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Syyspiirikokouksen pöytäkirja 

Aika  4.10.2015 klo 10.23-11.55 

Paikka: Hotelli Rikala, Salo 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

1. Piirin puheenjohtaja Pikke Ritsilä avasi kokouksen klo 10.23 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

 - puheenjohtajaksi valittiin piirin puheenjohtaja Pikke Ritsilä 

 - puheenjohtaja kutsui sihteeriksi piirisihteeri Merja Reimanin 

 - pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Aulikki Hämäläinen ja Tarja Nyman 

 - ääntenlaskijoiksi valittiin Aulikki Hämäläinen ja Tarja Nyman 

3. Todettiin kokouksen osanottajat: 14 virallista edustajaa, piirihallitus kokonaisuudessaan ja 5 

muuta edustajaa; yhteensä 24 osallistujaa 

 - kutsu Rallyyn on lähetetty hyvissä ajoin ja piirikokouksen esityslista liitteineen on 

 lähetetty ilmoittautuneille sähköpostilla 15.9.2015 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

4. Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi; hallituksen esityksestä kohta 13 poistettiin (käsitelty 

kevätpiirikokouksessa) 

5. Piirihallitus esittäytyi kokouksen osanottajille 

6. Past puheenjohtaja Tuula Karvinen esitti toimintakertomuksen kaudelta 1.7.2014-30.6.2015. 

Piirikokous hyväksyi toimintakertomuksen tarkennuksin. 

7. Piirin rahastonhoitaja Katja Manner esitteli tilinpäätöksen kaudelta 1.7.2014 – 30.6.2015  ja 

luki toiminnantarkastajien lausunnon 

8. Piirikokous hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle vastuuvapauden 

9. Piirin puheenjohtaja Pikke Ritsilä esitteli kevätpiirikokouksen jälkeen kauden 2015-2016 

toimintasuunnitelmaan tulleet muutokset, jonka jälkeen toimintasuunnitelma hyväksyttiin  

10. KN:n presidentti Marja Kyrölä käytti Kansallisen edustajan puheenvuoron 

11. Todetaan Kansallisen neuvoston tilinpäätös kaudelta 1.7. 2014 – 30.6.2015 käsitellyksi. 

Toiminnantarkastajien lausunto odotetaan saatavan seuraavaan piirikokoukseen, jolloin 

tilinpäätös voidaan hyväksyä 

12. Kansallisen neuvoston toimintakertomus kaudelta 2014 – 2015 on luettavissa IW-

nettisivuilla. Selvitettiin Koulutus elämään -projektia. 

13. Kansallisen neuvoston virkailijoiden ehdollepano 2016-2017 

 - kansallinen edustaja, joka toimii myös KN:n presidenttinä; nyt varaedustaja 

 - kansallinen varaedustaja, joka toimii myös KN:n varapresidenttinä; keskusteltiin  

    mahdollisista piirin 139 omista ehdokkaista ja kokous valtuutti hallituksen nimeämään 

    ehdokkaan 

 - toiminnantarkastajaksi valittiin Helena Pihlava kaudelle 2014-2016 

14. Pikke Ritsilä käytti piirin puheenjohtajan puheenvuoron kannustaen aktiivisuuteen  

15. Hallituksen kokoukselle käsiteltäväksi esittämät asiat 

 - Pikke Ritsilä alusti piirin virkailijoiden vuorotteluperiaatteen päivitystä ja Katja Manner 

    esitteli rahastonhoitajan tehtävää 



 

 

 

 

 

 

 - piirin sääntöjen päivittämistä jatketaan 

 - toiseksi viestintävastaavaksi valittiin Merja Reiman 

16. Klubien esittämiä asioita ei ollut 

17. Muut asiat; keskusteltiin avustusten keskittämisestä piirin hallintaan 

18. Katja Manner muistutti klubien rahastonhoitajia oikean suuruisesta jäsenmaksusta piirille 

19. Tampere-Kalevan klubi esitti kutsun lauantaina 19.3.2016 pidettävään kevätpiirikokoukseen 

Tampereelle Finlaysonin palatsiin  

20. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.55 

 

  

 

 

Piirin 139 puheenjohtaja     Piirin 139 sihteeri 

 

 

 

Pikke Ritsilä       Merja Reiman 

 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 


