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       16.8.03 
 
 
INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 
 
 
1. PIIRIN NIMI  on Piiri  ……… Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa 

International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. 
 
 Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä toimivat klubit. 
 
2. PIIRIKOKOUS 
 Piirin päättävä elin on piirikokous, jonka muodostavat  piirihallitus,  virkansa 

puolesta toimivat äänioikeutetut jäsenet ja  klubien edustajat. 
  

a) Piirihallitus 
  puheenjohtaja 
  varapuheenjohtaja 
  edellinen (past) puheenjohtaja  
  rahastonhoitaja 
  sihteeri 

 
b) ISO,  kansainvälisen palvelun organisoija 

ISO valitaan tarvittaessa ja hän on tällöin myös hallituksen 
jäsen. 
 

c) Klubien edustajat 
  Kaksi (2) äänivaltaista edustajaa jokaisesta klubista,  yli 50 
  jäsenen klubeista kolme (3) äänivaltaista edustajaa.  

Jäsen voi toimia piirikokouksessa korkeintaan kolme  
perättäistä vuotta, paitsi jos hänet valitaan piirin hallituksen 
jäseneksi. 

 
Kansallisella edustajalla on piirikokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. 

 
3.  PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN 
 Jokainen klubi voi asettaa ehdolle piirihallituksen jäseniksi 

pätevyysvaatimukset täyttäviä henkilöitä asianomaisen suostumuksella. 
Ehdotukset on toimitettava piirin sihteerille kirjallisesti  määräaikaan 
mennessä. 

 
 Piirihallituksen jäsen ei saa kuulua samanaikaisesti klubinsa hallitukseen. 
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4. PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT 
 Vaalit suoritetaan piirikokouksessa lippuäänestyksellä tai piirin järjestämällä 

postiäänestyksellä maaliskuun loppuun mennessä. 
 
 Jokaisella jäsenmaksunsa suorittaneella klubilla on äänioikeus, 

postiäänestyksissä jokaisella klubilla on yksi ääni. 
 Valtakirjalla ei voi äänestää. 
 
 Valinta tapahtuu yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä 

tasan arpa ratkaisee. Mikäli kuhunkin toimeen on vain yksi ehdokas, 
kokouksen hyväksyntä vahvistaa valinnan. 

 
5. PUHEENJOHTAJA 
 Pätevyysvaatimus: toimiminen piirihallituksessa vähintään vuoden ennen 

nimeämistä. 
 
 Toimikauden pituus: enintään kaksi vuotta,  valinta vuodeksi kerrallaan. 
 

Tehtävät: 
- johtaa ja koordinoida piirin toimintaa 
- toimia Kansallisen neuvoston jäsenenä sekä yhdyshenkilönä piirin ja 

Kansallisen neuvoston välillä 
- vierailla piirin klubeissa ja informoida klubeja piirin toiminnasta 
- toimia piirikokouksen ja piirihallituksen kokousten puheenjohtajana 
- raportoida piirin toiminnasta piirikokouksissa 
- toimia jäsenenä kaikissa piirin toimikunnissa. 
Toimen jäädessä avoimeksi varapuheenjohtaja hoitaa kauden loppuun, mikä 
ei estä hänen ehdokkuuttaan ja valintaansa puheenjohtajaksi seuraavalle 
kaudelle. 

 
6. VARAPUHEENJOHTAJA 
 Pätevyysvaatimus: toimiminen klubin hallituksessa sekä klubin 

piirikokousedustajana vähintään yhden IW-vuoden. 
 Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät saa olla samasta klubista. 
 
 Toimikauden pituus: enintään kaksi vuotta, mutta  valitaan vuosittain. 
 
 Tehtävät: hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt. 

Toimen jäädessä avoimeksi kesken kauden piirihallitus valitsee seuraajan 
kauden loppuun. 

 
7. EDELLINEN (PAST)  PUHEENJOHTAJA 
 Edellisen puheenjohtajan tehtävänä on hoitaa piirin ekstension -toimintaa. 
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8. SIHTEERI 
 Pätevyysvaatimus: toimiminen klubin hallituksessa sekä klubin 

piirikokousedustajana vähintään yhden IW-vuoden. 
 
 Toimikauden pituus: enintään kolme vuotta,  valinta vuosittain. 
 
 Tehtävät: 

- toimia sihteerinä kaikissa piirin kokouksissa 
- lähettää kokouskutsut sekä laatia ja lähettää kokouksien pöytäkirjat 
- hoitaa piirille osoitettua postia eteenpäin 
- laatia toimintakertomus piirikokoukselle yhdessä puheenjohtajan kanssa 
- järjestää piirin virkailijoiden vaalit. 
Toimen jäädessä avoimeksi kesken kauden piirihallitus valitsee pätevän 
seuraajan. 
 

9. RAHASTONHOITAJA 
 Pätevyysvaatimus: toimiminen klubin hallituksessa sekä klubin 

piirikokousedustajana vähintään yhden IW-vuoden. 
 
 Toimikauden pituus: enintään kolme vuotta, valinta vuosittain. 
 
 Tehtävät: 

- hoitaa piirin raha-asioita 
- laatia hallituksen kanssa piirin budjetti, tehdä tilinpäätös ja esittää 

tilintarkastajien hyväksymät tilit piirikokoukselle. 
Toimen jäädessä avoimeksi kesken kauden piirihallitus nimittää  seuraajan. 

  
10. KANSAINVÄLISEN PALVELUN ORGANISOIJA (ISO) 
 Pätevyysvaatimus: toimiminen klubin hallituksessa sekä klubin 

piirikokousedustajana vähintään yhden IW-vuoden. 
 
 Toimikauden pituus: enintään kolme vuotta, valinta vuosittain. 
 
 Tehtävät: piirin kansainvälisten yhteyksien ja viestinnän hoitaminen. 
  
11. PIIRIKOKOUKSEN TOIMIKAUSI JA TEHTÄVÄT 
 Piirikokouksen toimikausi on 1.7. – 30.6. 
 
 Tehtävät: 

- valita piirihallituksen jäsenet maaliskuun loppuun mennessä 
- valita piirin tilintarkastajat 
- vahvistaa Kansallisen neuvoston raportit 
- hyväksyä piirin toimintasuunnitelma ja -kertomus 
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- vahvistaa piirin budjetti ja tilinpäätös 
- hyväksyä piirin sekä Kansallisen neuvoston jäsenmaksun suuruus 
- käsitellä klubien sille esittämät asiat 
- asettaa ehdolle kansallinen edustaja ja kansallinen varaedustaja 

kansainvälisten sääntöjen mukaisesti 
- asettaa ehdolle Kansallisen neuvoston hallituksen jäsenet kansainvälisten 

sääntöjen mukaisesti 
- asettaa ehdolle maan edustajat IIW-virkailijoiksi sekä Board Directoriksi 

kansainvälisten sääntöjen mukaisesti 
  
12. PIIRIHALLITUKSEN TOIMIKAUSI JA TEHTÄVÄT 
 Piirihallituksen toimikausi on 1.7. – 30.6. 
 
 Tehtävät: 
 -   johtaa ja koordinoida klubien toimintaa 

- toimia IW:n päämäärien hyväksi piirin alueella 
- edistää ystävällisiä suhteita klubien kesken 
- toimia aktiivisesti uusien klubien perustamiseksi 
- asettaa tarvittaessa toimikunnat erityistehtäviin 
- toimeenpanna piirikokouksen ja Kansallisen neuvoston päätökset 
- laatia piirin toimintasuunnitelma ja toimintakertomus 

 
13. KOKOUKSET 
 Piirihallitus kokoontuu tarvittaessa. 
 Piirihallitus on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on läsnä. 
 
 Piirikokous kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa. Kansallinen neuvosto 

voi antaa luvan pitää ainoastaan yhden kokouksen vuodessa. Tämä kokous on 
pidettävä ennen maaliskuun loppua. Kokouskutsu on lähetettävä neljä viikkoa 
ennen kokousta. 

 
 Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli puolet klubeista sitä vaatii. 
 
 Piirikokous on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on läsnä. 
 
 Ainoastaan jäsenmaksunsa maksaneilla klubeilla on oikeus äänestää. 
 
 Äänestystulos ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 

Äänestettäessä sääntömuutoksista tarvitaan kuitenkin 2/3 enemmistö. 
 Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee paitsi henkilövaaleissa, 

joissa arpa ratkaisee. 
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14. TALOUS JA TILIT 
 Tilivuosi on 1.7. – 30.6. 
 
 Piirikokous vahvistaa piirin jäsenmaksun, piirin toiminnan ja projektien 

talousarviot, matkakorvausten perusteet sekä Kansallisen neuvoston 
jäsenmaksun. 

 
 Klubien on maksettava jäsenmaksut piirille syyskuun loppuun mennessä. 
 
 Piirien on maksettava Kansallisen neuvoston jäsenmaksu ja  IIW:n 

jäsenmaksu neuvostolle 15.10. mennessä. 
 
 Puheenjohtaja hyväksyy piirin maksamat laskut. 
 
 Tilinpäätös on esitettävä piirikokouksen hyväksyttäväksi. Tilinpäätös ja 

tilintarkastajien kertomus on annettava klubeille tiedoksi viimeistään 
neljätoista (14) päivää ennen kokousta. 

 
15. PIIRIN SÄÄNTÖJEN MUUTOSEHDOTUKSET 
 Kansallinen neuvosto, piirikokous ja klubit voivat tehdä muutosehdotuksia 

näihin sääntöihin.  
 
 Klubien ja piirin hyväksymät muutosehdotukset on tuotava piirihallituksen 

kautta Kansallisen neuvoston käsiteltäväksi toukokuun loppuun mennessä. 
Neuvoston tarkastamat ehdotukset tuodaan piirikokousten päätettäväksi tai 
järjestetään postiäänestys klubeille.  

 
 Muutoksen hyväksyminen vaatii 2/3 kaikista annetuista äänistä. 
 
 Mikäli muutos hyväksytään, se lähetetään  IIW:n  hallituksen 

hyväksyttäväksi. 
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