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INNER WHEEL PIIRI 140   PÖYTÄKIRJA 
LIGHT THE PATH – VALAISE POLKUA   

 

Taru Niemi      4.10.2014   1(3)     
      

SYYSPIIRIKOKOUS 

Aika       Lauantai 4.10.2014 klo 10.00-15.40 

Paikka    Kruununmakasiinimuseo,  Merikatu 10,  92100 Raahe 

Läsnä      22 henkilöä. Osallistujaluettelo pöytäkirjan liitteenä. 

 

Nautimme tulokahvit ja Raahen klubin presidentti Minna Valkama toivotti meidät tervetulleeksi. 

Tämän jälkeen seurasi museotilan esittely ja Raahen historiaa kokoelma-amanuenssi Miska 

Sliden´in johdolla. 

Raahen klubin varapresidentti Helena Pieksä kertoi vierailustaan Manchesterissä IW:n alkujuurilla 

ja toi terveisiä sieltä. (Asiasta lisää IW:n nettisivuilta piirikokouksestamme kertovassa jutussa.) 

 

Käsiteltävät asiat 

 

1 Kokouksen avaus 

             Piirihallituksen puheenjohtaja Tuula Kareinen avasi kokouksen klo 11.05. 

    

2 Kokouksen järjestäytyminen 

              Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin piirihallituksen puheenjohtaja Tuula Kareinen 

 ja sihteeriksi piirihallituksen sihteeri Taru Niemi. 

              Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kaarina Kumpulainen ja Pirkko 

 Wihervaara. 

 

3 Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

               Osanottajalista pantiin kiertämään ja virallisen kokouksen alkamisaika oli klo 11.05. 

 Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja  päätösvaltaiseksi. 

 

4 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

                Asialistan kohdassa 14/ Muut asiat ehdotettiin käsiteltäväksi historiikki 

                ja joulukorttiasiat sekä Kuhmon klubin toiminnan päättymiseen liittyviä asioita. 

 

5 Toimintakertomus kaudelta 1.7.2013 - 30.6.2014 

                Piirin past puheenjohtaja Kirsti Hintikka luki seikkaperäisen toimintakertomuksen.   

                Mielipiteenvaihtoa oli Kansallisen Neuvoston asioiden kuulumisesta piirikokouksen 

                asialistalle. Lopputulos oli se, että käytäntö on ihan hyvä tiedonkulun kannalta. 

                Tuula Kareinen totesi, että klubien kokoontumisista riittää pelkkä kokousmuistio. 

 

6 Tilinpäätös kaudelta 1.7.2013 - 30.6.2014 ja toiminnantarkastajan lausunto 

                 Piirin rahastonhoitaja Ulla Pyyny esitteli toimintakauden tilinpäätöksen, joka osoittaa

 alijäämää 195,67 €. Taseen loppusumma on 2213,08 €. Tilinpäätöksen 

 tuloslaskelmasta puuttui maininta Kuhmon klubin lahjoituksesta (125 €), jonka  

 rahastonhoitaja Ulla Pyyny lupasi lisätä erittelyyn. 

                

 7 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

                  Ulla Pyyny luki toiminnantarkastaja Anna Pennasen lausunnon, jossa todettiin, että 

                  tilinpäätös voidaan hyväksyä ja myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille. 

                  Tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin. 
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8 Kansallisen neuvoston edustajan puheenvuoro 

                   Kansallisen Neuvoston Past President Maija-Leena Virta-Kangas kertoi ajankohtaisia 

                   asioita. Board Directorin tehtävänä on pitää yhteyttä piireihin (Hannele Karhunen) 

                   Pirkko Kiikka on ehdolla maailman presidentiksi. 

 

9 Kansallisen neuvoston tilinpäätöksen hyväksyminen 

                     Hyväksyimme piirin 140 osalta sen. 

 

10 Kansallisen neuvoston virkailijoiden ehdollepano 

                      Kansallisen neuvoston presidenttinä toimii Marja Kyrölä, piiri 141 

                      Kansallisen neuvoston varapresidenttinä Kaija Keijola, piiri 142 

                      Kansallisen neuvoston past presidenttinä Maija-Leena Virta-Kangas, piiri140 

                      Kansallisen neuvoston sihteerinä Anne Röyttä, piiri 141 

                      Kansallisen neuvoston rahastonhoitajana Maarit Ojansuu, piiri 141 

                      Kokousväki totesi edellä mainittujen henkilöiden toimivan tällä hetkellä KN:ssa. 

 

                      Tulevalle kaudelle piiristä 140 ei ole virkailijaa ehdolle Kansalliseen neuvostoon. 

 

11 Piirin puheenjohtajan puheenvuoro 

                       Tuula Kareinen kysyi, miksi me olemme täällä? Sitä on hyvä miettiä. 

                       Toimintaa ajatellen pitäisi saada jäseniä lisää.    

                       MENNÄÄN SYÖMÄÄN! Siirryimme ruokailemaan Raahen Hoviin. Siellä kukin 

 esittäytyi ennen ruokailua. 

 

                       Kokous jatkui Kruununmakasiinissa n. klo 14.15 

                      

12 Piirihallituksen kokouksen käsiteltäviksi esittämät asiat 

                        Piirin puheenjohtaja sekä sihteeri ottivat yhteyttä KN:n presidenttiin ja sihteeriin. 

                        Asia koski tilannetta, kun klubitoiminta lakkaa. Mitään selkeää vastausta ei tullut. 

                        

                        IW:n sääntöjen mukaan piirin toiminnan edellytyksenä on, että siihen kuuluu 

                        vähintään neljä toimivaa klubia. Kuhmon klubin loppuessa piirimme jatkoon ei ole 

                        löytynyt vielä ratkaisua. Tarkoitus on ehdottaa Kansalliselle Neuvostolle tilapäisen/ 

 väliaikaisen luvan myöntämistä kolmen (3) klubin piiriksi kunnes saadaan 

                        kartoitettua uuden klubin perustamisen mahdollisuus. 

                         

                        Kuhmon klubi luovutti kaikki 25v:n aikana kertyneen aineiston Raahen klubille 

                        ja erityisesti kuvin ja tekstein laadittu muistio kummille Kaarina Kumpulaiselle. 

                        Raahelaiset päättivät ottaa materiaalin vastaan ja Kaarina saa avukseen Kirstin 

                        ja Hilkan käydäkseen läpi paperit ja talteen otettaisiin vain olennainen joka    

                        kuvaa Kuhmon toimintaa. Tämän ”perkauksen” jälkeen selvitettäisiin säilytyspaikka 

 aineistolle. Piiri pystyy käyttämään sitä jatkettaessa historian kirjoittamista. 

                        Klubit miettivät kuka/ketkä olisivat historiikkityöryhmässä. 

 

                       Ensi vuosi olisi vielä poikkeuksellisesti valmisteleva aika uuden klubin perustamista 

 ajatellen. 

 

                      Tarjolla oleviin nettikoulutustapahtumiin ei ollut halukkaita lähtijöitä. Luja 

                       luottamus osaavaan henkilöön Hilkka Okkoseen oli ja hän toivoikin myöhemmin 

                       tarvittaessa koulutusta lähemmäksi. Todettiin, Okkonen osaa! 

 

                     Pankkiasioissa Ulla Pyyny on yhteydessä pankkiin. 
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                       Sääntömuutosehdotuksista: 

                        Klubeille jaettu materiaali. Ehdotuksessa kohdassa 3 ei oltu kannattamassa 

                       vähentämistä vaan pidetään henkilömärä16:ssa. Kohdassa 6/ 27 voidaan perustaa 

                        klubi, kun saadaan kokoon 10 henkilöä. Jos joku haluaa olla kahden klubin jäsen, 

 niin se on mahdollista olemalla toisessa klubissa kunniajäsen ja toisessa aktiivijäsen. 

                       Rotari-sidonnaisuus ei ole välttämätön. 

                       Ehdotus numero14, sanamuotoa ”woman” ei muuteta ”person” -sanaksi. 

                       Voiko hypätä klubista toiseen? 

                      Todettiin papereiden olevan epäselviä. Valtuutamme ja valmistamme henkilön 

                       viemään piirin mielipiteen perille. 

 

13 Klubien kokouksen käsiteltäviksi esittämät asiat 

                        Maija-Leena Virta-Kangas ehdotti ja esitteli piirtämänsä joulukortin myyntiin. 

                       Kortin aihe oli vuoden teema VALAISE POLKUA. Kortti kuvasi tyttöä, 

                       lyhtyä ja polkua. Väritys oli punertava ja tervehdysosuus toivottiin puhtaaksi. 

                       Klubien edustajat tekivät alustavan tilauksen Maija-Leenalle. 

 

14 Muut asiat         

                     Hyväntekeväisyysasiasta Tuula Kareinen halusi tuoda yhden asian esille; 

 KOULULAISTA EI JÄTETÄ -yhdistyksen toiminnan Yhdistyksen tarkoitus on 

 ennaltaehkäistä koulukiusaamista, edistää ja lisätä erilaisuuden ymmärtämistä ja 

 hyväksymistä kouluissa. 

 

15 Ilmoitusasiat 

                     IIW Convention 7.-9.5.2015 Kööpenhaminassa. Ilmoittautuminen lokakuun loppuun 

 mennessä. Tällöin hinta olisi 450 €. Lähtijöitä Maija-Leena Virta-Kangas ja Tuula 

 Kareinen piiristä 140. 

 

16 Seuraava piirikokous/kevätpiirikokous 

                      Kevätpiirikokous on Oulussa la 21.3.2015, Holiday Inn (piirihallituksen kokous 

 samassa yhteydessä). Todettiin kevätkokouksen olevan tärkeämpi kuin 

 syyspiirikokous Esim. syyspiirikokousta varten klubeissa käytäisiin esityslista läpi ja 

                       se toimitettaisiin piirin sihteerille jne. 

 

17 Kokouksen päättäminen 

                    Kokousasiat saatiin päätökseen ja vuorossa oli arpajaiset. Arvottavaa oli runsaasti. 

 Kuhmosta Raaheen toimitettu kukkapaketti oli myös arvottavana ja sen voitti Raahen 

 klubin presidentti Minna Valkama. Saimme kaikki nauttia itsetehdyistä leivonnaisista 

 kahvi/teepöydässä. Niitä riitti arvottavaksi asti. 

                           

                   Kokous päättyi klo 15.40. 

 

               Suuri kiitos Raahen klubille järjestelyistä ja leppoisasta tunnelmasta! 

 

Vakuudeksi 

 

 ___________________________                     _________________________ 

                       Tuula Kareinen, puheenjohtaja      Taru Niemi, sihteeri 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja toteamme sen kokouksen kulun mukaiseksi. 

 

 ____________________________                  ___________________________ 

  Kaarina Kumpulainen         Pirkko Wihervaara 


