
INNER WHEEL 
PIIRI 140 
 
PIIRIKOKOUS    PÖYTÄKIRJA 
 
Aika:  lauantaina 23.03.2013 klo 10.30 
 
Paikka: Wanha kerho, Kauppakatu 40, Kajaani 
 
Läsnä: 25 jäsentä ja  Kansallisen neuvoston presidentti Maija-Leena Virta-Kangas. 
 

1. Kokouksen avaus 
  Puheenjohtaja Taru Niemi  avasi kokouksen. 
 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Kokouksen järjestäytyminen 
  Puheenjohtajana toimi Taru Niemi ja sihteerinä Ulla Pyyny. 
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Iiri Peurakoski ja Ritva Mannermaa  
  Oulusta. 
 
       4. Esityslistan hyväksyminen 
  Hyväksyttiin esityslista (liite). 
 
       5 Kuultiin past.puheenjohtaja Marja Silvennoisen laatima toimintakertomus  
  kaudelta 2011-2012.   
  
  Tilinpäätös 2011-2012 
  Rahastonhoitaja Raija Makkonen esitteli hallituksen käsittelemän   
  tilinpäätöksen, joka hyväksyttiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.  
 
  Kuultiin toiminnantarkastajan lausunto tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012. 
       
  Talousarvio 
  Rahastonhoitaja esitteli hallituksen käsittelemän talousarvion kaudelle   
  2013-2014, joka hyväksyttiin. 
  Rahastonhoitaja kertoi piirin rahatilanteen olevan hyvä. 
   
  Jäsenmaksut kaudelle 2013-2014 
  Klubien jäsenmaksu piirille on 25 euroa/jäsen.  KN:n jäsenmaksu on 
  6+6 euroa/jäsen. 
 
  Toimintasuunnitelma kaudelle 2013-2014 
  Tulevan kauden puheenjohtaja Kirsti Hintikka esitteli kauden   
  toimintaa.  Kauden toiminta käydään virallisten tapahtumien   
  mukaan.  Hallituksen vaihtokokous pidetään elokuussa Raahessa.   
  Kuopion rallyn yhteydessä 19.-20.10.2013 pidetään piirikokous.  Ennen 
  piirikokousta hallitus käsittelee kauden 2012-2013 tilinpäätösasiat  
  puhelinkokouksena ja netissä.  Anomukseemme vain yhden   
  piirikokouksen järjestämisestä kevätkokouksena, ei hyväksytty KN:n 
  kokouksessa. 



  Kevätpiirikokous pidetään maaliskuussa 2014 Kuhmossa.   
  Kevätkokouksessa päätettiin keskustella syvällisesti IW-toiminnasta ja sen 
  kehittämisestä.  Piirikokoukseen tulee varata riittävästi aikaa.   
 

4. Piirihallituksen jäsenet kaudelle 2013-2014 
  Kirsti Hintikka, puheenjohtaja, Raahe 
  Taru Niemi, past puheenjohtaja, Kajaani 
  Ritva Mannermaa, varapuheenjohtaja, Oulu 
  Ulla Pyyny, rahastonhoitaja, Oulu 
  Marika Marttila, jäsen, Oulu 
  Kaarina Kumpulainen, sihteeri, Raahe 
   

5. Talousarvio kaudelle 2011-2012 
  Rahastonhoitaja Raija Makkonen esitteli kaudelle 2011-2012 laaditun  
  talousarvion hallituksen esityksen mukaisena (liite), joka hyväksyttiin  
  toiminnan pohjaksi. 
 

6. Toiminnan tarkastajien valinta 
Varsinaisena toiminnatarkastajana kaudella 2013-2014 toimii  Anna Pennanen  ja varalla 
Marja Nuutinen Oulusta.  
 
  7.   Kansallinen neuvosto 2013-2014   
   KN:n presidentti Maija-Leena Virta-Kangas Raahesta kertoi KN:n   
  toiminnasta kuluneelta kaudelta ja tulevan kauden mahdollisista    
  yhteishankkeista Skandinaavisten maiden kanssa.  Kokouksessa oli esitetty 
  yhteiseksi avustuskohteeksi inuiittien ja saamelaisten lasten opiskelun  
  tukemista ja oppimateriaalin hankkimista. 
                        
   Käsiteltiin KN:n tilinpäätös 2011-2012 ja talousarvio kaudelle 2013-2014. 
 
  8.   Muut asiat 
  Matkakustannukset 
  Virallisille edustajille maksettavat korvaukset: 

 Maksettava kilometrikorvaus 30 senttiä/km.  Päivärahaa ei makseta. 
Rallyn osallistumismaksut ja muut kustannukset maksetaan piirin 
puheenjohtajan osalta Kansallisen neuvoston toimesta ja toisena 
virallisena edustajana toimivan varapuheenjohtajan tai sihteerin  kulut 
maksetaan piirin tililtä taloustilanteen mukaan.   

 Piirikokousten  virallisten edustajien matka- ja kokousosallistuminen 
maksetaan piirin toimesta. 

  -    Klubit maksavat omien virallisten edustajiensa kulut. 

 Piirin hallituksen vaihtokokous pidetään elo-syyskuussa Raahessa. 
 
  Rahastonhoitajan vaihtuminen 
  Nordeassa olevan piirin pankkitilin ja Solo-maksujärjestelmän käyttöoikeus 
  päätettiin  myöntää hallituksen esityksen mukaisesti rahastonhoitajana  
  1.7.2013 aloittavalle Ulla Pyynylle Oulusta. 
 
Pöytäkirjan liitteet:  
  -IW-piiri 140 tilinpäätös 30.6.2012, talousarvio 2012-2013, 
   toiminnantarkastajan lausunto 
  -Kansallisen neuvoston tilinpäätös 30.6.2012. talousarvio 2012- 2013 



Kokouksen jälkeen Kajaanin lukion 1. vuosikurssin oppilas Anna Korhonen esitti 
musiikkia kanteleella ja lopuksi lausui itse tekemänsä runon.  
 
Piirin puheenjohtaja Taru Niemi käytti puheenvuoron, jossa hän totesi, että Inner Wheel-
toiminnan tulee olla hauskaa ja mielenkiintoista.  Toiminnan sisällöllä on merkitystä uusien 
jäsenten saamiseksi, sillä nykyihmisten tärkein resurssi on aika ja ajankäytön hallinta.  
Tärkeänä asiana hän piti myös yhteisiä  hankkeita, joilla vähennetään naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa ja tärkeänä asiana toisistamme välittäminen. 
 
Kokouksen yhteydessä Kajaanin klubin järjestämien arpajaisten tuotto päätettiin jättää 
Kajaanin klubin käyttöön. 
 
 
Vakuudeksi: 
 
 
 Taru Niemi    Ulla Pyyny 
 puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
   
 
 
    
 
 


