERI 
Pätevyysvaatimus: toimiminen piirihallituksessa vähintään vuoden ajan 
ennen nimeämistä. 
Toimikausi: kolme perättäistä vuotta, valinta vuosittain. Toimen jäädessä 
avoimeksi Kansallinen neuvosto valitsee seuraajan loppuvuodeksi. 
 

f) RAHASTONHOITAJA 
Pätevyysvaatimus: toimiminen piirin rahastonhoitajana vähintään 
vuoden ajan ennen nimeämistä. 
Toimikausi: kolme perättäistä vuotta, valinta vuosittain. Toimen jäädessä 
avoimeksi Kansallinen neuvosto valitsee seuraajan loppuvuodeksi. 
 

4. KOKOUKSET 
Vähintään kaksi kokousta vuosittain. Kokousten puheenjohtajana toimii 
Kansallisen neuvoston presidentti tai hänen poissa ollessaan varapresidentti. 
Kokous on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Mikäli 
piirin puheenjohtaja on estynyt osallistumasta, sallitaan hänelle varaedustaja 
piirihallituksesta.  
 

5. KANSALLISEN NEUVOSTON TEHTÄVÄT 
Kansallisen neuvoston toimikausi on 1.7. – 30.6. 
-  koordinoida ja hoitaa Suomen Inner Wheelin kansallisia ja kansainvälisiä 

asioita 
-  ehdottaa Kansallisen neuvoston jäsenmaksun suuruus 
- hoitaa Kansallisen neuvoston raha-asioita 
- järjestää Suomen Board Director -ehdokkaan vaali 
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- tehdä muutosehdotuksia sekä kansainvälisiin (Constitution) että 
kansallisiin sääntöihin 

-  käsitellä Suomen kansallisiin sääntöihin tulleet muutosehdotukset 
- nimittää sääntökomitea  
- nimittää tarvittaessa kansallinen toimittaja 
- nimittää tarvittaessa kansainvälisten asioiden hoitaja 
- asettaa tarvittaessa erityiskomiteoita 
- valita tilintarkastajat 

 
6. ÄÄNESTYSKÄYTÄNTÖ 

a) Äänestys tapahtuu kättä nostaen ellei suljettua lippuäänestystä pyydetä. 
b) Päätös tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä 

tasan presidentin ääni ratkaisee, henkilövaalissa arpa. 
 
7. PÖYTÄKIRJAT 

Sihteeri laatii pöytäkirjat. Pöytäkirjat allekirjoittaa sekä sihteeri että 
presidentti. Sihteeri lähettää kopiot pöytäkirjoista neuvoston jäsenille sekä 
piirisihteereille.  

 
8.  TALOUS JA TILIT 

Rahastonhoitaja ja presidentti laativat seuraavan vuoden budjettiesityksen 
Kansallisen neuvoston kokoukselle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. 
Neuvoston jäsenmaksu  hyväksytään piirikokouksissa. Piirikokoukset 
hyväksyvät kahden tilintarkastajan tarkastamat tilit. 

 
9. RAHOITUS 

Kansallisen neuvoston omat ja sen toimeksiannosta syntyneet kulut 
maksetaan neuvoston varoista. Piirit maksavat neuvostolle jäsenmaksun 
jäsenmäärän mukaan. 

  
10. MUUTOKSET NEUVOSTON SÄÄNTÖIHIN 

Kansallinen neuvosto, piirikokoukset ja klubit voivat tehdä muutosehdotuksia 
Kansallisen neuvoston sääntöihin. Ehdotukset tulee toimittaa toukokuun 
aikana piirihallituksen kautta neuvoston harkittaviksi ja sen jälkeen 
piirikokousten päätettäviksi. Muutokset neuvoston sääntöihin vaativat 2/3 
kaikista annetuista äänistä. Äänestyksissä jokaisella klubilla on yksi ääni. 
 
Hyväksytyt muutosehdotukset on lähetettävä IIW:n hallituksen (Board) 
hyväksyttäviksi. 
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