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Aika lauzntai D.A3.2Arc

Paikka Wanha kerho , Kauppakatu 40, Kajaani

Läsnä 14 henkilöä. Osallistujaluettelo pöytrikirjan liitteenä.
Oulu : Tuula Kareinen, IJlla Pyyny
Raahe : Helena Pieskä, Marja-Leena Korva, Kirsti Hintikka,

Hilkka Okkonen, Maija-Leena Virta-Kangas
Kajaani: Helena Rönty, Eila Karjalainen, Raija Makkonen,

Liisa Kalermo, Aune Leppåinen, Pirkko Wihervaara,
Taru Niemi

Ennen kokouksen aloitramista "Vuoden opas 2015" tittelin saanut AjlaLatipää
kuvaili kokousyleisölle Vanni Karjalaista" torimyyjåiä joka on kaupustellut eri aikoina
joko Raatihusreen torilla taikfta Kauppatorilla. Kutftr:ttavia tarinoita löytyi
Kajaanista.

Asiat
1

Kokouksen avaus
Piirihallituksen puheenjohtaja Tuula Kareinen avasi kokouksen 1 1. 1 0.

2
Kokouksen j ärj e stäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin piirihallituksen puheenjohtaja Tuula
Kareinen ja sitrteeriksi piirihallituksen sihteeri Taru Niemi. Pöytäkirjan
tarkistajiksi ja åiåintenlaskijoiksi Raija Makkonen ja Liisa Kalermo.

J

Kokouksen osanotiajat, laillisuus ja ptiätösvaltaisuus
Todettiin kokous siiiintöjen mukaan koolle kutsutuksi ja piiätösvaltaiseksi.

4
Asialistan hyviiksyminen työj iirj estykseksi

Asialista hyvliksyttiin.



5

Tileistii kaudelle 2013-2014, oikaisu ja tilinpåiätöksen hyväksyminen, tilinpiiiitös
kaudelta 2AU-2015 ja toiminnantarkastajien lausunto, hyvåiksyminen ja vastuu-
vapauden myöntåiminen sekä ICrI:n kaudelta 2AL4-2A15 tilinpäätöksen
hyväksyminen.
. Piirin rahastonhoitaja Ulla Fyyny esitteli 3A.6.20L4 påiäflyneen tilikauden

oikaistun tuloslaskelman ja taseen. Oikaistu tilinpåätös hyvåiksyttiin.
. Rahastonhoitaja esitteli kauden 2A14-2015 tilinpåiätöksen ja luki toiminnan-

tarkastaj ien lausunnon. Tilinpiätös hyväksyttiin sillä muutoksella e,tä
Malawiin myönnetystå avustussummasta kirjataan 300 € avustusrahasto-
vähennyksenä. Siirron jälkeen Taseen vastaavien puolelle jiiä avustusrahas-
to an 426,9 5 € j a v ap aasti käytettäv ä oma p'åäoma nouse e 7 7 3 3,7 8 euroon.

Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus kummaltakin tilikaudelta.

. Todettiin kuluissa mainitun presidentin Laatan olevan piirin puheen-
johtajan laatta.

. KN:n toiminnantarkastuskertomus 2014-2A15 hyväksyttiin.

6

Piirin budjetin 1.7 .2015 -3A.6.2016 toteuma ja rahatrTanne.
Rahastonhoitaja ke*oi piirin tilillä clevan tiillä hetkellä rahaa 220*,17€ .

Lahjoituksista hallitus ei tehnyt ehdotusta eikä pii2itösä.

7
Toimintasuunnitelman hyviiksyminen kaudelle Al .A7 .2A16 -3A .06.20L7 , Liite

Toiminnasta käytiin yleistii keskustelua. Rally Oulussa pääosassa.

8

Talousarvion ja jäsenmaksun hyviiksyminen kaudelle 01.07.2016-30.06 .2017,llite
Jäsenmaksu ott25 euroa. Kilometrikorvaus 0,30 euroalkm. Piirin puheen-
johtajan laatanhan*&ii ja maksaa se klubi, jonka j?isen puheenjohtaja on.
Näinhåin asia paiiitettiin piirikokouksessa Oulussa kevällä 2A15.

9
KN:n edustaj an puheenvuoro.

. Marja-Leena Vrta-Kangas oli sitii mieltii ettii paineita jäsenmaksun nosta-
miseen on lähivuosina. Jäseniä lisiiä niin kustannukset pienenevät.

. Merkkien käytöstii ohjeita löyryy IW:n sivustolta.

. KN:n viestintiivastaavaPirkko Haario on se henkilö johon ollaan
yhteydessätarvlttaessa. Nyt ajankohtaista on kertoa piirin ämän-
hetkiset toimijat (pj, siht. rah.hoit. ) A1.A7.2016-30.06.2017 alalle.

. Kolme klubia piirissä 140 on edelleen hyväksytty tapa toimia.



. Maija-Leena Virta-Kangas selvitti piirin 142 tilannetLa. Toiminnan
tulee olla läpinäWitä. Ajatus uudesta piiristii olisi perusteltua.

. Ritva-Liisa Hovi tarkistaa toimenkuvat.

. Rarja Makkonen mukana såiäntötyöryhmässä. Toiminnan tavoitteet
tarkistetaan, huomiota laatuasioihin ja väljyyttä soveltuviin kohtiin.

10

KN:n j äsenmaksun hyviiksyminen kaudelle U .A7 .20 I 64 0.A6.20 17 .

Hyväksyttiin jäsenmaksuksi KN:n esittiimä 12 C.

11

Piirin virkailij oiden valinta kaudelle 0l .07 .201 6-3 0.06.20 1 7. Klubien ehdotukset.
Piirin puheenjohtaja kävi hallituksen kokouksen pohjalta yhdessä sihteerin
kanssa ehdotukset läpi ja virkailijat ovat:

PUI{EENJOI{IAIA Marika Marttila , Oulu
V Minna Valkama , Raahe
PAST.PUI{EENJOI{IAJA Tuula Kareinen , Oulu
SIHTEERT Thru Niemi , Kajaani
RAFIASTONHOITAIA Tuula Jåiiiskelä , Raahe
JÅSEN hallituksessa lJlla §yny , Oulu
JÄSEN hallitusessa Hilkka Okkonen , Raahe
JÅSEN hallituksessa Eila Karjalainen , Kajaant

t2
Toiminnantarkastalan ja varatoiminnantarkas tajan valinta kaudelle
41.07 .2a16 - 30.06 .2017 .

Toiminnantarkastajaksi valittiin Anna Pennanen ja Marja Nuutinen,
molemmat Oulusta.

13

Piirin klubien presidenttien puheenvuorot
RAAHE, Helena Pieskä: Toimintaa 40 vuotta Raahessa.

Aktiivista toimintaa, j äsenmiiiirä kasvanut.
Hyvä jos syntyisi viides klubi.

KAJAANI, Helena Rönty: Jäsenmåiiirä 16 josta kaksi nuorta uutta jäsentii.
Kokoontumi set kerhol La. Akaa kohdata
toisemme.
Rotarien kanssa teatteri-ilta j oulukuussa.
Våihän vierailuj a toiminnasssa.



OULU, Tuula Kareinen: JäseniäZ9
Kokouksissa vastuuhenkilö vaihtuu.
Keväällä perinteinen kirj allisuusilta.
Syyskuussa avec tilaisuus.
Yhteydenpitoa eri naisj ärj estoj en kanssa
(esim. maanpuolustusnaiset, sotilaskoti si saret)
Osallistuminen Seniorimessuille

Keskustelua koskien r1m. naisten asemaa ja naisten silpomisesta sekä
uskontoj en piirteistä j a kulttuurieroista.
Edunvalv onta ja testamentti asiat olivat myös puheenaiheina.

l4
Rally Oulussa 2017

Piirin puheenjohtaja Tuula Kareinen kertoi alustavista ajatuksista
toteuttaa tapahtuma. Ajankohta on 14-1 5.L0.2017 .

Teemana on KOULU. Lapland hotelli majoittaa ja
Tietomaa on käytettrivissä.

Sunnuntaipäivä olisi piirikokousta, koko päivä.
Keskustelulle riittävästi aikaa.

Kaikki pohtivat illm. seuraavia asioita: "kassif' ,materiaali, mistä jamitä?
Kajaanilaiset voisivat miettiä tapahtuman LOGOa ja suunnitella
persoonalliset nimilaput.
Raahelai set huolehtivat ilmoittautumiseen liitfyvistii asioista. S al on
klubilaiset ovat luvanneet auttaa tietokone-ohj elmien kanssa.

15

Klubien kokouksen käsiteltäväksi esittäm åt asiat
Mitiiiin mainittavaa ei tuotu esille.

t6
Muut asiat

Raahelaisten taholta ehdotettiin pankin vaihtoa. Päätettiin ettii tuieva
rahastonhoitajaTuula Jääskelä valtuutetaan siirtämään piirin rahaliikenne
Oulusta Raaheen ja hänelle annetaan valtuudet avatatili.



t7
Seuraava piirikokous

Toteutetaan puhelinkokouksena syys/lokakuus sa.

18

Kokouksen p iättiiminen
Hyvä kokous , puheenjohtaja Tuula Kareinen totesi ja kiitti kokousvåikeä.

Asioita ehdittiin käydåi läpi. Tunnelma ja puitteet olivat mieluisat.
Kokous paa§i 14.10.
Piirin lippu Lähti raahelaisten mukana odottamaan ensi keviiän
piirikokousta.

VUOROSSA ARPAJAISET. MIDEN TUOTTO OULT]N RALLYTN.
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Taru Niemi
Sih,teeri

&'a4,^ /,afuL*-
Rada Makkonen
PöyEikirj an tarkastaj a

:.:-.{,42
Liisa Kalerm-o

öo^t*,{o,e-*-'
Tuula Kareinen
Puheenjohtzja

Olemme tarkistaneet pöytiikirjan jatodenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Kajaanissaii,,f 2016

Pöytäkirj an tarkastaj a


