
 1 

Inner Wheel piiri 139 ry:n sääntöluonnos 28.09.2019   

1§ Nimi ja kotipaikka  

Yhdistyksen nimi on Inner Wheel piiri 139 ry, ja sen kotipaikka on Kuopio.  Yhdistys toimii Kanta-Hämeen, Päijät-

Hämeen, Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Etelä-Savon ja Pohjois-

Savon maakuntien alueilla. Yhdistys kuuluu International Inner Wheel - nimiseen kansainväliseen järjestöön.  

Yhdistyksestä jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimeä piiri.  

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot  

Piirin tarkoituksena on edistää aitoa ystävyyttä, rohkaista henkilökohtaiseen auttamiseen sekä edistää kansojen 

välistä yhteisymmärrystä ja palvella alueensa Inner Wheel-klubeja. Inner Wheel klubeista jäljempänä näissä 

säännöissä käytetään nimeä klubi.  

Piiri toimii yleishyödyllisyyden pohjalta.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri  

- järjestää yhteisiä koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia ja harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa  

- auttaa klubeja palveluprojektien kuten kehitysapuprojektien ja paikallisten  

- hyväntekeväisyysprojektien toimeenpanoon ja muihin vastaaviin Inner Wheel toimintoihin liittyvissä    

asioissa hoitaa alueen klubien yhteisiä hallintoasioita  

- tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille.  

Lisäksi piiri osallistuu ulkomaiseen tai kotimaiseen avustustoimintaan harkintansa mukaan.  

Toimintansa tukemiseksi piiri voi kerätä varoja järjestämällä konsertteja, arpajaisia, myyjäisiä, rahankeräyksiä 

sekä vastaanottamalla lahjoituksia.  

Piirin toiminnassa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä sekä International Inner Wheel järjestön kansainvälisiä 

sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, sikäli kuin ne eivät ole ristiriidassa Suomen lain kanssa.  

Piiri on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Piiri ei tavoittele taloudellista voittoa.  
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3§ Jäsenet  

Rekisteröityneen Inner Wheel piiri 139 ry:n jäseninä jatkavat edelleen kaikki rekisteröitymättömään piiriin aiemmin 

kuuluneet klubit. Rekisteröityneen piirin jäseniksi voivat liittyä piirin alueella toimivat rekisteröidyt klubit. Piirihallitus 

hyväksyy klubien jäsenyyden. Piirin rajat vahvistaa International Inner Wheelin hallitus. Klubit maksavat piirille 

jäsenmaksun.  

4§ Hallitus  

Piirin asioita hoitaa hallitus, jota kutsutaan piirihallitukseksi. Hallituksen valitsee piirin vaalikokous (kevään 

piirikokous). Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, hallituksen puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja, edellinen puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri sekä tarvittaessa ISO, kansainvälisen 

palvelun organisoija ja viestintävastaava. Jokainen piirin jäsenenä oleva klubi voi asettaa ehdolle piirihallituksen 

jäseniksi piirin alueella toimivan klubin jäsenen asianomaisen henkilön suostumuksella. Ehdotukset on toimitettava 

sihteerille kirjallisesti piirin hallituksen asettamaan määräaikaan mennessä.  

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

vuoden kesäkuun 30. päivän välinen aika. Jäsenten tulee täyttää International Inner Wheel järjestön näille 

asettamat kelpoisuusehdot.  

Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan kesken toimikauden, valitsee yhdistyksen kokous hänen sijaansa toisen 

kelpoisuusehdot täyttävän henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat 

siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Kokouskutsu on esitettävä 

vähintään kaksi (2) päivää ennen kokousta.  

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella 

enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide paitsi henkilövaaleissa, joissa ratkaisee 

arpa.  

5§ Nimen kirjoittaminen  

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai 

taloudenhoitajan kanssa. 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6§ Toiminta- ja tilikausi  

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

aika. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle 

viimeistään kuukausi ennen piirin vuosikokousta (piirin syyskokous). Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen 

lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta.  

Tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto on annettava jäsenille tiedoksi viimeistään neljä (4) päivää ennen 

vuosikokousta.  

7§ Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen  

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä kullekin jäsenelle postitse tai 

sähköpostitse vaali- ja vuosikokoukseen vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta, muihin kokouksiin 

vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.  

8§ Yhdistyksen kokoukset  

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat vaalikokous ja vuosikokous. Vaalikokous pidetään maaliskuun 

loppuun mennessä ja vuosikokous lokakuun loppuun mennessä.  

Yhdistyksen hallitus voi kutsua koolle ylimääräisiä kokouksia tarpeen mukaan tai, kun vähintään puolet (1/2) 

klubeista sitä vaatii.  

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.  

Yhdistyksen päätösvaltaa kokouksessa käyttävät klubin valitsemat edustajat. Jos klubissa on enintään 49 jäsentä, 

sillä on kaksi äänioikeutettua edustajaa ja jos jäseniä on yli 50, sillä on kolme äänioikeutettua edustajaa. Jokaisella 

edustajalla on yksi ääni. Klubien äänivaltaisuus ja äänimäärät todennetaan kokouksessa klubin edustajille klubin 

nimenkirjoittajien allekirjoittamalla valtakirjalla.  

Äänestys vaaleissa tapahtuu suljetuilla lipuilla. Muut äänestykset tapahtuvat käsiä nostaen, paitsi jos vähintään 

yksi kolmannes (1/3) vaatii suljettua lippuäänestystä.  

Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi henkilövaaleissa ratkaisee arpa.  

Valtakirjalla ei voi äänestää. 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Hallituksen jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.  

9§ Vaalikokous  

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta  

2. Kokouksen kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen  

3. Piirin seuraavan toimikauden puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muiden 
hallituksen jäsenten valinta  

4. Seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä piirin jäsenmaksun suuruuden 

vahvistaminen  

5. Piirin edustajien ja varaedustajien valinta niihin kokouksiin, joihin piirillä on oikeus lähettää edustajia  

6. Ehdokkaiden valinta niihin elimiin, joihin piirillä on oikeus asettaa ehdokkaita  

7. Yhden tai kahden toiminnantarkastajan ja henkilökohtaisen varahenkilön valitseminen seuraavalle 

toimikaudelle.  

8. Muut kokouskutsussa mainitut asiat  

Mikäli klubi haluaa saada jonkin asian vaalikokouksen käsiteltäväksi, on siitä kirjallisesti ilmoitettava piirin 

hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vaalikokousta.  

10§ Vuosikokous  

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta  

2. Kokouksen kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen  

3. Edellisen kauden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen  

4. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen  

5. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely  
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Mikäli klubi haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on siitä kirjallisesti ilmoitettava piirin 

hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.  

11§ Sääntöjen muuttaminen  

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

enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.  

12§ Yhdistyksen purkaminen  

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on 

vähintään kolmekymmentä päivää. Päätös astuu voimaan, jos molemmissa kokouksissa purkamista on 

kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kaikista annetuista äänistä.  

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.  

Jos yhdistys purkautuu, on sen varojen ylijäämä käytettävä viimeisen kokouksen määräämällä tavalla 

hyväntekeväisyyteen.  

 


