
 

INNER WHEELPIIRI 139 DISTRICT 

SUOMI – FINLAND 

  

 

KEVÄTPIIRIKOKOUS 

AIKA: 19.3.2016 

PAIKKA: TAMPERE, FINLAYSONIN PALATSI 

ESITYSLISTA 

 

1. Kokouksen avaus; piirin puheenjohtaja Pikke Ritsilä avasi kokouksen klo 13.35 

2. kokouksen järjestäytyminen 

- kokouksen puheenjohtajaksi valittiin piirin puheenjohtaja Pikke Ritsilä 

- kokouksen sihteeriksi valittiin piirin sihteeri Merja Reiman 

- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irja Piispanen ja Aulikki Hämäläinen Nastolasta 

- Pöytäkirjatarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina 

3. Kokouksen osallistujalistan mukaan todettiin 18 virallista edustajaa, 5 muuta edustajaa, 5 piirihallituksen 

jäsentä, 1 KN:n edustaja eli yhteensä 29 osallistujaa 

4. Kokous oli kutsuttu yli kaksi viikkoa ennen kokousajankohtaa ja edustajia oli riittävä määrä; jokaisesta 

klubista oli vähintään yksi virallinen edustaja 

5. Asialista päätettiin hyväksyä sellaisenaan työjärjestykseksi 

6. KN:n kauden 2014-2015  tilinpäätöksen hyväksyminen 

- toiminnantarkastajien lausunto (liite) Todettiin saaduksi ja tilinpäätös hyväksyttiin. 

7. KN jäsenmaksu päätettiin vahvistaa kaudelle 2016- 2017 samaksi kuin kuluvalla kaudella. 

- talousarvio (liite) päätettiin hyväksyä. Lisähuomiona todetaan, että paineita jäsenmaksun nostamiselle 

tulevaisuudessa on olemassa. 

8. KN virkailijat kaudelle 2016-2017: presidentti Kaija Keijola, varapresidentti Tuula Kareinen (piiri 140), 

past presidentti Marja Kyrölä, rahastonhoitaja Päivi Lahti, sihteeri Anne Röyttä nettivastaava Pirkko Haario, 

piiri 139 pj Asta Kotiaho, piiri 140 pj Marika Marttila, piiri 141 pj Leena Sinn, piiri 142 pj Riitta Nissinen 

9. Kansallisen Neuvoston puheenvuoro 

- KN:n presidentti Marja Kyrölä kertoi ajankohtaisista asioista. Hän muistutti kaikkia klubeja siitä, että 

nettiasioita koskien kaikki yhteydenotot menevät Pirkko Haarion kautta esim. kadotetut salasanapyynnöt. 



10. Piirihallituksen virkailijat kaudelle 2016-2017 (vuorotteluperiaate; liite); 

hallituksen esitys päätettiin hyväksyä sellaisenaan: 

-puheenjohtaja Asta Kotiaho Lahti Region 

-varapuheenjohtaja Pirjo-Maija Rekola IW Tampere Kaleva 

-past puheenjohtaja Pikke Ritsilä Nastola 

-sihteeri Merja Reiman Nastola 

-rahastonhoitaja Eija Tarvonen Lahti Region 

11.Toiminnantarkastajiksi kaudelle 2016-2017 päätettin valita Marja-Leena Kaarla ja Maria-Leena Kuvaja 

molemmat Lahti Region klubista 

12. Toimintasuunnitelman hyväksyminen kaudelle 2016-2017 (liite); Asta Kotiaho esitteli 

toimintasuunnitelman 

- Piirihallitus esitti toimintasuunnitelman hyväksymistä sellaisenaan; hyväksyttiin. Maija-Leena Vehkomäki 

pyysi KN:n apua, ohjausta ja tukea nettisivujen hoitoon. 

13. Piirin jäsenmaksun vahvistaminen kaudelle 2016-2017 

- Piirihallitus esitti jäsenmaksuksi 25 € / klubijäsen (sama kuin kuluvalla kaudella); esitys päätettin hyväksyä 

14.Talousarvion hyväksyminen kaudelle 2016-2017  ( liite ); Katja Manner esitteli positiiviseen summaan 

päättyvän talousarvion 

- Piirihallitus esitti talousarvion hyväksymistä sellaisenaan; päätettiin hyväksyä. 

15.Piirin puheenjohtajan puheenvuoro; Pikke Ritsilä muistutti kaikkia klubeja siitä, että IW:n näkyvyyden 

lisääminen esimerkiksi hyväntekeväisyyden yhteydessä, kuten lehtiartikkeli, on aina hyvä ja tuo tunnettuutta 

IW:lle ja samalla mahdollisia uusia jäseniä. Aktiivinen toiminta IW:ssä – ei vain klubeissa vaan myös 

piirissä lähentää kauempanakin oleviin IW-ystäviin. Jatkossa IW-sähköposteihin merkitään aiheeseen IW, 

jotta posti erottuu. 

16. Klubien esittämät asiat, ei tullut määräaikaan mennessä klubeilta piirikokouksen käsiteltäväksi asioita 

17. Hallituksen esittämät asiat 

- piirikokousten vuorotteluperiaatteen käyttöönotto; päätettiin hyväksyä liitteen mukaisesti 

- piirin virkailijoiden valinta; vuorotteluperiaate ja valmistautuminen sen pohjalta klubeissa; osallistuminen 

piirin toimintaan on hyvin antoisaa 

- KN:n korttien ja adressien ostaminen; piiri ei myy kortteja, vaan klubit ostavat ne suoraan KN:lta  

 

18. Muut asiat; ei tullut esille muita piirikokouksessa käsiteltäviä asioita 

19. Ilmoitusasiat; ei ollut ilmoitusasioita 

20.Seuraava kokous 



- Seuraava piirikokous päätettiin pitää Lahdessa 8.10.2016, jonne Asta Kotiaho toivotti tervetulleksi 

21. Kokouksen päättäminen; puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10 

 

 

Pikke Ritsilä     Merja Reiman 

puheenjohtaja    sihteeriksi 

 

 

Aulikki Hämäläinen    Irja Piispanen 

pöytäkirjan tarkastaja    pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

   

 

 


