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KEVÄTPIIRIKOKOUS 

AIKA: 21.03.2015 

PAIKKA: NASTOLA LUOMANIEMEN LEIRIKESKUS 

PÖYTÄKIRJA 

 

1. Kokouksen avaus -  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.40 

2. kokouksen järjestäytyminen  

-kokouksen puheenjohtajan valinta  -  Piirin puheenjohtaja Tuula Karvinen valittiin puheenjohtajaksi. 

- kokouksen sihteerin valinta  -  Puheenjohtaja kutsui piirisihteerin kokouksen sihteeriksi. 

- valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa -  Virpi Uimonen ja Aulikki Hämäläinen valittiin 

pöytäkirjantarkastajiksi 

- valitaan kaksi ääntenlaskijaa – Pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. 

3. Todetaan kokouksen osanottajat – 20 virallista edustajaa, piirihallitus kokonaisuudessaan ja 12 muuta 

kokousedustajaa; yhteensä 37 osanottajaa 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – Kokouskutsu on lähetetty 11.2.2015 klubeihin ja 

esityslista liitteineen 5.3.2015 kokoukseen ilmoittautuneille. 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

5. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Asialista hyväksyttiin sellaisenaan työjärjestykseksi. 

6. Toimintasuunnitelman hyväksyminen kaudelle 2015-2016 (liite) – Pikke Ritsilä esitteli 

toimintasuunnitelman. Tampere-Kaleva järjestää piirikokouksen keväällä 2016. Piirihallitus esittää 

toimintasuunnitelman hyväksymistä sellaisenaan. 

Päätös: Hyväksyttiin piirihallituksen esityksen mukaisesti. 

7. Piirin taloudellinen tilanne ( liite). Rahastonhoitaja esitteli taloudellisen tilanteen; merkitään tiedoksi. 

8. KN:n kauden 2013-2014 tilinpäätöksen hyväksyminen 

Päätös: Hyväksyttiin KN:n toiminnantarkastajan lausunto ja samalla KN:n tilit. (liite) 

9. KN jäsenmaksun vahvistaminen kaudelle 2015- 2016. - talousarvio (liite) 



 Päätös: Hyväksyttiin KN:n jäsenmaksuksi 12 €. 

10. Piirin jäsenmaksun vahvistaminen kaudelle 2015-2016 

- Piirihallitus esittää jäsenmaksuksi 25 € / klubijäsen kaudelle 2015-2016. 

Päätös: Hyväksyttiin jäsenmaksuksi 25 €. 

11.Talousarvion hyväksyminen kaudelle 2015-2016  ( liite ) Rahastonhoitaja esitteli talousarvion. 

- Piirihallitus esittää talousarvion hyväksymistä sellaisenaan. 

Päätös: Hyväksyttiin piirihallituksen esityksen mukaisesti. 

12. Piirihallituksen virkailijat kaudelle 2015-2016 (vuorotteluperiaate; liite) 

Päätös: Hyväksyttiin vuorotteluperiaatteen mukaisesti esitetty piirihallitus. 

-puheenjohtaja Pikke Ritsilä   Nastola 

-varapuheenjohtaja Asta Kotiaho  Lahti Region 

-pastpuheenjohtaja Tuula Karvinen Pieksämäki 

-sihteeri Merja Reiman Nastola 

-rahastonhoitaja Katja Manner Jyväskylä 

13.Toiminnantarkastajat kaudelle 2015-2016  

Päätös: Valittiin Marja Alppisara-Virkki ja Leena Nurmela. 

14. Kansallisen Neuvoston puheenvuoro 

- KN:n varapresidentti Kaija Keijola  Helsinki Kluuvin klubista; saimme KN:n presidentti Marja Kyrölältä 

terveiset ja lisätietoa kansainvälisistä kokouksista, koko maan rekisteröitymistilanteesta sekä 

avustuskäytännöistä. 

15. KN virkailijat kaudelle 2015-2016 – Entiset virkailijat jatkavat lukuun ottamatta rahastonhoitajaa. 

- KN:n rahastonhoitajaksi esitetään Päivi Lahtea Eurajoelta. 

Päätös: Hyväksyttiin Päivi Lahti Eurajoelta KN:n rahastonhoitajaksi. 

16.Piirin puheenjohtajan puheenvuoro – Klubivierailuista suurin osa on tehty ja loput tehdään lähiaikoina. 

Kevätkirje klubeille on tulossa. Uusien klubivirkailijoiden tiedot pyydettiin lähettämään maaliskuun aikana 

piirisihteerille.  

17.  IWF-viestintäsuunnitelma kommentoitavaksi (liite)    www.innerwheel.fi  

- valitaan 2-3 viestintävastaavaa piirille -  Pj selvitti viestintäsuunnitelmaa, joka merkittiin tiedoksi. Klubit 

tutustuvat siihen. M-L. Vehkomäki valittiin viestintävastaavaksi ja piirihallitus kysyy vielä klubeilta 

halukkaita tehtävään. Tämän jälkeen piirihallitus saa päättää valinnasta. 

 

 

http://www.innerwheel.fi/


18. Hallituksen esittämät asiat 

-piirin rekisteröintitilanne:  Piirihallitus esittää, että piirin rekisteröinnin valmistelua jatketaan. KN ei ole 

rekisteröitynyt. Selvitetään mahdollisia ristiriitoja KN:n/piirin/klubien sääntöjen välillä.  

Pj esitteli Elsi Tornin tekemän taulukon RY/klubi - edut/haitat.  

Päätettiin, että sääntöehdotus päivitetään ja tuodaan seuraavaan piirikokoukseen ja että piiriä ei rekisteröidä 

toistaiseksi. 

19. Klubien esittämät asiat – Ei ollut klubien esittämiä asioita. 

20. Muut asiat – Ei ollut muita asioita. 

21. Ilmoitusasiat – Salon Rally 3-4.10.2015. KN:n tiedoksi antama Malawin avustus klubien päätöksellä 

suoraan KN:n tilille. Suositellaan klubeille, että budjettiin tehtäisiin erillinen varaus mahdollisille äkillisille 

avustuspyynnöille. Kööpenhaminan kokouksen valtuutetuille pyydettiin pikaisesti vastaukset 

sääntömuutoskohtiin valtuuttajilta. Abba Ghuptan vierailu ja tapaaminen Bankissa huhtikuussa. 

22.Seuraava kokous 

Päätettiin pitää seuraava piirikokous Salon Rallyn yhteydessä 4.10.15 

23. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.42. 

 

 

 

Piiri 139 pj                                                                                           Piiri 139 sihteeri  

Tuula Karvinen                                                                                    Merja Reiman              

 

 

  

 


