
 

LeadtheChange
 

IW PIIRI 141   

KEVÄTPIIRIKOKOUS 13.3.2021

Aika:sähköpostikokous 

 

1. Kokouksen avaus 

Kevätpiirikokous päätettiin koronavirusepidemian takia muuttaa 

sähköpostikokoukseksi, siitä tiedotettiin 

puheenjohtajille ja sihteereille

lähetettiin 17.2.2021 puheenjohtajille ja sihteereille käsiteltäväksi klubikokouksissa. 

Kommentit asialistaan pyydettiin 

  

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri

 Ehdotus: puheenjohtaja Vappu Heikkilä, sihteeri Minna Kuusisto

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 Ehdotus: Marja-Liisa Lakaniemi ja Terttu Kalmeenoja

Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 

Ehdotus: Marja-Liisa Lakaniemi ja Terttu 

ääntenlaskijoina  

 

Kommentti ehdotukseen

 

3. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösv

Kokoukseen on ilmoittautunut xx jäsentä 

Piirihallitus toivoo, että 

samoin se kuinka moni klubissa on osallistunut asialistan käsittelyyn. Tarpeen 

mukaan myös klubeissa on harkittava sähköpostikokousta.

Esityslista on lähetetty 2 viikk

Ehdotus: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

LeadtheChange – Johda muutosta  

  ESITYSLISTA 

KEVÄTPIIRIKOKOUS 13.3.2021 

Kevätpiirikokous päätettiin koronavirusepidemian takia muuttaa 

sähköpostikokoukseksi, siitä tiedotettiin 30.1.2021sähköposti

puheenjohtajille ja sihteereille. Hallituksen valmistelema esityslista ehdotuksineen 

.2.2021 puheenjohtajille ja sihteereille käsiteltäväksi klubikokouksissa. 

Kommentit asialistaan pyydettiin 13.3.2021 mennessä.   

   

sen järjestäytyminen 

Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri 

Ehdotus: puheenjohtaja Vappu Heikkilä, sihteeri Minna Kuusisto

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

Liisa Lakaniemi ja Terttu Kalmeenoja 

Valitaan kaksi ääntenlaskijaa  

Liisa Lakaniemi ja Terttu Kalmeenojatoimivat 

ehdotukseen: 

Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokoukseen on ilmoittautunut xx jäsentä x klubista, virallisia edustajia xx, liite 1

Piirihallitus toivoo, että ainakin klubien viralliset edustajat ilmoitetaan kommentissa, 

samoin se kuinka moni klubissa on osallistunut asialistan käsittelyyn. Tarpeen 

mukaan myös klubeissa on harkittava sähköpostikokousta. 

on lähetetty 2 viikkoa ennen kokouspäivää piirin 141 klubeille. 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

1 

Kevätpiirikokous päätettiin koronavirusepidemian takia muuttaa 

sähköpostiviestillä klubien 

Hallituksen valmistelema esityslista ehdotuksineen 

.2.2021 puheenjohtajille ja sihteereille käsiteltäväksi klubikokouksissa. 

Ehdotus: puheenjohtaja Vappu Heikkilä, sihteeri Minna Kuusisto 

toimivat tarvittaessa myös 

x klubista, virallisia edustajia xx, liite 1.  

ainakin klubien viralliset edustajat ilmoitetaan kommentissa, 

samoin se kuinka moni klubissa on osallistunut asialistan käsittelyyn. Tarpeen 

oa ennen kokouspäivää piirin 141 klubeille.  
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Kommentti ehdotukseen: 

 

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Ehdotus: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 

 

Kommentti ehdotukseen: 

 

5. Henkilövalinnat piirihallitukseen 

On käynyt selväksi, ettei vuonna 2018 piirikokouksessa hyväksyttyä vuorolistaa, liite 

2, piirihallituksen jäsenyyksistä pystytä noudattamaan. Pyydetään kommenttia listan 

käytön jatkamisesta. 

Jos vuorolista, joka on hyväksi todettu, joudutaan lopettamaan, niin pyydetään 

klubeilta selkeitä esityksiä siitä, miten piirihallituksen jäsenet valitaan. 

 

Kommentti: 

 

6. Uusi piirihallitus kaudelle2021–2022    

Hallituksen ehdotus:      

puheenjohtaja Raijaliisa Valjus Salo   

varapuheenjohtaja  

past puheenjohtaja Vappu Heikkilä Eurajoki                  

sihteeri   

rahastonhoitaja Merja Loutti Rauma   

viestintävastaava Pirkko Haario Turku-Linna 

 

Varapuheenjohtajan ja sihteerin valinnat ovat aukitiedusteluista huolimatta. 

 

Kommentti ehdotukseen: 

 

7. Piirin toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta kaudelle 2021-2022 

Toiminnantarkastajaksi ehdotetaan Marjukka Nurmea ja varatoiminnantarkastajaksi 

Maarit Ojansuuta. 

 

Kommentti ehdotukseen: 
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8. Piirin toimintasuunnitelman hyväksyminen kaudelle 2021–2022 

Ehdotetaan hyväksyttäväksi piirin tulevan puheenjohtajan Raijaliisa Valjuksen 

laatima toimintasuunnitelma, liite 3 

 

Kommentti ehdotukseen: 

 
9. Piirin talousarvion ja jäsenmaksun hyväksyminen kaudelle 2021-2022 

Jäsenmaksuksi ehdotetaan 5 €.  

Ehdotetaan hyväksyttäväksi rahastonhoitaja Merja Loutin laatima talousarvio, liite 4. 

 

Kommentti ehdotuksiin: 
 
 

10. Piirin taloudellinen tilanne 

Yhdistyksellä on tilillä 4.862,69 €/15.2.2021. 

Yhdistys on vaihtanut rahaliikenteen Länsi-Suomen Osuuspankkiin. Uusi tilinumero 

on OP FI34 5630 0020 4973 40. 

 

11. Piirin hyväntekeväisyyskohteen valinta  

Piirihallitus päätti pyytää ehdotuksia hyväntekeväisyyskohteista. Summaksi 

ehdotettiin 1500 €, joka voidaan jakaa yhtenä tai kahtena lahjoituksena. 

Saadut ehdotukset ovat: 

 

Kaarinan klubin ehdotus: Pelastakaa Lapset; yhdistys kerää tällä 

hetkellälahjoituksia koronakriisin takia ahdinkoon joutuneille lapsiperheille. 

Pelastakaa Lapset ry:llä on Etelä-Suomen aluetoimisto Turussa. 

Aluetoimiston alla ovat mm. Naantalin, Porin, Rauman, Salon ja Turun yhdistykset. 

 

Salon klubin ehdotus:Ihme ja Kumma ry ja sen työpajatoiminta 

Salon klubi ehdottaa piirin hyväntekeväisyyskohteeksi Ihme ja Kumma 

ry:tä, joka on paikallinen kehitysvamman omaavien nuorten työllistäjä ja on toiminut 

vuodesta 2015 yhdenvertaisen työllistymisen puolesta. Nuorille pystytään 

tarjoamaan kohderyhmämme nuorisotakuun mukaisia työpaja-, työkokeilu-, 

opiskelu- ja työpaikkoja, kts. lisää http://ihmejakumma.com/. 

 

Kommentti summasta ja sen jakamisesta: 
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Kommentti kohteesta: 

 

12. Kansallisen Neuvoston edustajan puheenvuoro 

Tuula Kareisen puheenvuoro, liite 5 

 

13. Kansallisen Neuvoston (KN) piirikokoukselle käsiteltäväksi esittämät asiat 

 

KN:n virkailijoiden ja toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan hyväksyntä 
kaudelle 2021–2022 

Kansallinen Neuvosto 2021–2022 virkailijat: 
 Presidentti Tuija Knuutila  piiri 139 
 Past presidentti Tuula Kareinen piiri 140 
 Varapresidentti Raija Partanen piiri 142 
 Sihteeri Tarja Lausvaara  piiri 142 
 Rahastonhoitaja Aila Blomster  piiri 142 
 Viestintävastaava Annu Jauhiainen piiri 139 

 
Lisäksi Kansalliseen Neuvostoon kuuluvat piirien puheenjohtajat: 
Ulla Eloranta   piiri 139 
Helena Pieskä   piiri 140 
Raijaliisa Valjus   piiri 141 
Pirkko Kiikka    piiri 142 
 
Toiminnantarkastaja Marjatta Koivisto  piiri 139 

 
Varatoiminnantarkastaja Anna   Pennanen piiri 140 
 
Kansallisen neuvoston pöytäkirja on lähetetty 13.2.2021 klubien sihteereille. 

 
KN:n budjetin esittely ja hyväksyminen sekä jäsenmaksun vahvistaminen kaudelle  
2021–2022, budjetti liitteenä 6. 
 
   KN ehdottaa jäsenmaksuksi edelleen 13 €. 
 
   Kommentti ehdotukseen:  
 
KN muistuttaa klubeja äänestämään 31.3. mennessäIIW virkailijoista kaudelle 2021–
2022. Editorista ei äänestetä, vaikka lipuke on sitä varten. Vain vice president 
äänestetään: suositellaan hollantilaista Francine Beij Mos. 

 
Piirin ja klubien on toimitettava KN viestintävastaavalle 31.3.2021 mennessäkauden 
2021–2022 virkailijatiedot IIW Directoryn ja jäsenjärjestelmän tietojen päivittämistä 
varten. KN:n viestintävastaava toimittaa seuraavan kauden virkailijatiedot 1.5. 
mennessä IIW:n pääkonttoriin. Tarkemmat ohjeet löytyvät KN:n pöytäkirjasta 
23.1.2021. 
KN muistuttaa, että klubien hyväntekeväisyyslahjoitukset ja projektit ilmoitetaan 
hyvissä ajoin piirin rahastonhoitajalle, jotta hän pystyy lähettämään saamansa tiedot 
edelleen KN:n rahastonhoitajalle 10.5.2021 mennessä. 
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14. Piirin puheenjohtajan puheenvuoro 
 
Vuosi on ollut historiallinen kaikkien elämässä niin myös Inner Wheel piirin141 
toiminnassa. 
Klubit ovat käyttäneet mielikuvituksiaan, miten kokoontua pitäen välimatkaa tai 
tutuksi ovat tulleet Teams- tai Meetskokoukset, joissa on vähän nähty kasvoja ja 
saatu tuntumaa toisten ihmisten läsnäolosta. Puheenjohtajalla on ollut erityinen 
vuosi, etten ole päässyt osallistumaan klubien kokouksiin.  
On ehdotettu, että tämä hallitus jatkaisi seuraavan kauden, koska kasvokkain ei ole 
päästy. 
Mutta puheenjohtajalle, varsinkin minulle, on vuosi kuitenkin ollut haastava; koska 
uusia keinoja on tarvittu, jotta on päästy pitämään edes pakolliset kokoukset. 
Ainoan konkreettisen asian olen saanut päätökseen: yhdistys rekisteröitiin 
29.12.2020. 
Saimme siis y-tunnuksen. Nyt voimme esim. vaihtaa pankkia, joka asia on ollut 
listalla jo kauan. 
Nyt suuntaamme katseemme tulevaisuuteen ja siihen, kun taas pääsemme 
tapaamaan toisiamme. Näinä aikoina on haastetta saada lisää jäseniä toimintaan, 
mutta kun elämä normalisoituu, voimme aloittaa uusien jäsenten hankkimisen.  

 
15. Rekisteröityminen 

Piirin rekisteröityminen on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 29.12.2020. 

Säännöt liitteenä, liite 7 

 
16. Muut asiat 

- Suomen Rally ehdotettu järjestettäväksi 21-22.5.2022 Jyväskylässä (piiri 139) 

- Eurooppa Rally Berliini9-11.9.2022 

- Convention Jaipur - kokoukseen 17.- 18.4.2021 on mahdollista osallistua, maksu 

IIW:n tilille, ilmoittautuminen 5.4.21 mennessä. Esitetään, että piiri maksaisi 

osallistumisen.Piirin rahastonhoitaja maksaa mahdolliset osallistumismaksut eli 

hänelle myös ilmoittautuminen; merja.loutti@kirjanpitomerjaloutti.fi.  Inner Wheelin 

sivuilla ilmoittautumisohjeet. 

Kommentti:   

 

17. Seuraava kokous 

Syksyn piirikokous järjestetään lauantaina 16.10.2021 klo10.00,   

Salon taidemuseo Veturitalli. 

 

18. Kokouksen päättäminen 

 


