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INNER WHEEL SUOMI-FINLAND

PIIRI 139 DISTRICT

KEVÄTPIIRIKOKOUS

AIKA: 3.3.2018

PAIKKA: Kotka, Merikeskus Vellamo

PÖYTÄKIRJA

1. Piirin puheenjohtaja Pirjo-Maija Rekola avasi kokouksen klo 12.45

2. Kokouksen järjestäytyminen

• kokouksen puheenjohtajaksi päätettiin valita piirin puheenjohtaja Pirjo-Maija Rekola

• kokouksen sihteeriksi valittiin piirin sihteeri Anne-Maija Monthan

• pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Annu Jauhiainen ja Tuula Vilkki, molemmat IW Kuopiosta

• puheenjohtaja ehdotti edellisten toimimista myös ääntenlaskijoina ja näin päätettiin tehdä

3. Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 29 IW jäsentä, joista 20 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 pienin tarkennuksin kokouksen työjärjestykseksi

6. KN:n jäsenmaksun vahvistaminen kaudelle 2018-2019; ehdotetaan jäsenmaksun pitämistä 
ennallaan eli 13 euroa. Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä 13 €:n jäsenmaksun.

7. Piirin rahastonhoitaja Eija Tarvonen esitteli KN :n talousarvion (liite), joka hyväksyttiin.

8. Kansallisen neuvoston virkailijat: Piirihallitus esitti piirin 139 osalta seuraavia:  Tuija Knuutila, 
Tampere, varapuheenjohtaja; Anja Röberg, Hämeenlinna, rahastonhoitaja; Marja Alppisara-Virkki, 
Jyväskylä, toiminnantarkastaja. Piirihallituksen esitys päätettiin hyväksyä.



9. Kansallisen Neuvoston presidentti Kaija Keijola oli aiemmin ilmoitetusta poiketen estynyt 
osallistumasta kokoukseen. Sen sijaan hän oli toimittanut piirille tilannekatsaustiedoston, jonka 
piirin puheenjohtaja Pirjo-Maija Rekola esitteli kokoukselle.

10. Piirihallituksen virkailijat kaudelle 2018-2019 (vuorotteluperiaate; liite); päätettiin hyväksyä 
hallituksen esityksen mukaisena:

• puheenjohtaja Aila Pippola IW Kotka
• varapuheenjohtaja Pia Helkiö IW Kuopio
• past puheenjohtaja Pirjo-Maija Rekola IW Tampere Kaleva
• sihteeri ja viestintävastaava Anne-Maija Monthan IW Tampere Kaleva
• rahastonhoitaja Eija Tarvonen IW Lahti Region

11.Toiminnantarkastajiksi kaudelle 2018-2019 hallitus esitti Nastolan klubin ehdottamia Kirsti 
Kuosaa ja Vappu Virtasta. Heidät päätettiin yksimielisesti valita tehtävään.

12. Toimintasuunnitelman hyväksyminen kaudelle 2018-2019 (liite). Aila Pippola esitteli 
toimintasuunnitelman kaudelle 2018-2019.

• Toimintasuunnitelma päätettiin hyväksyä pienin tarkennuksin.

13. Piirin jäsenmaksun vahvistaminen kaudelle 2018-2019

• Piirihallituksen esitys jäsenmaksuksi 26 € / klubijäsen, eli pitäminen ennallaan, päätettiin 

yksimielisesti hyväksyä.

14.Talousarvion hyväksyminen kaudelle 2018-2019  (liite). Rahastonhoitaja Eija Tarvonen esitteli 
talousarvion.

• Piirihallituksen esitys talousarviosta päätettiin yksimielisesti hyväksyä.

15. Piirin puheenjohtajan puheenvuoro; Pirjo-Maija Rekola kertoi omista kokemuksistaan ja 
saamistaan vaikutelmista IW-toiminnan piirissä. Omien myönteisten jäsen- ja klubitapaamisten 
pohjalta hän kannusti jäseniä aktiivisuuteen ja rohkeaan vastuunottoon, jonka hän itse oli kokenut 
palkitsevaksi todeten samalla, että olisi pitänyt rohkaistua suurempaan vastuuseen jo aikaisemmin.

16. Klubeilta ei ollut tullut asioita kokouksen käsiteltäviksi

17. Hallituksen esittämät asiat:  Piirin puheenjohtajavierailuja ajatellen toivotaan klubien 

kokouksien yhdistämistä niin paljon kuin alueittain on mahdollista. Käydyssä keskustelussa tuli 
esille konkreettisia ajatuksia klubikokousten yhdistämisistä.



18. Muut asiat:

• Esiteltiin IW Suomi-Finlandin laatima henkilötietolain mukainen rekisteriseloste, jonka 
todettiin olevan voimassa kaikkien IW-klubien osalta. Omia erillisiä rekisteriselosteita ei 
tarvitse laatia.

• Keskusteltiin klubien hallitusten vastuuhenkilöiden toimikausien kestosta. Sääntöjen 
mukaan tehtävissä voidaan toimia enintään kolme perättäistä toimikautta. Resurssien 
vajavuudesta johtuen tästä on joissakin klubeissa jouduttu poikkeamaan.

19. Ilmoitusasiat: Esiteltiin Kansallisen neuvoston laatima yhteenveto edellisellä toimintakaudella 
tehdyistä lahjoituksista piireittäin. Kuluvan kauden lahjoituksista pyydetään klubeja toimittamaan 
tiedot piirin sihteerille.

20.Seuraava kokous pidetään Tampereella syksyllä 2018.

21. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.

Pirjo-Maija Rekola Anne-Maija Monthan

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Kuopio      _____/_____2018

Annu Jauhiainen Tuula Vilkki

Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja


