
 

INNER WHEELPIIRI 139 DISTRICT 

SUOMI – FINLAND 

  

KEVÄTPIIRIKOKOUS 

AIKA: 11.3.2017 

PAIKKA: JYVÄSKYLÄ, Vanha Freda 

PÖYTÄKIRJA 

 

 

1. Piirin puheenjohtaja Asta Kotiaho avasi kokouksen klo 13.45 

2. kokouksen järjestäytyminen 

-  kokouksen puheenjohtajaksi päätettiin valita piirin puheenjohtaja Asta Kotiaho 

-  kokouksen sihteeriksi valittiin piirin sihteeri Merja Reiman 

- pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Halme ja Leena Puukko; molemmat IW Lahti Regionista 

- puheenjohtaja ehdotti edellisten toimimista myös ääntenlaskijoina ja näin päätettiin tehdä 

3. Todettiin, että kaikista piirin 139 klubeista oli kokoukseen lähetetty kaksi virallista edustajaa. Kaikki 

esittäytyivät tässä vaiheessa kokousta. Samalla myös hallitus esittäytyi. 

Pöytäkirjan liitteenä on lista sekä virallisista edustajista että muista kokoukseen osallistuneista. 

4. Kokous todettiin hyvissä ajoin koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 20 virallista edustajaa. 

5. Asialista hyväksyttiin sellaisenaan työjärjestykseksi 

6.KN:n jäsenmaksun vahvistaminen kaudelle 2017-2018; ehdotetaan jäsenmaksun korottamista yhdellä 

eurolla (12 €:sta 13 €:on). Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä 13 €:n jäsenmaksun. 

7. KN:n presidentti Kaija Keijola ja Asta Kotiaho esittelivät  KN :n talousarvion (liite), joka hyväksyttiin. 

8. KN:n virkailijoina jatkavat samat kuin kuluvalla kaudella lukuun ottamatta piirien puheenjohtajia, jotka 

vaihtuvat vuosittain. Uudet puheenjohtajat ovat Pirjo-Maija Rekola (piiri 139), Minna Valkama (piiri 140), 

Eve Pylkkänen (piiri 141) ja  Hannele Karhunen (piiri 142) 

9. Kansallisen Neuvoston puheenvuoron käytti KN:n presidentti Kaija Keijola. Hän kertoi KN:n kuluvan 

kauden toiminnasta, maailmanpresidentti Oluyemisi Alatisen vierailusta ja tulevista kansainvälisistä 

kokouksista. 

10. Piirihallituksen virkailijat kaudelle 2017-2018 (vuorotteluperiaate; liite); 

 hallituksen esitys päätettiin hyväksyä sellaisenaan: 



- puheenjohtaja Pirjo-Maija Rekola IW  Tampere Kaleva 

- varapuheenjohtaja  Aila Pippola IW Kotka 

- past puheenjohtaja  Asta Kotiaho IW Lahti Region 

- sihteeri Anne-Maija Monthan IW  Tampere Kaleva 

- rahastonhoitaja Eija Tarvonen IW Lahti Region 

11.Toiminnantarkastajiksi kaudelle 2017-2018 hallitus esitti Nastolan klubin ehdottamia Kirsti Kuosaa ja 

Vappu Virtasta. Heidät päätettiin yksimielisesti valita tehtävään. 

12. Toimintasuunnitelman hyväksyminen kaudelle 2017-2018 (liite). Merja Reiman esitteli 

toimintasuunnitelman kaudelle 2017-2018. 

- Toimintasuunnitelma päätettiin hyväksyä sellaisenaan. 

13. Piirin jäsenmaksun vahvistaminen kaudelle 2017-2018 

- Piirihallituksen esitys jäsenmaksuksi 26 € / klubijäsen (yhden euron korotus nykyiseen verrattuna) 

päätettiin yksimielisesti hyväksyä. 

14.Talousarvion hyväksyminen kaudelle 2017-2018  ( liite ). Rahastonhoitaja Eija Tarvonen esitteli 

talousarvion. 

- Piirihallituksen esitys talousarviosta päätettiin yksimielisesti hyväksyä. 

15.Piirin puheenjohtajan puheenvuoro;  Asta Kotiaho kiitti klubeja aktiivisesta toiminnasta ja antoisista 

vierailuista klubien vuosijuhlissa sekä klubitapaamisissa. Jäsenistön ikääntyminen ja nuorten vähäinen 

mukaan tuleminen IW-toimintaan on paitsi piirin 139 huoli myös koko Suomen IW-toiminnan huoli. 

16. Klubeilta ei ollut tullut asioita kokouksen käsiteltäviksi 

17. Hallituksen esittämät asiat 

- convention feen (3 €) maksaminen: kokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen, että tämän yhden 

kerran piiri maksaa jäsenten convention feen klubien puolesta. Samalla edellä hyväksytty talousarvio 

hyväksyttiin ylitettäväksi summalla, joka on piirin jäsenmäärä x 3 €. 

- hallitus esitti toiveen, että klubit käyttäisivät kaudella 2017-2018 hyväntekeväisyyteen 3 € / jäsen 

enemmän kuin muuten olisivat käyttäneet 

- nettikoulutusta on järjestetty kaudella kaksi kertaa: ensimmäinen Kouvolassa ja toinen Pieksämäellä 

Koulutuksen toivotaan antaneen klubeille valmiuksia kouluttaa sisäisesti lisää nettiosaajia. Mahdolliseen 

lisäkoulutukseen on budjetoitu 200 € tulevalle kaudelle, jolloin voidaan tarvittaessa järjestää yksi koulutus 

ilman yöpymisiä. Maija-Leena Vehkomäki vastaa tarvittavista järjestelyistä. 

18. Muita asioita ei ollut ilmennyt käsiteltäviksi 

19. Ilmoitusasioita ei ollut. 

20.Seuraava kokous pidetään Oulun Rallyn yhteydessä 15.10.2017 

21. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.07. 



 

 

 Asta Kotiaho    Merja Reiman 

 puheenjohtaja   sihteeri 

 

 Anne Halme    Leena Puukko 

 Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

  

  


