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Syyspiirikokouksen pöytäkirja 

Aika  8.10.2016 klo 12.30 

Paikka: Moottoripyörämuseo Veistämönkatu 1, Lahti 

 

PÖYTÄKIRJA 

1. Piirin puheenjohtaja Asta Kotiaho avasi kokouksen klo 13.42 
2. Kokouksen järjestäytyminen 

• Kokouksen puheenjohtajaksi päätettiin valita piirin puheenjohtaja Asta Kotiaho ja sihteeriksi 

piirisihteeri Merja Reiman. 

• Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irja Piispanen ja Mirja Kulhua, molemmat Nastolan klubista. 

• Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

3. Kokous oli kutsuttu koolle hyvissä ajoin elokuussa ja piirisihteeri oli lähettänyt kokouksen asialistan 

liitteineen 19.9.2016. Kaikista klubeista oli kaksi edustajaa paikalla. Kaikkiaan kokousosallistujia oli 

20 virallista edustajaa, 5 piirihallituksen jäsentä, KN:n edustaja ja kahdeksan muuta 

kokousosallistujaa. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
4. Kokouksen asialista hyväksyttiin muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi. 
5. Kautensa aloittanut piirihallitus esittäytyi piirikokoukselle. 
6. Pikke Ritsilä esitteli toimintakertomuksen kaudelta 1.7.2015-30.6.2016. Kertomus hyväksyttiin 

sellaisenaan pienin tarkennuksin. 
7. Eija Tarvonen esitteli tilinpäätöksen ja taseen kaudelta 1.7.2015 – 30.6.2016. Hän luki myös 

toiminnantarkastajien lausunnon. Toiminnantarkastajana toiminut Marja Alppisara-Virkki pyysi 

puheenvuoron ja luki toiminnantarkastajien muistion, joka luovutettiin tässä hallitukselle. 
8. Tilinpäätös päätettiin hyväksyä sellaisenaan ja hallitukselle päätettiin yksimielisesti myöntää 

vastuuvapaus. 
9. Kansallisen edustajan puheenvuoron käytti past presidentti Marja Kyrölä. Hän esitteli kuluneen 

kauden ja tulevan kauden kansainvälisiä kokouksia. Hän toi esiin myös KN:n maksun 

korotuspaineen. 
10. Kansallisen neuvoston tilinpäätös kaudelta 1.7.2015 – 30.6.2016 ja toiminnantarkastajien lausunto 

löytyvät nettisivulta ja ne hyväksyttiin yksimielisesti. 
11. Kansallisen neuvoston toimintakertomus kaudelta 2015–2016 löytyy nettisivulta, se käsiteltiin osana 

Marja Kyrölän puheenvuoroa ja hyväksyttiin sellaisenaan. 
12. Kansallisen neuvoston virkailijoiden kauden ehdollepanon osalta tarvitaan sihteeriehdokkaat 

lokakuun 2016 loppuun mennessä. Muut edellisellä kaudella valitut jatkavat tulevalla kaudella. 
13. Sääntökomitea on tehnyt ehdotuksen KN:n uusista säännöistä. Ehdotus on luettavissa nettisivulla. 

Piirikokous esitti ehdotukseen lähinnä sanatarkennuksia. Toiminnantarkastajan valinta puuttui 

uusista säännöistä. Tarkennukset annettiin Marja Kyrölälle vietäväksi edelleen KN:lle ja komitealle 

tiedoksi. 

14. Piirin puheenjohtajan puheenvuorossa Asta Kotiaho toi esille kulujen hallussa pidon, jäsenhankinnan 

tärkeyden ja IW-sivujen aktiivisen käytön. Hän avasi myös kauden teeman Touch a Heart -sisältöä. 

15. Hallituksen piirikokoukselle käsiteltäväksi esittämät asiat 

• KN:n varapresidentin löytäminen kaudelle 2018-2019 on piirin 139 tehtävä. 



16. Klubien esittämät asiat 

• Kotkan IW-klubin ehdotukset verkkosivuista ja it-vastuista käsiteltiin ja todettiin, että 

viestintävastaava Pirkko Haario on saatavissa kouluttamaan matkakulut maksamalla. Päätettiin, että 

piirin viestintävastaava Maija-Leena Vehkomäki vastaa klubien viestintävastaavien kutsumisesta 

yhteiseen koulutukseen mahdollisimman keskeiselle paikalle. Klubit vastaavat omien 

viestintävastaaviensa matkakustannuksista koulutukseen. Mahdollisuuksien mukaan jokainen ottaa 

oman koneen mukaan. 

17. Muita asioita ei ollut 

18. Ilmoitusasiat 

 Kotkan klubi täyttää 25 vuotta. Asta Kotiaho pitää juhlapuheen. Klubi kutsui osallistumaan juhlaan. 

19. Seuraava piirikokous 

 Kevätpiirikokous pidetään Jyväskylässä 11.3.2017 klo 11.30. Jyväskylän edustaja toivotti kaikki 

 tervetulleiksi. 

20. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.31. 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asta Kotiaho       Merja Reiman 

puheenjohtaja       sihteeri 

 

     Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

Irja Piispanen       Mirja Kulhua 


