
 
 

INNER WHEEL Tuusula-Hyrylä  klubi ry 

SÄÄNNÖT 

1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Inner Wheel Tuusula-Hyrylä_klubi ja kotipaikka Tuusula. 

Klubi kuuluu jäsenenä International Inner Wheel -nimiseen kansainväliseen järjestöön. 

Yhdistyksestä jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä klubi. 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Klubin tarkoituksena on 

- edistää aitoa ystävyyttä, 

- rohkaista henkilökohtaiseen auttamiseen ja 

- edistää kansojen keskeistä yhteisymmärrystä. 

Klubi on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton. Se ei tavoittele jäsenilleen taloudellista etua. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi toimii mielipidevaikuttajana järjestämällä esitelmä- ja 

keskustelutilaisuuksia ja harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Lisäksi klubi osallistuu ulkomaiseen 

tai kotimaiseen avustustoimintaan harkintansa mukaan. 

Toimintansa tukemiseksi klubi voi kerätä varoja järjestämällä arpajaisia, myyjäisiä, rahankeräyksiä sekä 

vastaanottamalla lahjoituksia. 

Klubi voi toimia tarkoituksenmukaisella tavalla yhdessä rotaryklubien kanssa. 

3 § Jäsenyys  

a) Klubin varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 18 vuotta täyttänyt rotaryklubiin kuuluvan 

- rotaryn vaimo, entisen rotaryn vaimo, 

- rotaryn leski, äiti, sisko, tytär, tytärpuoli ja miniä, 

- naispuolinen rotary. 

b) Klubin varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä myös edellä a -kohdassa mainituin perustein klubin 

jäseneksi hyväksytyn henkilön äiti, 18 vuotta täyttänyt sisar tai tytär.  

c) Klubin varsinaiseksi jäseneksi voidaan kutsua sellainen 18 vuotta täyttänyt naishenkilö, jolla ei 

ole yhteyttä rotareihin tai Inner Wheel -jäseniin.  

Sääntömuutoksilla ei poisteta saavutettuja jäsenoikeuksia. 

Henkilöt, jotka täyttävät edellä mainitut edellytykset, hyväksytään varsinaisiksi jäseniksi 

hallituksen päätöksellä paitsi kohdassa 3 §:n c mainitut kutsutut henkilöt, joilla ei ole yhteyttä 

rotareihin tai Inner Wheel jäseniin, jotka hyväksytään varsinaisiksi jäseniksi klubin jäsenistön 

enemmistöpäätöksellä. 

Klubin varsinaisen jäsenen, joka muuttaa ulkomaille, voi hallitus hyväksyä ulkojäseneksi. 

Ulkojäseneltä ei peritä jäsenmaksua. 



 
 

Jäsenellä on oikeus erota klubista ilmoittamalla siitä kirjallisesti klubin hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan klubin kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Varsinaisilta ja kunniajäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruuden päättää klubin 

vuosikokous. 

Klubi voi osoittaa arvostusta jäsenelleen, joka on merkittävällä tavalla palvellut Inner Wheeliä, 

myöntämällä hänelle kunniajäsenen arvon. Tällainen jäsen säilyttää kaikki jäsenen oikeudet. 

Kunniajäsenen nimeäminen ja valinta tapahtuu klubin kokouksessa . Valituksi tulemiselle 

vaaditaan kokouksen yksimielinen päätös. 

Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua siltä vuodelta, jolloin hänelle on myönnetty 

kunniajäsenyys. Hänelle voidaan hankkia erityinen kunniajäsenmerkki, Honoured active badge. 

 

 

4 §. Hallitus 

Klubin asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään 11 jäsentä. Hallituksen 

jäseniä ovat 

• puheenjohtaja, josta käytetään nimitystä presidentti, 

• varapuheenjohtaja, josta käytetään nimitystä varapresidentti, 

• klubin edellisen toimikauden puheenjohtaja, josta käytetään nimitystä immediate past 

presidentti, 

• sihteeri ja 

• rahastonhoitaja. 

Lisäksi hallitukseen voi kuulua 

enintään kuusi (6) muuta jäsentä, joiden joukosta vaalikokous voi valita 

• kirjeenvaihtajan 

• kansainvälisen palvelun organisoijan (ISO) 

• 2. sihteerin ja 

• klubimestarin 

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

vuoden kesäkuun 30. päivän välinen aika. 

Klubin jäsenet voivat asettaa ehdolle, saatuaan asianomaiselta suostumuksen, päteviä jäseniä klubin 

hallitukseen. Ehdokkaat on ilmoitettava kirjallisesti klubin sihteerille vähintään seitsemän (7) päivää 

ennen vaalikokousta. Vaalikokous ei ole sidottu ehdokasasetteluun. 

Presidentin ja varapresidentin tulee olla, mikäli mahdollista, kuulunut klubin hallitukseen vähintään 

vuoden ennen virkaan astumistaan. 

Presidentti valitaan yhdeksi (1) vuodeksi. 

Varapresidentti valitaan yhdeksi (1) vuodeksi. Varapresidentti toimii tarpeen vaatiessa presidentin 

varahenkilönä. 



 
 

Sihteeri valitaan yhdeksi (1) vuodeksi, mutta voidaan valita vuosittain uudelleen korkeintaan kolmeksi 

(3) perättäiseksi vuodeksi. 

Rahastonhoitaja valitaan yhdeksi (1) vuodeksi, mutta voidaan valita uudelleen korkeintaan kolmeksi 

(3) perättäiseksi vuodeksi. Rahastonhoitajan tulee kerätä kaikki klubin maksut ja olla klubin raha-

asioiden hoitaja. 

Immediate past presidenttiä ei voida valita klubin virkailijaksi eikä klubin hallitukseen sinä vuonna, 

joka seuraa hänen toimikauttaan immediate past presidenttinä. 

Klubin kirjeenvaihtaja ja klubin kansainvälisen palvelun organisoija valitaan yhdeksi (1) vuodeksi, 

mutta voidaan valita uudelleen korkeintaan kolmeksi (3) perättäiseksi vuodeksi. 

Muut hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen korkeintaan kahdeksi (2) perättäiseksi vuodeksi. 

Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan kesken toimikautta, valitsee klubin kokous hänen sijaansa 

toisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Hallitus kokoontuu presidentin tai hänen estyneenä ollessaan varapresidentin 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 neljä sen jäsenistä presidentti tai varapresidentti mukaan 

luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan 

ratkaisee presidentin mielipide, paitsi henkilövaaleissa ratkaisee arpa. 

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  

Klubin nimen kirjoittavat presidentti tai varapresidentti, jompikumpi yhdessä sihteerin tai 

rahastonhoitajan kanssa. 

6 § Toimintavuosi ja tilivuosi 

Klubin toimintavuosi ja tilivuosi on heinäkuun 1. päivän ja seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivän 

välinen aika. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 

toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. 

Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 

kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan 

lausunto on annettava jäsenille tiedoksi viimeistään neljä (4) päivää ennen vuosikokousta. 

 

 

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Kokouskutsu klubin kokoukseen toimitetaan jäsenille antamalla kirje postin kuljetettavaksi tai 

sähköpostitse, vuosi- ja vaalikokoukseen vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, muihin 

kokouksiin vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. 

8 § Yhdistyksen kokoukset 



 
 

Klubin kokoukset pidetään vuosikokouksen tarkemmin määräämänä ajankohtana kerran kuukaudessa 

lukuun ottamatta sovittua kesäkautta. 

Klubin vuosikokous pidetään syyskuussa. Klubin vaalikokous pidetään helmikuussa. 

Klubin ylimääräinen kokous pidetään, kun klubin kokous niin päättää tai kun klubin hallitus katsoo 

siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa klubin äänioikeutetuista jäsenistä sitä 

hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on 

toimitettava postitse tai sähköpostitse jäsenille vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. 

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

Klubin kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. 

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

vähintään yksi kolmannes vaatii suljettua lippuäänestystä. 

Äänten mennessä tasan presidentin ääni ratkaisee, paitsi henkilövaalissa ratkaisee arpa. 

Valtakirjalla ei voi äänestää. 

9 § Vaalikokous 

Klubin vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

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

3. Klubin seuraavan toimikauden presidentin, varapresidentin, sihteerin, rahastonhoitajan ja 

muiden hallituksen jäsenten valinta 

4. Klubin edustajien ja varaedustajien valinta niihin kokouksiin, joihin klubilla on oikeus lähettää 

edustajia 

5. Ehdokkaiden valinta niihin elimiin, joihin klubilla on oikeus asettaa ehdokkaita 

6. Klubin edustajan valinta kansainväliseen konventtiin 

7.  Klubin seuraavan toimikauden toiminnantarkastajan / tilintarkastajan ja 

varatoiminnantarkastajan / varatilintarkastajan valinta 

8. Muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Mikäli klubin jäsen haluaa saada jonkin asian klubin vaalikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä 

kirjallisesti ilmoitettava klubin hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vaalikokousta. 

10 § Vuosikokous 

Klubin vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

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

3. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan / tilintarkastajan lausunnon 

esittäminen 

4. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen 

5. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen 

6. Klubin kuukausittain pidettävien kokousten tarkemman ajankohdan ja kesätauon 

määrääminen sekä tiedotuskäytännöstä päättäminen 

7. Hyväntekeväisyysvarojen jakamisesta päättäminen 

8. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely 



 
 

Mikäli klubin jäsen haluaa saada jonkin asian klubin vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä 

kirjallisesti ilmoitettava klubin hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. 

11 § Yhdistyksen merkit 

Klubin merkkejä ovat jäsenmerkki, virkailijamerkit ja kunniajäsenen merkki. 

Jäsenmerkki on luovutettava klubille jäsenyyden päättyessä. 

Klubin virkailijamerkkejä ovat presidentin virkaketju sekä varapresidentin, immediate past presidentin, 

sihteerin, rahastonhoitajan ja klubimestarin virkamerkit. 

12 § Sääntöjen muuttaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan 

(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

13 § Yhdistyksen purkaminen 

Klubin purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä klubin kokouksessa, joiden 

välillä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää. Päätös astuu voimaan, jos molemmissa kokouksissa 

purkamista on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista 

äänistä. 

Kokouskutsussa on mainittava klubin purkamisesta. 

Jos klubi purkautuu tai lakkautetaan, on sen varojen ylijäämä käytettävä viimeisen kokouksen 

määräämällä tavalla hyväntekeväisyyteen. 
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