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PIIRI 139    

   PÖYTÄKIRJA 

 

VAALIKOKOUS    

Aika: 26.3.2022 klo 12.12–13.38 

Paikka: Lahti 

1. Kokouksen avaus 

Kokouksen aluksi puheenjohtaja Ulla Eloranta puhui meille edesmenneen Pirkko Kiikan 

mittavasta työstä Inner Wheelissä ja vietimme hiljaisen hetken IW sisaremme Pirkko Kiikan 

muistolle. 

Piirin puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi piirikokoukseen. 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin piirin puheenjohtaja Ulla Eloranta ja sihteeriksi 

piirisihteeri Hilkka Sidoroff.  

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eija Tarvonen Lahden klubista ja Silja Huikuri Joensuun 

klubista. Pöytäkirjantarkastajat Eija Tarvonen ja Silja Huikuri toimivat tarvittaessa myös 

ääntenlaskijoina. 

3. Todetaan kokouksen osanottajat 

Todettiin kokoukseen osallistujat. Kokouksessa oli 18 osallistujaa piirin 139  klubeista,  

ainoastaan Kotkan klubin edustajat eivät päässeet kokoukseen. Kansallisen Neuvoston 

edustajana Tuija Knuutila. Liite   

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

6. KN:n jäsenmaksun vahvistaminen kaudelle 2022–2023 

KN esittää, että jäsenmaksu on kaudelle 2022–2023 11 euroa/jäsen. 

Tuula Vilkki kysyi miksi klubien edustajia ei kutsuta KN:n kokouksiin. Ulla Eloranta vastasi 

piirien puheenjohtajien sekä varapuheenjohtajien edustavan klubeja KN:n kokouksissa. Tilanne 

on osittain sekava. Inner Wheel Suomen sääntöjä ollaankin  parhaillaan uudistamassa. 

Hyväksyttiin KN:n jäsenmaksu kaudelle 2022–2023 11 €/jäsen. 

7.  KN: n talousarvio kaudelle 2022–2023  

Tuula Vilkki huomautti, että KN: n toimintasuunnitelma kaudelle 2022–2023 ei ollut liitteenä 

eikä mainittu esityslistassa. Tämän pykälän käsittelyn aluksi KN:n presidentti Tuija Knuutila 

esitti KN:n toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin. 

KN:n talousarvio kaudelle 2022–2023 esiteltiin ja hyväksyttiin. Liitteet 



8. KN:n virkailijat kaudelle 2022–2023 

Tuula Vilkki jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 

Kansallinen Neuvosto esittää kauden 2022–2023 virkailijoiksi seuraavat henkilöt: 

Presidentti Raija Partanen   piiri 142 

Past presidentti Tuija Knuutila   piiri 139 

Varapresidentti Eve Pylkkänen  piiri 141 

Sihteeri Tarja Laurila   piiri 142 

Rahastonhoitaja Aila Blomster  piiri 142 

Viestintävastaava Annu Jauhiainen  piiri 139 

Piiri 139 Marjatta Haapaniemi 

Piiri 140 Taru Niemi 

Piiri 141 Eija Piispa 

Piiri 142 Anja Lindfors 

Toiminnantarkastaja Tuula Vilkki  piiri 139 

Varatoiminnantarkastaja Anna Pennanen piiri 140 

Hyväksyttiin Kansallisen Neuvoston esitys KN:n virkailijoiksi kaudelle 2022–2023. 

9. Kansallisen Neuvoston puheenvuoro, presidentti Tuija Knuutila 

Kansallisen Neuvoston presidentti Tuija Knuutila  esitti puheensa aluksi, että hänen mielestään 

Kansallisen Neuvoston tärkein tehtävä on  jäsenistöstä huolehtiminen. Järjestön organisaatio 

pitäisikin esittää niin, että alla on KN ja huipulla jäsenet. 

Kansallisella Neuvostolla on myös paljon  kansainväliseen yhteydenpitoon liittyviä tehtäviä. 

Pandemia tuonut uusia tapoja yhteydenpitoon ja kokouskäytäntöihin. Hybridikokoukset ennen 

varsinaisia kokouksia ovat lisääntyneet. Kuitenkin kasvokkain tapaaminen on edelleen iso asia  

yhteisten ongelmien ratkaisemisessa ja yhteisten ilojen jakamisessa. 

Jos KN ei olisi, pitäisi kansallisen edustajan hoitaa yksin  kaikki kansainväliset yhteydet; 

löytyisikö sellaista henkilöä? 

10. Piirihallituksen virkailijat kaudelle 2022–2023  

Piirihallitus esittää seuraavat henkilöt piirihallituksen virkailijoiksi kaudelle 2022–2023. 

 Puheenjohtaja Marjatta Haapaniemi   IW Joensuu ry 

 Varapuheenjohtaja Anja Manninen   IW Pieksämäki ry 

 Past puheenjohtaja, Ulla Eloranta   IW Tampere 

   Rahastonhoitaja Katja Manner   IW Jyväskylä ry 

   Sihteeri Hilkka Sidoroff    IW Joensuu ry 

   Toiminnantarkastaja Silja Huikuri   IW Joensuu ry 

 Varatoiminnantarkastaja Maija-Liisa Myller  IW Joensuu ry 

Hyväksyttiin piirihallituksen esitys piirihallituksen virkailijoiksi kaudelle 2022–2023. 

11. Toimintasuunnitelman hyväksyminen kaudelle 2022–2023 

Marjatta Haapaniemi esitteli piirin toimintasuunnitelman kaudelle 2022–2023. 

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Liite 

12. Piirin jäsenmaksun vahvistaminen kaudelle 2022–23 

Piirihallitus esittää jäsenmaksuksi 22 euroa/ klubijäsen (sisältää Kansallisen Neuvoston 

jäsenmaksun 11 €/jäsen) 

Hyväksyttiin piirihallituksen esityksen mukaan. 

 



13. Talousarvion hyväksyminen kaudelle 2022–2023  

Kuultiin ja hyväksyttiin piirin talousarvio kaudelle 2022–2023. Liite  

14. Piirin edustajien ja varaedustajien valinta niihin kokouksiin, joihin piirillä on oikeus lähettää 

edustaja  

Kansallisen Neuvoston molempiin kokouksiin osallistuu piiristä puheenjohtaja KN:n 

kustannuksella. Kevätkokoukseen voi osallistua myös varapuheenjohtaja piirin kustannuksella. 

Etäkokouksiin voivat osallistua molemmat.  

15. Ehdokkaiden valinta niihin elimiin, joihin piirillä on oikeus asettaa edustajia 

Tarvittaessa piirihallitus voi esittää. 

16. Piirin klubien puheenvuorot 

Klubien puheenvuoroissa korostui, miten eri tavoin  voidaan avustaa Ukrainaa joko täällä 

Suomessa tai lähettää avustuksia suoraan Ukrainaan esimerkiksi jonkin luotettavan 

avustusjärjestön kautta. Klubit päättävät itse, miten tekevät Ukrainan avustamiset.  

Piirin tilille on kertynyt varoja etäkokousten vähäisten kulujen vuoksi. Keskusteltiin piirin 139 

varojen käytöstä ja palattiin asiaan vielä pykälässä 19.  

Erilaisia ehdotuksia nousi keskustelussa esille. Lasketaanko piirin jäsenmaksuja tai piiri antaisi 

hyväntekeväisyyteen tai piiri voisi avustaa klubeja? Piiri voisi avustaa klubeja 

piirikokouskuluissa.  

Piirihallitus voi tehdä päätöksen varojen puitteissa lahjoituksia,  jotka kirjataan muihin kuluihin. 

Esitettiin, että nykyinen tai tuleva hallitus keskustelisi ja päättäisi asiasta. 

Jyväskylän klubi toivotti kaikki tervetulleeksi Sisarpäiville Jyväskylään 21.–22.5. 2022. 

17. Klubien esittämät asiat 

Ei ollut 

18. Hallituksen esittämät asiat 

Piirihallitus suosittelee, että klubit voivat osallistua Perheliiton kautta huostaanotettujen lasten 

tukemiseen tarkoitetulle työlle. Jokainen klubi kuitenkin itse päättää lahjoituksensa ja 

hyvätekeväisyys kohteensa. 

KN:n viestintävastaava Annu Jauhiainen koordinoi klubien materiaalien arkistointia. Ne klubit, 

jotka ovat jo aikaisemmin lähettäneet kansalliseen arkistoon aineistoja, voiva sitä tehdä 

edelleen. Muilta klubeilta otetaan aineistoa vain harkinnan mukaan.  

IW Helsinki Kallio-Berghäll Klubi ry:n toimenpidealoite, jossa ehdotetaan Kansalliselle 

Neuvostolle työryhmän perustamista, jonka tehtävänä on uudistaa Suomen IW-organisaatiota 

ja sääntöjä vastaamaan suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin. Rahojen käytössä toivotaan 

harkintaa ja tarkkuutta. Piirien lukumäärää voitaisiin tarkastella. 

19. Piirin puheenjohtajan Ulla Elorannan puheenvuoro 

Ulla Eloranta korosti puheenvuorossaan ystävyyden, palvelun ja kansainvälisen yhteistyön 

ymmärtämisen merkitystä IW:n toiminnan perusideana. Tätä näkökulmaa kannattaa myös 

korostaa jäsenhankinnassa. Vuosittain klubeilla on vain kaksi virallista kokousta; jäsenistölle 

voidaan tiedottaa pari kertaa vuodessa yhteenvetona mitä on tehty ja mitä on suunnitelmissa. 

Asiat asioina vakavasti, mutta liikaa byrokratiaa välttäen. 

IWF:n  sääntöjä ollaan tarkistamassa sääntömuutostoimikunnan pohjalta. Piirien lukumäärän 

muuttaminen on kuitenkin  ongelmallista.  

Kokous päätti esittää  seuraavan piirikokouksen päätettäväksi  piirin varojen käytöstä myös 

klubien toiminnan hyväksi.  



20. Ilmoitusasiat 

• IIW virkailijoiden ja hallitusjäsenten vaalit järjestetään tänä vuonna ensimmäistä 

kertaa sähköisesti. Äänestys alkanut 1.3.2022 ja on avoinna 24 tuntia joka päivä, 

kunnes se sulkeutuu 31.3.2022.  

• Klubien kauden 2022–2023 virkailijoiden tiedot piirisihteerille heti 

vaalikokouksen jälkeen. 

• Klubien rahastonhoitajat lähettävät klubien lahjoitus- ja avustuskohteet ja määrät 

piirin rahastonhoitajalle, joka kokoaa ne yhteen ja lähettää tiedoksi KN:n 

rahastonhoitajalle 15.5.2022 mennessä. 

• Piirihallitus kannustaa  klubien osallistumista Sisarpäiville Jyväskylään 21.–

22.5.2022. Sisarpäivän kutsussa toivotaan kaikkia tulemaan nauttimaan 

yhdessäolosta ja pitämään  hauskaa. 

• KN neuvosto on ehdottanut  vuosittaista Suomen IW yhteistä ulkoilu- ja 

liikuntapäivää lokakuulle Tyttöjen päivänä  11.10. 

• Eurooppa Rally 2022 Berliinissä 11.9.2022.  

• Vuonna 2024 on  International Inner Wheel täyttää 100 vuotta. Convention eli 

yleiskokous on silloin juhlallisesti IIW:n perustamispaikassa Englannin  

Manchesterissä. Klubien ja piirien toivotaan huomioimaan juhlavuosi 

toiminnassaan. 

• Eurooppa Rallya 2025 on toivottu Suomen järjestämäksi. Päätös tehtäneen 

Berliinin syyskuun kokouksessa. 

21. Seuraava kokous 

Seuraava piirikokous on 8.10.2022 Joensuussa. 

22. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.38. 
 

 

 

 

 Ulla Eloranta   Hilkka Sidoroff 
 puheenjohtaja  sihteeri 
 
  
 
  
  
 Eija Tarvonen  Silja Huikuri   
 pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 
 


