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INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT  
 
Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 

 
1 §  

KLUBIN NIMI 

Klubin nimi on .........................................n Inner Wheel -klubi.  

2 § 

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 

Klubin tarkoituksena on edistää aitoa ystävyyttä, rohkaista henkilökohtaiseen palveluun ja edistää kansojen 

keskeistä yhteisymmärrystä. 

Klubi on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton eikä se tavoittele jäsenilleen taloudellista etua.  

Klubi on International Inner Wheel -järjestön (IIW) perusyksikkö ja noudattaa sen kansainvälisiä sääntöjä ja 

määräyksiä, mikäli ne eivät ole ristiriidassa Suomen lain ja hyvien tapojen kanssa. Klubi on jäsenenä siinä IW 

-piirissä, jonka alueella se piirijaon mukaan sijaitsee.  

Klubi maksaa kausittain jäsenmääränsä mukaisen jäsenmaksun piirille, Kansalliselle Neuvostolle ja IIW:lle.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi järjestää vierailuja, esitelmä-, keskustelu- ja kulttuuritilaisuuksia.  

Toimintansa tukemiseksi klubi voi kerätä varoja järjestämällä arpajaisia, myyjäisiä tai muita tilaisuuksia. 

Klubi päättää itsenäisesti hyväntekeväisyyskohteista ja avustusten myöntämisestä. 

3 § 

HALLITUS 

Klubin asioita hoitaa toimintakaudeksi kerrallaan vaalikokouksessa ehdokkaiden suostumuksella valittu 

hallitus. Toimintakausi on 1.7. - 30.6. Hallitukseen kuuluvat  
- presidentti  

- varapresidentti  

- edellinen (past) presidentti  

- sihteeri  

- rahastonhoitaja  

- viestintävastaava 

Lisäksi voidaan valita  

- toinen sihteeri  

- klubimestari  

- ISO eli kansainvälisen palvelun organisoija  
- ja enintään kolme muuta jäsentä  

4 § 

PRESIDENTTI  

Kelpoisuus: Presidentin tulee ennen virkaan astumistaan olla kuulunut klubin hallitukseen vähintään 

kauden.  

Toimikausi: Presidentti valitaan yhdeksi kaudeksi. Lisäkausi on mahdollinen erikoistapauksessa, jolloin klubi 

voi piirinsä välityksellä anoa sitä piirikokoukselta. Vastaperustetun klubin presidentti voi klubin 
suostumuksella toimia presidenttinä koko perustamista seuraavan kauden ilman piirikokouksen lupaa.  

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

Tehtävän jäädessä avoimeksi varapresidentti astuu tilalle.  
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5 §  

VARAPRESIDENTTI 

Kelpoisuus: Varapresidentin tulee ennen virkaanastumistaan olla kuulunut vähintään kauden klubin 

hallitukseen.  

Toimikausi: Valitaan kausittain, voi toimia tehtävässä korkeintaan kaksi peräkkäistä kautta.  

Tehtävä: Toimii tarpeen tullen presidentin sijaisena.  

Tehtävän jäädessä kesken kauden avoimeksi klubi valitsee hallituksen jonkun entisen tai nykyisen jäsenen 
tehtävään.  

6 §  

SIHTEERI  

Toimikausi: Valitaan kausittain, voi toimia tehtävässä enintään kolme peräkkäistä kautta.  

Tehtävät:  

- lähettää kokouskutsut  

- pitää kokouksista pöytäkirjaa tai muistiota 

- laatii toimintakertomuksen yhdessä presidentin kanssa  
- käsittelee välittömästi kaiken kirjeenvaihdon ja tiedottaa asiat eteenpäin.  

Tehtävän jäädessä avoimeksi kesken kauden klubin hallitus valitsee seuraajan.  

7 §  

RAHASTONHOITAJA  
Toimikausi: Valitaan kausittain, voi toimia tehtävässä enintään kolme peräkkäistä kautta.  

Tehtävät: 

- hoitaa klubin raha-asiat 

- laatii klubille budjetin yhdessä hallituksen kanssa 
-  laatii tai teettää tilinpäätöksen ja esittää toiminnantarkastajan/jien hyväksymän tilinpäätöksen 

vuosikokoukselle.  

Tehtävän jäädessä avoimeksi kesken kauden klubin hallitus valitsee seuraajan.  

8 §  

EDELLINEN (PAST) PRESIDENTTI  

Past -presidenttiä ei voida valita klubin tehtäviin past -presidenttikautta seuraavana kautena.  

9 § 

VIESTINTÄVASTAAVA 

Viestintävastaavan tehtävä voidaan tarvittaessa yhdistää hallituksen jonkun toisen jäsenen tehtävään. 

Toimikausi: Valitaan kausittain, voi toimia tehtävässä enintään kolme peräkkäistä kautta.  

Tehtävät: Hoitaa klubin viestintää ja ylläpitää nettisivut.  

Tehtävän jäädessä avoimeksi kesken kauden klubin hallitus valitsee seuraajan. 

10 § 

ISO ELI KANSAINVÄLISEN PALVELUN ORGANISOIJA  

Toimikausi: Valitaan kausittain, voi toimia tehtävässä enintään kolme peräkkäistä kautta.  

Tehtävät: Hoitaa klubin kansainväliset yhteydet. 

Tehtävän jäädessä avoimeksi kesken kauden klubin hallitus valitsee seuraajan.  
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11 §  

MUUT HALLITUKSEN JÄSENET  

Voidaan valita kausittain uudelleen enintään kahtena peräkkäisenä kautena.  

Tehtävän jäädessä avoimeksi kesken kauden klubin hallitus valitsee seuraajan.  

12 §  

PIIRIKOKOUKSEN ÄÄNIVALTAISET EDUSTAJAT  

Klubi valitsee kaksi (2), yli 50 jäsenen klubi kolme (3) vähintään kauden klubin hallituksessa toiminutta 

edustajaa piirikokoukseen.  

Jäsen voi toimia piirikokousedustajana enintään kolme peräkkäistä kautta, mutta hänet on valittava 

kausittain. Mikäli jäsen tulee valituksi piirihallitukseen, hän ei voi olla klubinsa edustajana piirikokouksessa.  

Tehtävän jäädessä avoimeksi klubin hallitus valitsee seuraajan.  

13 §  

KLUBIN JÄSENYYS 

Jäsen voi kuulua vain yhteen klubiin. 

A. Aktiivijäsen 

Klubin aktiivijäsenenä voi olla yli 18-vuotias nainen 

a) jolla on sukulaisuusyhteys rotareihin tai entisiin rotareihin 

b) jolla on sukulaisuusyhteys Inner Wheel -jäseneen/entiseen jäseneen 

c) jonka klubi voi kutsua, mikäli klubin jäsenistön enemmistö kannattaa häntä 

B. Aktiivikunniajäsen 

Klubi voi suoda aktiivikunniajäsenyyden huomattavia palveluksia Inner Wheelille tehneelle jäsenelleen. 

Tällöin klubi maksaa yhden kauden jäsenmaksun hänen puolestaan. Seuraavina kausina kunniajäsenyys 

säilyy, mutta henkilö maksaa itse jäsenmaksunsa. 

C. Kunniajäsenyys 

Klubi voi kutsua neljä (4) henkilöä, joita se haluaa kunnioittaa kunniajäsenyydellä. Kunniajäsenyys ei 

edellytä äänioikeutta eikä minkään viran vastaanottamista klubissa. Kunniajäsenet valitaan kausittain 

uudelleen.  

14 §  

KOKOUKSET 

1. Klubikokous  
Klubi kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa, kesäaikana sopimuksen mukaan.  

2. 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.  

3. Sääntömääräinen vuosikokous pidetään syyskuun loppuun mennessä.  
 

4. Sääntömääräinen vaalikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä. 

15 §  

KOKOUSKUTSU 

Klubikokoukset sekä vaali- ja vuosikokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä postitse/sähköpostitse 

jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.  
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16 §  

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.  

17 §  

TALOUS JA TILIT 

Tilikausi on 1.7. – 30.6.  

1. Tulot  

Jäsenet maksavat vuosikokouksen hyväksymän jäsenmaksun.  

Kauden aikana liittyneet uudet jäsenet maksavat hallituksen harkinnan mukaisen jäsenmaksun.  

2. Kulut  

Klubi maksaa jäsenmaksun piirille syyskuun loppuun mennessä. Klubin toiminnasta aiheutuvat kulut 
katetaan klubin tuloilla ja kerätyillä varoilla.  

3. Toiminnantarkastus  

Sääntömääräisen vaalikokouksen valitsema, vähintään yksi toiminnantarkastaja tarkastaa klubin tilit ja 

hallinnon. 

18 §  

KLUBISTA EROAMINEN 

Klubista eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti klubin sihteerille ja palautettava jäsenmerkki.  

Jäsenmaksu on maksettava sen toimintakauden loppuun, jona ero astuu voimaan.  

19 §  

KLUBIN PURKAMINEN 

Klubin purkamiseen tarvitaan kahdessa vähintään kuukauden välein pidetyssä kokouksessa tehty puoltava 

päätös. Päätös hyväksytään, jos yli puolet äänestäneistä on kannattanut purkamista.  

Klubin varat jaetaan laskujen maksamisen jälkeen kokouksen päätöksen mukaisesti Inner Wheel -aatetta 

edistävään tarkoitukseen Suomessa. Charter-kirja, merkit ja arkisto toimitetaan piirin sihteerille.  

20 §  

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.  


