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107-F PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 1/2020-2021     22.8.2020 

Aika: 22.8.2020 klo 10:00-13.37 
Paikka: Vallonia, Keskustie 3, 65610 Mustasaari 
Läsnä: Yhteensä  40 henkilöä, joista äänivaltaisia 16, läsnäolo- ja  

  puheoikeudellisia 27, Lioneja 27, puolisoita 12 ja vierailijoita 1 
                

 

PÖYTÄKIRJA   

1. Kokouksen avaus 
Piirikuvernööri Raimo Sillanpää avasi kokouksen toivottamalla tervetulleiksi piirihallituksen 
jäsenet toimintakauden 2020-2021 piirihallituksen ensimmäiseen kokoukseen.  
Seisaalleen nousten laulettiin ”Leijonahenki”-laulu. Merkit jaettiin lohkon- ja toimikuntien 
puheenjohtajille. 
 

2. Kokouksen järjestäytyminen ja pöytäkirjan tarkastusmenettely 
Todetaan, että piirin sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksen puheenjohtajana toimii 
piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeri. 
Päätetään hallituksen pöytäkirjojen tarkastusmenettely ja jakelu kuluvalla toimintakaudella.  
Ehdotus: 

• pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

• pöytäkirja lähetetään piirihallituksen jäsenille ja muille jakelussa mainituille sähköpostilla 
sekä julkaistaan piirin kotisivuilla. 

• pöytäkirjan tarkistaa ja hyväksyy piirihallitus seuraavassa kokouksessa, poikkeuksena 
viimeinen kokous, jossa valitaan vähintään kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirja 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

3. Äänioikeus GLTlle, GSTlle, GMTlle ja viestintätoimikunnan puheenjohtajalle 
 LIONSPIIRIN 107-F ohjesäännön 4. pykälän mukaan piirihallitukseen voidaan nimetä 
toimikuntien puheenjohtajia piirihallituksen äänivaltaisiksi jäseniksi.  ”Hallitus voi myöntää 
äänioikeuden myös muille piirihallituksen asiantuntijoille. ” 
 
Päätös:  Äänioikeus myönnettiin esityksen mukaisesti. Päätös on voimassa kauden 2020-2021 

 
4. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Piirihallituksen yksimielisellä päätöksellä kokoukseen voitiin osallistua myös sähköisesti. 
Todettiin piirihallitukseen kuuluvan 19 äänivaltaista  jäsentä. Äänivaltaisia jäseniä oli paikalla 
16, joista sähköisesti kokouksessa mukanaolijoita oli 3, GLT Juha Lahtinen,  
GST Matti Vaarasto, Nuorisovaihtotoimikunnan puheenjohtaja Harri Peltonen.  
Läsnäolo- ja puheoikeuden omaavia henkilöitä oli saapuvilla 11.  
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Sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksesta on ilmoitettava 14 päivää aikaisemmin 
sääntöjen määräämällä tavalla. Kutsu on julkaistu piirin kotisivuilla 5.8.2020 ja lähetetty 
sähköpostilla 5.8.2020. Kun piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri ja vähintään puolet 
äänivaltaisista hallituksen jäsenistä on paikalla, niin kokous on päätösvaltainen. 
 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
Kokoukselle oli laadittu esityslista, joka oli edeltä käsin lähetetty piirihallituksen kokouksen 
osanottajille.  
 
Lisäysesitykset  muihin asioihin;  
 
PDG/Kumppanuustoimikunnan puheenjohtaja Annukka Laurilan kaksi esitystä. 
1)   IPDG  I pystin luovutus IPDG Thorolf Westerlundille   
2)  DG Raimo Sillanpään KV  LCIP Lontoon koulutuksen matkakulujen /koulutusmaksun 
korvaaminen piirin  varoista. 
 
Päätös: Esityslista  hyväksyttiin työjärjestykseksi  yllämainituin lisäyksin. 
 

6. Kokouksen virallinen kieli 
Vallitsevan käytännön  mukaan piirihallitusten kokousten virallinen kieli on suomi. 
Tarvittaessa puheenvuorot voidaan pitää ruotsiksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

7. Toimintakertomus 2019-2020 
IPDG Thorolf Westerlund esitteli toimintakertomuksen 2019-2020. 
Todettiin, että F-piiri voitti jo peräkkäin toistamiseen  ARS-adressi kilpailun. 
 
Päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin ja viedään vuosikokoukselle 17.4.2021. 

 
8. Piirin tilit ja tilinpäätös 2019-2020 

CT Leo Korpi-Halkola esitteli tilit ja tilinpäätöksen.  
Korpi-Halkolan esitys on, että poistettaisiin 2020-2021 kaudella  2019-2020  tilinpäätöksessä 
näkyvä siirtovelka 81 €. Summa on nähtävissä/jäljitettävissä ainakin 2018-2019 
tilinpäätöksessä.   
 
Rahastonhoitaja totesi, että  jo vuosi sitten päätetyn 600 €:n alaskirjauksen jaksotus 200 €/ 
vuosi siirtyy tällä toimintakaudella tehtäväksi. 
 
Päätös: Tilit ja tilinpäätös  hyväksyttiin. 
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9. Esitetään piirin taloudellinen tilanne 
CT Rahastonhoitaja Leo Korpi-Halkola esitteli kauden taloudellisen tilanteen. 
Rahaa toiminta tilillä 19.558,73 €.  
Nuorisovaihto tilin saldo 21.009,96 €. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi. 
 

10. Piirin alue- ja lohkojako sekä toimikunnat ja tehtävävastuut 
Piirissä on 62 klubia ja niissä 1494 jäsentä eli piiri on kansainvälisten sääntöjen mukainen 
täydet piirioikeudet omaava piiri. Todettiin alue ja lohkojako. Todettiin kauden 2020-2021 
toimikunnat ja piirikuvernöörin niihin nimittämät vastuuhenkilöt,  jotka esitellään  
toimintasuunnitelman yhteydessä.  
 
Päätös: Merkittiin  tiedoksi. 
 

11. Piirin talousarvio toimikaudelle 2020-2021 klubeilta perittävine maksuineen 
Todetaan, että talousarvioehdotus on käsitelty ja hyväksytty piirin virtuaalisessa 
vuosikokouksessa  huhtikuussa 2020. 
Samalla todetaan, että nuorisoleirimaksua ei tällä kaudella peritä, nuorisoleirin 
peruuntumisen vuoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

12. Piirin pankkitilit ja tilien käyttöoikeudet 
Piirin pankkitilit: Piirin tili Oma Säästöpankki FI49 4924 0010 1371 44 ja 
Nuorisoleiritili FI54 4924 0010 1371 51. 
Piirin CT rahastonhoitajana toimii Leo-Korpi-Halkola. Hänellä on käyttöoikeus kumpaankin 
yllämainittuun tiliin 1.7.2020 alkaen. Rahastonhoitaja Leo Korpi-Halkolalle myönnetään 
molempien piirin tilien verkkopankkitunnusten käyttöoikeus. 

 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

13. Laskujen hyväksyminen 
Päätetiin että piirikuvernööri hyväksyy laskut yhdessä rahastonhoitajan kanssa. Todetaan, 
että tavaran tai palvelun vastaanottaja varustaa laskun vastaanottomerkinnällään ja lähettää 
laskun sen jälkeen hyväksyttäväksi. Piirikuvernöörin laskut hyväksyy rahastonhoitaja. 
Esitys:  Laskujen tullessa netin kautta, rahastonhoitajan tulee tietää mitä DG on tilannut ja/tai 
hyväksynyt tilattavaksi, niin sähköinenkin hyväksyminen on mahdollinen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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14. Piirin varoista suoritettavat korvaukset 
Kirjekuoret ja lomakkeet sekä postitus- ja kopiointikulut korvataan kuittien ja laskujen 
mukaan. 
Piirikuvernöörille voidaan korvata matkakulut niiltä osin joita kv. Päämaja tai Lions-liitto eivät 
korvaa sekä muut toiminnasta aiheutuneet kulut. Piirihallituksen välittömään toimintaan 
liittyvien muiden piirihallituksen jäsenten kulukorvauksia voidaan maksaa tapauskohtaisesti 
piirikuvernöörin päätöksellä. Lisäksi tavoitteena on, että piirihallituksen jäsenten 
kokousruokailu tai kahvi on maksuton. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

15. Toimintakauden 2020-2021 teemat 
LCI n ja kansainvälisen presidentin Young-Yul Choin teema:  We Serve through 
diversity –  
Me palvelemme moninaisuuden kautta – Vi hjälper gemon mångfald. 
 
Suomen Lions-liiton teema: Lions-monta tapaa tehdä hyvää – Lions-många sätt att 
görä gott. 
 
Piirikuvernööri Raimo Sillanpään teema: Pyyteettömästi palvellen – Osjälvisk service –  
Selflessly serving.   
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 

16. Piirin virkailijoiden toimintasuunnitelmien hyväksyminen kaudelle 2020–2021 
Piirihallituksen jäsenet, varapiirikuvernöörit, lohkojen- sekä toimikuntien puheenjohtajat 
ovat laatineet toimintasuunnitelman omalta alueeltaan. Toimintasuunnitelmat on toimitettu 
piirin kotisivuille, osioon jäsenet/viestipalsta. 
Seuraavissa piirihallituksen kokouksissa on mahdollista täydentää suunnitelmia ja 
raportoidaan suunnitelmien edistymistä kunkin vastuualueen henkilön toimesta. 
Toimintasuunnitelmien käsittelyn yhteydessä nousi esille seuraavia asioita: 
 
Kommentteja toimintasuunnitelmiin: 

 
Lions Quest 
Marika Haapanen: Liikuntaseurakoulutus 26. ja  27.10.2020 kahtena iltana 4.5 h. Paikkana 
Hotelli Fooninki, Seinäjoki. Lohkonpuheenjohtajien aktivointi yhteyshenkilöinä klubeihin 
yhteystietoja varten silmällä pitäen myös tulevaa keväällä järjestettävää peruskoulutusta 
Lapualla. Mikäli klubilla ei ole LQ vastaavaa niin se on presidentti. Marika Haapanen odottaa  
lohkon puheenjohtajien yhteydenottoa.  
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Ympäristö 
Markku Ojala: Puhtaat vedet ympäristö kampanja. Siivous tapahtuma tulossa ja voidaan 
tehdään yhteistyössä esimerkiksi koulujen kanssa. 
 
Kumppanuustoimikunta 
Annukka Laurila: esitti, mikäli jokainen klubi lahjoittaa Lastenklinikoiden Kummeille  
5€/jäsen,  saavutetaan  100.000 € kokonaistavoite. Nordea FI21 1573 3000 1058 81.  
F-piirin viitenumero on 1113912. Tätä viitenumeroa on aina käytettävä. 
 
Leot 
Auli Hiltunen: Tavoitteeksi kaudelle, että Leoja tuettaisiin  esim. maksamalla 20€/klubi 
kannatusjäsenmaksun. 
 
Viestintä 
Jaana Kankaanpää:  Toiveena, että klubien jäsenet kirjoittaisivat hieman enemmän tekstiä. 
Oman klubin tyylinen kirjoitus. Tavoitteena, että jokaisesta klubista  olisi ainakin yksi juttu 
kauden aikana. 
 
LCIF 
Matti Vaarasto: Kannustetaan  klubeja lahjoittamaan LCIF lle. 
 
Toimintasuunnitelmat ovat piirin kotisivuilla jäsenet osioissa kaikkien nähtävissä. 
Sivujen ylläpitäjä lisää  oikeuden, että  jokainen voi käydä päivittämässä omaa 
toimintasuunnitelmaansa toimintakauden aikana. 
 
Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelmat. 
 

17. Piirihallituksen kokoukset ja niiden valmistelu 
1. Vaasa Lauantai 22.8.2020   klo 10.00    Vastuuklubi LC Vaasa/Meri 
2.  Lauantai 21.11.2020   klo     Vastuuklubi   A2puheenjohtajat 
3. Lauantai 20.02.2020   klo     Vastuuklubi A4 puheenjohtajat 
4. Lapua Lauantai 17.04.2021   klo      Vastuuklubi LC Lapua 

 
Piirihallituksen kokouksen yhteydessä järjestettävän koulutuksen ja kohdeyleisön päättää  
koulutustiimi ja kutsuu osanottajat koulutukseen. 
 
Aarne Ritari/Melvin Jones -Gaalailta järjestetään 16.4.2021. Vastuuklubina  LC Lapua. 
Toimikunta organisoi tapahtuman. 
 
Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa virtuaalisesti. 
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Päätös:  Merkittiin tiedoksi. 
 

 

18. Koulutusasiat 
GLT-Koulutusjohtaja Juha Lahtinen 
Elokuu 

▪ Piirihallituksen kokous 22.8.  
▪ Koulutuksen suunnittelua ja odotuksia 

Syyskuu 

▪ Klubivirkailijat 17. tai 24.9. Närpiö, ruotsinkielinen koulutus. 
Lokakuu 

▪ Viestintäkoulutus 3.10. klo 9.30-14.30 Lapua 

▪ MyLion MyLCI koulutus  
▪ LionsQuest  liikuntaseurakoulutus 26.-27.10. Sjoki, Marika Haapanen 

Marraskuu 

▪ Piirihallituksen kokous 21.11. PRES 1 

Joulukuu, Tammikuu 
Helmikuu 

▪ Piirihallituksen kokous 20.2. PRES 2 

Maaliskuu 

▪ LionsQuest  Peruskoulutus 25.-26.3.Lapua, Marika Haapanen 

Huhtikuu 

▪ Piirin vuosikokous, Lapua 17.4. Klubivirkailijat, PRES 3 

Toukokuu 

▪ Lohkon puheenjohtajien tapaaminen ja koulutus 

 

Mikäli koronatilanne vaatii niin siirrytään etäkoulutukseen.  
 
Leojen  koulutus: lohkon pjn tehtävä on vastata koulutuksesta. Aineisto on olemassa miten 
se vedetään. Leojen pjlle  lähetetään aineistoa.  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

19. Jäsenasiat 
GMT-koordinaattorina Jari Pärnänen 
Toiveena, että hankitaan uusia jäseniä ja erityisen tärkeää on kiinnittää huomio vanhojen 
jäsenien tyytyväisyyteen ja viihtyvyyteen. Näin saadaan leijonat pysymään  klubin jäseninä.  
Piirin sekä valtakunnallinen leijonien ikäjakauma vaikuttaa siihen, että poistuma on tällä 
hetkellä suurempi kun liittyneiden määrä, valtakunnallinen jäsenmäärä on  20.042 ja F-piirin 
jäsenmäärä 1494. 
Haitariesite on käytettävissä kun esitellään leijonatoimintaa ja se on hyvä työkalu myös 
yleisötapahtumissa. 
Työkalupakki Liiton sivulla. Liiton ja piirin sivut ovat hyvät ja niitä on helppo käyttää. 
Kunniagalleriaan pääsee tällä hetkellä kun klubin netto jäsenmäärä on vähintään +2.   
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Marika Haapasen puheenvuoro jäsenasioihin:  

4 § Jäsenten ryhmittely 
Klubin jäsen voi olla a) toimiva jäsen, b) ulkojäsen, c) kunniajäsen, d) etuoikeutettu 
jäsen, e) ainaisjäsen, f) liitännäisjäsen tai g) tukijäsen. 
  
b) Klubin hallitus voi hyväksyä ulkojäseneksi toimivan jäsenen, joka on terveytensä 
taikka muun hyväksyttävän syyn takia estynyt osallistumasta säännöllisesti klubin 
toimintaan. Ulkojäsenyys voidaan myöntää enintään vuodeksi kerrallaan. Ulkojäsen ei 
voi toimia klubin virkailijana eikä valtuutettuna edustajana. Ulkojäsenellä on 
jäsenmaksuvelvollisuus sekä puhe- ja äänioikeus klubin kokouksissa. 
       Kun vuoden jälkeen asia ei muutu, niin jäsen eroaa. 
  
c) Klubikokous voi yksimielisellä päätöksellä kutsua kunniajäseneksi paikkakunnalla 
asuvan henkilön, joka ei ole klubin jäsen, mutta joka on suorittanut merkittäviä 
palveluksia klubille tai lionstoiminnalle. Kunniajäsenellä ei ole liittymis- eikä 
jäsenmaksuvelvollisuutta, vaan klubin varoista suoritetaan kunniajäsenen jäsen- ja 
mahdolliset liittymismaksut. Kunniajäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta klubin 
kokouksissa ja hän ei voi toimia klubin virkailijana tai valtuutettuna edustajana. 
       Nuorilla klubeilla ei valitettavasti ole resursseja tähän. 
  
d) Etuoikeutetuksi jäseneksi voi päästä henkilö, joka on ollut vähintään 15 vuotta 
toimivana jäsenenä, mutta joka iän, sairauden tai muun erityisen syyn vuoksi haluaa 
luopua toimivasta jäsenyydestä. Etuoikeutettu jäsen ei voi toimia klubin, piirin, liiton tai 
järjestön virkailijan tehtävissä, mutta hänellä on kaikki muut klubin jäsenen oikeudet 
sekä puhe- ja äänioikeus. Etuoikeutetulla jäsenellä on jäsenmaksuvelvollisuus. 
Etuoikeutetusta jäsenyydestä tarvitaan kokouksen yksimielinen päätös. 
        Nuorten klubien takia tähän olisi toivottavaa, että jäsen, joka on ollut  
        toimiva  jäsen 10 vuotta ja yllä mainittujen syiden vuoksi joutuu  
        luopumaan  toimivasta jäsenyydestä, voisi päästä etuoikeutetuksi  
        jäseneksi.  Ainakin olisi tarjottavaa heille, jota tätä haluaisivat.  
        Tämä voisi  olla aloite F-piiriltä Liiton vuosikokoukseen 2021. 

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

 
20. Palveluasia 

GST Jaakko Korkonen   
Timo Sysilammen viitoittamalla tiellä jatketaan. Klubien palvelujohtajien kynnys 
kirjata asioita voi kariutua jo alkumetreillä, ellei kirjautuminen My Lioniin onnistu. 
Aktiviteettien kirjaamainen vaatii atk osaamista, oikean jäsennumeron, puhelinnumeron 
ja/tai sähköpostiosoitteen, jotka ovat jo järjestelmässä. My Lion on paikka, mistä näkyvät 
myös muiden klubien aktiviteetit. Toimii näin ollen myös ideapankkina. Lions toiminnan 
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näkyvyyden ja olemassaolon ”todistettavuus” saadaan esille, kun tehdyt palvelutyötunnit ja 
lahjoituksen saadaan näkyviksi. 
 
Klubeja kannustetaan nimeämään palvelujohtaja (esim. sihteeri oto) ja piirin taholta tuetaan 
osaamista tarjoamalla koulutusta/infoa. Aikaisemien kahden kauden  
lahjoitussummat ovat olleet luokkaa 124000 dollaria ja tämä luku on varmasti paljon 
suurempi käytännössä. Tekemällä numerot näkyviksi niin summa voidaan varmasti 
kaksinkertaistaa. 
Klubeja kannustetaan osallistumaan vähintään yhteen kansainväliseen projektiin. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

21. Ilmoitusasiat 

Piirikuvernööri Raimo Sillanpää  
1. Piiri: Whatsapp-ryhmät DG <-> alue- ja lohkopuheenjohtajat, lohkopj <-> presidentit. 
2. Piiri: Klubien aktiviteetit lohkoittain on kerätty piirin kotisivuille. 
3. Piiri: Piirikuvernöörin ja varapiirikuvernöörien vierailuohjelmat ovat avoinna kotisivuilla. 
4. Piiri: Lohkopuheenjohtajat ovat saaneet toimeksiannon puuttua jäsenilmoituksiin. 
5. Piiri: 1VDG Tapio Seppä-Lassila vastaa 21.11.2020 piirihallituksen kokouksen järjestelyistä. 
2VDG Matti Kärnä vastaa 20.2.2021 piirihallituksen hallituksen kokouksen järjestelyistä. 
6. Piiri: Viestintäkoulutus 3.10.2020 Lapualla. A1L1 ruotsinkielinen klubivirkalijoiden 
koulutus 17.9. tai 24.9.2020 Närpiössä. 
7. Piiri: Jäsenmäärä -1, vrt. 2019-2020. Piirin suurimmat klubit LC Kurikka/Paitapiiska ja LC 
Vaasa/Meri 42. Viisi klubia alle 15. 
8. Liitto: Lions-liitto aloittaa webinaarisarjan 3.9.2020. Liiton hallitus on hyväksynyt 
webinaarisarjan ”Tuhansien leijonien maa” käynnistämisen. Webinaarisarja pitää sisällään 20 
puolen tunnin aikataulutettua ja teemoitettua tapahtumaa.  
9. Liitto: Virheitä kotimaisessa jäsenmaksulaskutuksessa. Ilmoitus liiton toimistoon 
viimeistään 31.8.2020 sähköpostiosoitteeseen laskutus@lions.fi  
10. Päämaja: Rauhanjulistekilpailu-selvitys on kesken. 
11. Päämaja: MyLCI: Siirto- tai palaavan jäsenen historia on mahdollista palauttaa MyLCI-
rekisteriin, jolloin ei tarvitse siirto- tai palaavaa jäsentä kirjata uutena jäsenenä. 
12. Päämaja: Kaikkien klubien tulee tehdä MyLion-rekisteröintejä. 
13. Päämaja: Piirikuvernööri tulee nimittämään 15.9.2020 mennessä ”Uusia ääniä  
        2020-2021”, henkilöt seuraaville osa-alueelle: palvelu, jäsenyys, johtaminen ja 
markkinointi.  
14. Päämaja: Kouluttajien koulutusinstituutti (FDI) Tukholmassa 22.-24.5.2021, Hakemukset 
21.2.2021 mennessä. 
15. Päämaja: LCIF-tavoite 23000€. Olen kuukausilahjoittaja, 28$/kk. 
 
Aarne Ritari säätiön  toimikunnan jäsenet ottivat vastaan adressit. 
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22. Muut esille tulevat asiat 
LC Laihia/Helmi -klubin ajatus järjestää frisbee golf- F-piirin kisat toukokuussa 2021. 
Jaana Kankaanpää esitteli Laihian Helmen tapahtuman idean; kaikille vapaa kisa, jossa 
korostuu rento yhdessäolo. Kaikki piirin klubien jäsenet tervetulleita. Asiasta infoa keväällä. 

 
I-pysti : IPDG n  I- pystin luovutus IPDG Thorolf Westerlundille.  Piirin vuosikokous 2020-2021 
pidettiin sähköisesti, joten tämän pystin luovutus ei silloin ollut mahdollista totesi PDG 
Annukka Laurila. Pystin luovutti kauden 2020-2021  IPDG Annukka Laurila. 
 
Piirikuvernööri  Raimo Sillanpään KV  LCIP Lontoon koulutuksen ja/ tai matkakulujen 
korvaaminen piirin  varoista.  
PDG Annukka Laurila esitti  kulujen korvaamista DG Sillanpäälle. 
Piirikuvernööri kiitti ajatuksesta, mutta kieltäytyi ottamasta piirin korvausta vastaan, koska 
oli saanut korvauksen jo omalta klubiltaan. 
 
Keräyslippaiden uudet tarrat tulleet. Tarroja on jaossa 1 merkki /klubi. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

23. Kokouksen päättäminen 
Piirikuvernööri Sillanpää kiitti  aktiivista kokousväkeä osallistumisesta ja päätti 
kokouksen klo 13.37. 
 
Ilmajoella 21.11.2020 
 

 
                         
 

Raimo Sillanpää   Arja Kanto 
Piirikuvernööri 2020-2021  Piirisihteeri 2020-2021 
 
 
Liitteet: Osanottajaluettelo 
         Tilit- ja tilinpäätöstiedot 
 

Jakelu: 
F-piirin piirihallitus, lohkojen ja toimikuntien puheenjohtajat, F-piirin entiset piirikuvernöörit, 
Liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, Pääsihteeri,  
Päämaja/Tanja Saarinen 
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