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SÄÄNNÖT  

Yhdistys: Inner Wheel Suomi-Finland Kansallinen Neuvosto ry 

Säännöt 9.3.2020 

1§ Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Inner Wheel Suomi-Finland Kansallinen Neuvosto ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. 

Yhdistys toimii koko Suomen alueella ja Virossa. Yhdistys kuuluu International Inner Wheel nimiseen 

kansainväliseen järjestöön. 

Jäljempänä näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä Kansallinen Neuvosto tai Neuvosto. 

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot 

Kansallisen  Neuvoston tarkoituksena on edistää aitoa ystävyyttä, rohkaista henkilökohtaiseen palveluun ja 
edistää kansojen keskeistä yhteisymmärrystä sekä auttaa ja palvella alueen Inner Wheel piirejä ja klubeja. 

Jäljempänä näissä säännöissä Inner Wheel piireistä käytetään nimeä piiri ja Inner Wheel klubeista nimeä 

klubi. 

Kansallinen Neuvosto toimii yleishyödyllisyyden pohjalta.   

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kansallinen Neuvosto  

- auttaa piirejä ja klubeja palveluprojektien kuten kehitysapuprojektien ja paikallisten 

hyväntekeväisyysprojektien toimeenpanossa ja muissa vastaavissa Inner Wheel -toimintoihin liittyvissä 

asioissa,  

 

-  järjestää yhteisiä koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia piireille ja klubeille, 

- harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, 

- auttaa piirejä hoitamaan alueen yhteisiä hallintoasioita, 

- tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille. 

Kansallisen Neuvoston toiminnassa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä sekä  International Inner Wheel 

järjestön kansainvälisiä sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, sikäli kuin ne eivät ole ristiriidassa Suomen lain 

kanssa. 

Kansallinen Neuvosto on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton eikä se tavoittele jäsenilleen 

taloudellista etua.   

3§ Jäsenet 

Rekisteröityneen Inner Wheel Suomi-Finland Kansallinen Neuvosto ry:n jäseninä jatkavat edelleen kaikki 

rekisteröitymättömään Kansalliseen Neuvostoon aiemmin kuuluneet klubit ja klubien muodostamat neljä 

piiriä. Piirien puheenjohtajat edustavat piirejään Neuvostossa ja edistävät yhteistyötä sen ja piirien välillä. 

Rekisteröityneen Kansallisen Neuvoston jäseniksi voivat liittyä Suomessa ja Virossa toimivat rekisteröidyt 

piirit ja klubit. Neuvoston hallitus hyväksyy klubin tai piirin Neuvoston jäseneksi.  

Kansallisen Neuvoston alueen rajat vahvistaa International Inner Wheelin hallitus. 

Piirit ja klubit maksavat Kansalliselle Neuvostolle jäsenmaksun. 
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4§ Hallitus 

Inner Wheel Suomi-Finland Kansallinen Neuvosto ry nimisen yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. 

Hallitukseen kuuluu kuusi (6) jäsentä: presidentti, varapresidentti, edellinen presidentti (past), 

rahastonhoitaja, sihteeri ja viestintävastaava. 

Hallituksen jäsenet valitaan yhden (1) vuoden pituiseksi toimikaudeksi, joka on heinäkuun 1. päivän ja 

seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivän välinen aika.  

Hallituksen jäsenten tulee täyttää International Inner Wheel järjestön asettamat kelpoisuusehdot: 

-  presidentin tulee olla toiminut piirihallituksen jäsenenä ja Kansallisen Neuvoston jäsenenä vähintään 

yhden kauden ennen nimittämistä, 

-  varapresidentin tulee olla toiminut piirihallituksen jäsenenä ennen ehdollepanoa, 

- rahastonhoitajan tulee olla toiminut piirihallituksen jäsenenä tai piirin rahastonhoitajana ennen 

ehdollepanoa, 

- sihteerin tulee olla toiminut piirihallituksen jäsenenä tai piirin tai klubin sihteerinä ennen ehdollepanoa, 

- viestintävastaavan tulee olla toiminut piirin viestintävastaavana ennen ehdollepanoa. 

Jokainen piiri voi nimetä asianomaisten suostumuksella ehdokkaita hallituksen jäseniksi. Nimeäminen 

tapahtuu syyspiirikokouksissa ja ehdotukset toimitetaan Kansallisen Neuvoston sihteerille kirjallisesti 

Neuvoston asettamaan määräaikaan mennessä. Hallituksen jäsenet valitaan Neuvoston tammikuun 

kokouksessa.   

Jonkin edellä mainitun tehtävän jäädessä avoimeksi kesken toimikauden Neuvosto nimittää 

kelpoisuusehdot täyttävän henkilön jäljellä olevaksi kaudeksi.   

5§ Nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat presidentti tai varapresidentti, jompikumpi yhdessä sihteerin tai 

taloudenhoitajan kanssa. 

6§ Toiminta- ja tilikausi 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on heinäkuun 1. päivän ja seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivän välinen 

aika. 

Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan toimikausi on sama. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle 

viimeistään kolme viikkoa ennen Neuvoston elokuun kokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa 

lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen Neuvoston elokuun kokousta. 

7§ Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava kullekin jäsenelle viimeistään 

kaksi viikkoa (14 päivää) ennen kokousta joko sähköpostitse tai lähettämällä kutsu kirjallisena, mikäli jäsen 

ei ole ilmoittanut sähköpostiosoitetta.  

8§ Yhdistyksen kokoukset 

Kansallisen Neuvoston varsinaiset kokoukset pidetään tammikuussa ja elokuussa. 



3 

 

Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle ja kaksi kolmasosaa (2/3) jäsenistä 

on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan presidentin ääni 

ratkaisee, paitsi henkilövaaleissa ratkaisee arpa. 

Valtakirjalla ei voi äänestää. 

9§ Kansallisen Neuvoston tammikuun kokous 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1.  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

2.  Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

3.  Ehdotusten laatiminen seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelmasta ja tulo-ja menoarviosta 

esitettäväksi kevätpiirikokouksille 

4.  Seuraavan kauden jäsenmaksun suuruus 
5.  Neuvoston hallituksen valinta seuraavaa toimikautta varten 

6.  Toiminnantarkastajan ja henkilökohtaisen varahenkilön valinta seuraavaa toimikautta varten 

7.  Edustajien nimeäminen Inner Wheel järjestön kansainvälisiin kokouksiin 

8.  Neuvoston edustajien valitseminen kevätpiirikokouksiin 

9.  Muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Mikäli piiri haluaa saada jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, on siitä ilmoitettava kirjallisesti Kansalliselle 

Neuvostolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. 

10§ Kansallisen Neuvoston elokuun kokous 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1.  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

2.  Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

3.  Edellisen kauden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto  

4.  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
5.  Edustajien nimeäminen Inner Wheel järjestön kansainvälisiin kokouksiin 

6.  Neuvoston edustajien valitseminen syyspiirikokouksiin 

7.  Muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

Mikäli piiri haluaa saada jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, on siitä ilmoitettava kirjallisesti Kansalliselle 

Neuvostolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. 

11§ Sääntöjen muuttaminen  

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä Neuvoston kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) 

enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

12§ Yhdistyksen purkaminen ja lakkauttaminen 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä 

on vähintään kolmekymmentä päivää. Päätös astuu voimaan, jos purkamista on kannattanut vähintään 

kolme neljäsosaa (3/4) kaikista annetuista äänistä. Kokouskutsuissa on mainittava yhdistyksen 

purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla 

yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen kehitysapu- ja hyväntekeväisyysprojekteissa.  
 

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat käytetään samalla tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. 

 


