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      31.1.04 
 
 
INNER WHEEL –KLUBIN SÄÄNNÖT 
 
 
1 § KLUBIN NIMI on …………… Inner Wheel –klubi. 
 
2 § HALLITUS 
 Klubin asioita hoitaa toimintavuodeksi kerrallaan vaalikokouksessa 

ehdokkaiden suostumuksella valittu hallitus, johon kuuluvat 
- presidentti 
- varapresidentti 
- edellinen (past) presidentti 
- sihteeri  
- rahastonhoitaja 
Lisäksi voidaan valita  
- toinen sihteeri  
- klubimestari 
- ISO eli kansainvälisen palvelun organisoija 
-    ja enintään kolme muuta jäsentä 

 
3 §  PRESIDENTTI 
 Pätevyysvaatimus: Presidentin tulee ennen valintaansa olla kuulunut klubin 

hallitukseen vähintään vuoden. 
 Toimikausi: Presidentti valitaan yhdeksi vuodeksi. Lisävuosi on 

mahdollinen erikoistapauksessa, jolloin klubi voi piirinsä välityksellä anoa 
sitä Kansalliselta neuvostolta. Vastaperustetun klubin presidentti voi klubin 
suostumuksella toimia presidenttinä koko perustamista seuraavan vuoden 
ilman Kansallisen neuvoston lupaa. 

 Tehtävät: Presidentti johtaa ja koordinoi klubin työtä ja toimintoja sekä 
huolehtii tiedonkulusta. 

 Tehtävän jäädessä avoimeksi varapresidentti astuu tilalle. 
 
4 § VARAPRESIDENTTI 
 Pätevyysvaatimus: Varapresidentin tulee ennen valintaansa olla kuulunut 

vähintään vuoden klubin hallitukseen. 
 Toimikausi: Valitaan vuosittain, voi toimia tehtävässä korkeintaan kaksi 

peräkkäistä vuotta. 
Tehtävä: Toimii tarpeen tullen presidentin sijaisena. 

 Tehtävän jäädessä kesken vuoden avoimeksi klubi valitsee jonkun hallituksen 
entisen tai nykyisen jäsenen tehtävään. 
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5 § SIHTEERI 
 Toimikausi: Valitaan vuosittain, voi toimia tehtävässä enintään kolme 

peräkkäistä vuotta.  
 Tehtävät: 

- lähettää kokouskutsut 
- pitää kokouksista pöytäkirjaa 
- laatia toimintakertomus yhdessä presidentin kanssa 
- käsitellä välittömästi kaikki kirjeenvaihto ja tiedottaa asiat eteenpäin. 
Tehtävän jäädessä avoimeksi kesken vuoden klubin hallitus valitsee 
seuraajan. 
 

6 § RAHASTONHOITAJA 
 Toimikausi: Valitaan vuosittain, voi toimia tehtävässä enintään kolme 

peräkkäistä vuotta.  
 Tehtävät:  

- hoitaa rahojen perintä 
- huolehtia klubin varoista 
- laatia klubin budjetti, tilinpäätös ja esittää tilintarkastajien hyväksymät 

tilit vuosikokoukselle. 
Tehtävän jäädessä avoimeksi kesken vuoden klubin hallitus valitsee 
seuraajan. 

 
7 § EDELLINEN (PAST) PRESIDENTTI  
 Past -presidenttiä ei voida valita klubin tehtäviin past -presidenttikautta 

seuraavana vuonna. 
 
8 § ISO ELI KANSAINVÄLISEN PALVELUN ORGANISOIJA 

Toimikausi: Valitaan vuosittain, voi toimia tehtävässä enintään kolme 
peräkkäistä vuotta. 
Tehtävät: Klubin kansainvälisten yhteyksien ja viestinnän hoitaminen. 
Tehtävän jäädessä avoimeksi kesken vuoden klubin hallitus valitsee 
seuraajan. 

 
9 § MUUT HALLITUKSEN JÄSENET 
 Voidaan valita vuosittain uudelleen enintään kahtena peräkkäisenä vuonna. 
 Tehtävän jäädessä avoimeksi kesken kauden klubin hallitus valitsee 

seuraajan. 
 
10§ PIIRIKOKOUKSEN ÄÄNIVALTAISET EDUSTAJAT 
 Klubi valitsee kaksi (2), yli 50 jäsenen klubi kolme (3) vähintään vuoden 

klubin hallituksessa toiminutta edustajaa piirikokoukseen. 
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 Jäsen voi toimia piirikokousedustajana enintään kolme peräkkäistä vuotta, 
mutta hänet on valittava vuosittain. Mikäli jäsen tulee valituksi 
piirihallitukseen, hän ei voi olla klubinsa edustajana piirikokouksessa. 

 Tehtävän jäädessä avoimeksi klubin hallitus valitsee  seuraajan. 
 
11 § KLUBIN JÄSENYYS 
 Määräytyy IIW:n (kansainvälisten) sääntöjen mukaan. 
 
12 § KOKOUKSET 

a) Klubikokous 
Klubi kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa, kesäaikana 
sopimuksen mukaan. 
Klubin hallituksen kokous 
Klubin hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Hallitus on 
kutsuttava koolle, kun presidentti katsoo sen tarpeelliseksi tai 
kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. 

b) Vuosikokous pidetään syyskuun loppuun mennessä.  
c) Vaalikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä. 

 
13 § KOKOUSKUTSU 
 Klubikokoukset sekä vaali- ja vuosikokous kutsutaan koolle ilmoittamalla 

siitä postitse jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 
 
14 § PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 Klubin kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu sääntöjen mukaan 

koolle ja kun vähintään 20 % jäsenistä on paikalla. 
 Äänestys vaaleissa ja vaadittaessa suoritetaan lippuäänestyksenä. Äänten 

mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaalissa arpa. 
 Klubin hallituksen kokous on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtaja ja 

puolet hallituksen jäsenistä. 
 
15 § VARAT JA TILINTARKASTUS 
 Tilivuosi on 1.7. – 30.6. 

a) Saatavat 
Jäsenet maksavat vuosikokouksen hyväksymän jäsenmaksun. 
Vuoden aikana liittyneet uudet jäsenet maksavat hallituksen 
harkinnan mukaisen jäsenmaksun.  

b) Kulut 
Klubi maksaa jäsenmaksun piirille syyskuun loppuun 
mennessä. 
Klubin toiminnasta aiheutuvat kulut katetaan klubin varoilla. 

c) Tilintarkastus 
Klubin tilintarkastajat tarkastavat klubin tilit. 



 4

 
16 § KLUBISTA EROAMINEN 
 Klubista eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti klubin sihteerille ja 

palautettava jäsenmerkki. 
 Jäsenmaksu  on maksettava sen toimintakauden loppuun, jona ero astuu 

voimaan. 
 
17 § KLUBIN LAKKAUTTAMINEN 
 Klubin purkamiseen tarvitaan kahdessa vähintään kuukauden välein pidetyssä 

kokouksessa tehty lakkauttamista puoltava päätös. Päätös hyväksytään, jos 
yli puolet äänestäneistä on kannattanut purkamista. 

 Klubin varat jaetaan mahdollisten laskujen maksamisen jälkeen kokouksen 
päätöksen mukaisesti Inner Wheel -aatetta edistävään tarkoitukseen 
Suomessa. 

 
 Charter-kirja, merkit ja arkisto toimitetaan piirin sihteerille.  
 
18 § SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET 
 Muutosehdotukset näihin sääntöihin lähetetään piirihallituksen kautta 

Kansallisen neuvoston käsiteltäviksi toukokuun loppuun mennessä. 
Kansallisen neuvoston tarkastamat ehdotukset tuodaan piirikokousten 
päätettäviksi tai järjestetään klubeille postiäänestys. Muutosten 
hyväksyminen vaatii 2/3 kaikista annetuista äänistä. 

 
 Mikäli muutos hyväksytään, se lähetetään vielä International Inner Wheelin 

hallituksen hyväksyttäväksi. 
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