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NIMI 

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO 

JÄSENET 

Kaikki Inner Wheel klubit Suomessa ja Virossa, neljä piiriä 

KANSALLINEN NEUVOSTO 

toimikausi 1. heinäkuuta - 30. kesäkuuta 

A. Virkailijat 

1. presidentti (voi olla myös kansallinen edustaja) 

2. varapresidentti (voi olla myös varakansallinen edustaja) 

3. sihteeri 

4. rahastonhoitaja 

5. edellinen (past) presidentti (voi olla myös edellinen kansallinen edustaja) 

6. kansallinen edustaja 

7. varakansallinen edustaja 

8. viestintävastaava 

B. Muut neuvoston jäsenet 

1. piirien puheenjohtajat, piirien varapuheenjohtajat voivat osallistua kokouksiin piirien 

kustannuksella ilman äänioikeutta 

 

  Jonkin tehtävän jäädessä avoimeksi kauden aikana neuvoston on valittava seuraaja loppukaudeksi. 

VIRKAILIJOIDEN VALINTA 

Piirikokoukset nimeävät kirjallisesti asianomaisten suostumuksella ehdokkaansa neuvoston 

virkailijoiksi neuvoston sihteerille lokakuun 31. päivään mennessä.   Sihteeri postittaa ehdokaslistat 

ja äänestyslipukkeet klubeille. 

Äänestys tapahtuu postitse. Valinta tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä kevään 

piirikokouksissa. Jokaisella klubilla on yksi ääni.  Äänien mennessä tasan arpa ratkaisee. 

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

KELPOISUUDET 

A.  Kansallisen neuvoston virkailijat 

1. Presidentti 

• Toimiminen piirihallituksen jäsenenä sekä kansallisen neuvoston jäsenenä vähintään 

vuoden ennen nimittämistä 

• Riittävä englannin kielen taito 
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• Presidentti ja varapresidentti eivät saa olla samasta piiristä. 

• Toimikausi enintään kaksi vuotta, valinta vuosittain. 

 

2. Varapresidentti 

• Toimiminen piirihallituksen jäsenenä ennen nimittämistä. 

• Riittävä englannin kielen taito. 

• Toimikausi enintään kaksi vuotta, valinta vuosittain.  

 

3. Kansallinen edustaja 

• Toimiminen piirihallituksen jäsenenä vähintään vuoden ennen nimittämistä. 

• Toimiminen varakansallisena edustajana, piirin past (edellinen) puheenjohtajana, 

varapuheenjohtajana, sihteerinä tai rahastonhoitajana ennen ehdollepanoa. Riittävä 

englanninkielen taito 

• Toimikausi enintään 2 vuotta, valinta vuosittain 31. maaliskuuta mennessä 

 

4. Kansallinen varaedustaja 

• Valitaan samaan aikaan kansallisen edustajan kanssa, samat kelpoisuusvaatimukset 

 

5. Sihteeri 

• Toimiminen piirihallituksen jäsenenä tai piirin tai klubin sihteerinä. 

• Toimikausi enintään kolme vuotta, valinta vuosittain. 

 

6. Rahastonhoitaja 

• Toimiminen piirihallituksen jäsenenä tai piirin rahastonhoitajana. 

8. Toimikausi enintään kolme perättäistä vuotta, valinta vuosittain. 

 

7. Edellinen/ past presidentti  

1. Edellisen virkansa perusteella. 

8. Viestintävastaava (Webmaster) 

1. Kelpoisuus, ainakin yhden vuoden kausi piirin viestintävastaavana ennen 

ehdollepanoa. Toimikausi enintään kolme vuotta, valinta vuosittain.  

 

Jonkin edellä mainitun tehtävän jäädessä avoimeksi Kansallinen neuvosto nimittää pätevän 

henkilön vuoden loppuun, mutta se ei mahdollista seuraajalle oikeutta tulla valituksi ehdolle IIW:n 

virkoihin. 
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Kansallisen neuvoston virkaan ehdolla oleva henkilö ei voi samanaikaisesti olla klubin tai piirin 

hallituksen jäsen tai olla ehdolla klubin tai piirin hallituksen jäseneksi.  

B. Muut kansallisen neuvoston jäsenet 

9. Piirien puheenjohtajat. Piirien varapuheenjohtajat voivat osallistua neuvoston kokouksiin  

          ilman äänioikeutta. 

 

KANSALLISEN NEUVOSTON TEHTÄVÄT 

Kansallisen neuvoston tulee 

a) käsitellä Kansallisen neuvoston sääntöihin tulleet muutosehdotukset ( lähettää ne IIW:n 

hallituksen  vahvistettavaksi) 

b) olla yhdyssiteenä piirien välillä 

c) kontrolloida ja hoitaa Kansallisen neuvoston raha-asioita 

d) asettaa vuosittainen klubien jäsenmaksu Kansalliselle neuvostolle 

e) nimittää sääntökomitea ja tarvittaessa muita komiteoita 

f) organisoida ja valvoa Kansallisen neuvoston jäsenten vaali 

g) hankkia piireistä päteviä henkilöitä ehdolle IIW:n hallituksen jäseniksi 

 

KANSALLISEN NEUVOSTON JÄSENTEN TEHTÄVÄT 

1.  Presidentin tulee 

a) toimia virassa kaksivuotiskausi, ei pidempään kuin kaksi peräkkäistä vuotta 

b) olla läsnä kaikissa Kansallisen neuvoston kokouksissa, valvoa neuvoston toimintaa 

c) äänioikeutettu itseoikeutettu jäsen alakomiteoissa. 

 

Presidentin viran tullessa vapaaksi varapresidentti hoitaa tehtävän vuoden loppuun saakka 

Tämä ei estä häntä hyväksymästä nimitystä presidentin virkaan. 

2.  Varapresidentin tulee 

a) toimia virassa kaksivuotiskausi, ei enempää kuin kaksi perättäistä vuotta 

b) toimia tarvittaessa presidentin varamiehenä 

 

Viran tullessa vapaaksi Kansallinen neuvosto voi nimittää sopivan pätevän seuraajan vuoden 

loppuun saakka. Tämä ei estä häntä hyväksymästä nimitystä varapresidentin vaaliin. 

3.  Kansallisen edustajan tulee 

a) olla yhdyshenkilö Suomen Inner Wheelin ja IIW:n välillä, vastaanottaa ja lähettää 

informaatiota 

b) edustaa Suomea kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 

c) osallistua virallisena edustajana yleiskokoukseen (Convention) 
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d) järjestää tiedottaminen Virossa 

4. Kansallisen varaedustajan tulee 

a) hoitaa kansallisen edustajan viran tullessa vapaaksi tehtävää vuoden loppuun saakka 

5.  Sihteerin tulee 

a) hoitaa neuvoston kokousjärjestelyt, pitää pöytäkirjaa ja arkistoida asiakirjat 

b) hoitaa kirjeenvaihtoa presidentin ohjeiden mukaan 

c) pitää huolta kaikesta kirjeenvaihdosta 

d) lähettää kaikille klubeille Kansallisen neuvoston henkilövaalien äänestyslipukkeet ja lyhyet 

kuvaukset tehtävistä yhdessä äänestysasiakirjojen kanssa palautettavaksi 30. lokakuuta 

mennessä 

e) avustaa presidenttiä Kansallisen neuvoston toimintakertomuksen laadinnassa 

6.  Rahastonhoitajan tulee 

a) vastata Kansallisen neuvoston raha-asioiden hoitamisesta 

b) valmistella budjetti ja jäsenmaksuehdotus seuraavalle kaudelle kevään piirikokouksien 

vahvistettavaksi yhdessä presidentin kanssa 

c) tehdä tilinpäätös kauden lopussa  

5.  Piirien puheenjohtajien tulee 

a) edustaa piirejään 

b) edistää yhteistyötä piirien ja Kansallisen neuvoston välillä 

7.  Kansallisen viestintävastaavan tulee 

• vastata Suomen Inner Wheelin toiminnan internet-pääsivujen ylläpidosta, niihin liittyvistä 

sopimuksista, materiaalin oikeellisuudesta ja ajankohtaisuudesta sekä ohjeistuksesta piireille 

ja klubeille. 

• toimittaa tulevien IW-virkailijoiden luettelot kansainväliselle IW-järjestölle 

KANSALLISEN NEUVOSTON KOKOUKSET 

1. Kansallisen neuvoston tulee kokoontua kaksi (2) kertaa vuodessa. 

2. Kokouskutsut ja asialistat neuvoston jäsenille on lähetettävä vähintään kaksi (2) viikkoa 

ennen kokousta. 

3. Asialistaan tarkoitettujen ehdotusten tulee olla sihteerillä 21 päivää ennen kokousta. 

4. Äänestykset suoritetaan kättä nostamalla. Äänten mennessä tasan presidentin ääni ratkaisee. 

5. Jokaisella neuvoston jäsenellä on yksi ääni. 

6. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle presidentin tai neuvoston jäsenen pyynnöstä 

kirjallisesti. 

7. Kokous on päätösvaltainen 2/3 äänten enemmistöllä. 

8. Kansallisen neuvoston päätökset sitovat kaikkia jäseniä. 


