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LIONS-PIIRI 107-F RY PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 1/2022-2023 3.9.2022 

Aika: 3.9.2022 klo10:00-12.00 

Paikka: Hotelli Mesikämmen, Ähtäri 

Läsnä: Yhteensä 23 henkilöä, joista äänivaltaisia 13, läsnäolo- ja puheoikeudellisia 5, puolisoita 5. 

 

Järjestävän klubin Ähtäri/Ouluveden jäsen. lohkonpuheenhohtaja Ari Niemi toivotti kokousvieraat  
tervetulleeksi Ähtäriin. 
Piirikuvernööri lahjoitti Niemelle piirin kauden solmion. 

  

PÖYTÄKIRJA  

1. Kokouksen avaus 

Piirikuvernööri Matti Kärnä avasi kokouksen toivottamalla piirihallituksen jäsenet tervetulleiksi toimintakauden 
2022-2023 piirihallituksen ensimmäiseen kokoukseen. 

 

 Laulettiin Leijonahenki.  

 

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. 

Esitys: 

• pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

• pöytäkirjan tarkistaa ja hyväksyy piirihallitus seuraavassa kokouksessa, poikkeuksena 

viimeinen kokous, jossa valitaan vähintään kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirja 

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

3. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan, että piirihallituksen kokoukseen voi osallistua piirikuvernöörin niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai 
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai se voidaan järjestää piirikuvernöörin päätöksellä 
pelkästään tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisesta tai kokouksen 
järjestämisestä etäyhteydellä on kokouskutsussa mainittava. 

 

Todettiin piirihallitukseen kuuluvan 20 äänivaltaista jäsentä. Äänivaltaisia jäseniä oli paikalla 13, kaikki 
osallistuivat paikan päällä kokoukseen. 

Läsnäolo- ja puheoikeuden omaavia henkilöitä oli saapuvilla 18. 

Sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksesta on ilmoitettava piirihallituksen jäsenille ja läsnäolo-oikeutetuille 
kirjallisesti tai sähköpostitse vähintään 7 päivää aikaisemmin sääntöjen määräämällä tavalla. Kutsu on julkaistu 
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piirin kotisivuilla 21.8.2022 ja lähetetty sähköpostilla 21.8.2022. Kun piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri ja 
vähintään puolet äänivaltaisista hallituksen jäsenistä on läsnä, niin kokous on päätösvaltainen. 

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Kokoukselle oli laadittu esityslista, joka oli edeltä käsin lähetetty piirihallituksen kokouksen osanottajille. 

Puheenjohtajan ehdotuksesta kohtaan 19. Palveluasiat lisätään käsiteltäväksi kumppanuudet.  Kohta 20. jätetään 

esityslistalta pois koska siihen kuuluva materiaali ei ollut saapunut kokouspaikalle, siten kokousasiakohdat 

siirtyvät siitä eteenpäin yhdellä numerolla pienemmäksi. 

  

Päätös: Lisäykset hyväksyttiin esitetyn mukaisesti 

 

5. Kokouksen virallinen kieli 

Vallitsevan käytännön mukaan piirihallitusten kokousten virallinen kieli on suomi. Tarvittaessa puheenvuorot 
voidaan pitää ruotsiksi. 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

 

 

6. Todetaan piirin alueella toimivat klubit 

Lions-piiri 107-F ry on rekisteröity 4.5.2022 ja 3.9.2022, rekisteröitymisen jälkeen ensimmäisessä piirihallituksen 
kokouksessa todetaan, että piirin jäseniä ovat kaikki piirihallituksen hyväksymät piirin alueella toimivat järjestön 
rekisteröimät perustamiskirjan omaavat oikeustoimikelpoiset klubit, jotka suorittavat järjestön, liiton ja piirin 
määräämät liittymis- ja jäsenmaksut. Klubit ovat velvollisia noudattamaan järjestön, liiton ja piirin sääntöjä sekä 
piirin kokouksessa tehtyjä päätöksiä. Piirihallituksen kokouksessa todetaan piiriin perustetut uudet klubit ja niiden 
ottaminen piirin jäseniksi.  

Edellä kuvatut ehdot täyttäviä klubeja on piirin alueella 58 kpl, jotka otetaan rekisteröityneen piirin jäseniksi. 
Klubiluettelo liitteenä. 

Muutokset edellisen piirihallituksen kokouksen jälkeen: 

Piirin alueella lakanneet klubit: LC Alavus/Kuulattaret, LC/Ähtäri.   

Klubien yhdistymiset: LC Alavus/Salmi ja LC/Alavus ovat yhdistyneet klubiksi LC/Alavus. 

Päätös: Merkitään tiedoksi 

7. Toimintakertomus 2021-2022 

IPDG (Immediate Past District Governor / edellinen piirikuvernööri) Tapio Seppä-Lassila esitteli 
toimintakertomuksen 2021-2022. 

Päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin ja viedään vuosikokoukselle 22.4.2023. 

 

8. Piirin tilit ja tilinpäätös 2020-2021 

Kauden 2021-2022 piirikuvernööri Tapio Seppä-Lassila esitteli tilit ja tilinpäätöksen. 

Päätös: Tilit ja tilinpäätös hyväksyttiin ja allekirjoitettiin. 
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9. Esitetään piirin taloudellinen tilanne 

CT Pasi-Aatos Kari esitteli kauden taloudellisen tilanteen. 

Rahaa toimintatilillä 21087,16 €. 

Nuorisovaihto tilin saldo 12354,66 €. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

10. Piirin alue- ja lohkojako sekä toimikunnat ja tehtävävastuut 

Piirissä on 58 klubia (61 ed. vuonna) ja niissä 1379 jäsentä eli piiri on kansainvälisten sääntöjen mukainen 

täydet piirioikeudet omaava piiri (minimi on 1250 jäsentä). Todettiin alue ja lohkojako. Todettiin kauden 2022-
2023 toimikunnat ja piirikuvernöörin niihin nimittämät vastuuhenkilöt, jotka esitellään toimintasuunnitelman 
yhteydessä. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

11. Piirin talousarvio toimikaudelle 2022-2023 klubeilta perittävine maksuineen 

1VDG Matti Kärnä esitteli vuosikokouksessa 23.4.2022 toimintakauden talousarvion, jonka vuosikokouskokous 
vahvisti.  

Päätettiin pitää klubien jäsenkohtainen nuorisoleirimaksu ennallaan ja ettei leirimaksua nuorilta peritä.  

Kaudella 2022-2023 klubeilta peritään seuraavaa nuorisoleiriä varten 3 euroa/jäsen, 30.6.2022 jäsenmäärän 
mukaisesti.  

Isäntäperhejakson pituudeksi sovittiin 1 viikko, ennen leiriä. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

12. Laskujen hyväksyminen 

Esitys: 

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. 

Laskujen tullessa netin kautta, rahastonhoitajan tulee tietää mitä piirikuvernööri on tilannut ja/tai hyväksynyt 
tilattavaksi, niin sähköinenkin hyväksyminen on mahdollinen. 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

13. Piirin varoista suoritettavat korvaukset 

Esitys: 

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. 
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14. Toimintakauden 2022-2023 teemat 

Lions-järjestön kansainvälinen tunnuslause - We Serve – Me palvelemme – Vi hjälper 
Kansainvälisen presidentin teema- Yhdessä me pystymme – Tillsammans förmår vi 
Kotimainen teema- Lions – avoin muutokselle - öppen för förändring 
Lions-liiton puheenjohtajan teema- Kerro palvelustamme – Berätta om vår tjänst  
Piirikuvernöörin teema- Rohkeasti esillä, omana itsenään – Visa djärvhet, vara dig själv 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 

15. Piirin virkailijoiden toimintasuunnitelmien hyväksyminen kaudelle 2022–2023 

Piirihallituksen jäsenet, varapiirikuvernöörit, lohkojen- sekä toimikuntien puheenjohtajat 

ovat laatineet toimintasuunnitelman omalta alueeltaan. Toimintasuunnitelmat on toimitettu word-lomakkeilla 

sähköpostilla piirisihteerille, joka on tehnyt niistä liitteenä olevan pdf-koosteen. 

Seuraavissa piirihallituksen kokouksissa on mahdollista täydentää suunnitelmia ja raportoidaan suunnitelmien 
edistymistä kunkin vastuualueen henkilön toimesta. Täydennykset ja raportoinnit omilla lomakkeillaan. 

 

Päätös: Merkittiin toimintasuunnitelmat tiedoksi. 

 

16. Piirihallituksen kokoukset ja niiden valmistelu 

1. Lauantai, 3.9.2021, klo 09.00 

Vastuuklubi LC Ähtäri/Ouluvesi, A4/L1   

 

2. Perjantai, 18.11.2022 

Vastuuklubi XXX, A1/2 LPJ:t, (1VDG Markku Ojala tukee järjestelyissä) 

 

3. Lauantai 18.02.2023 

Vastuuklubi YYY, A1/2 LPJ:t, (2VDG Juha Lahtinen tukee järjestelyissä) 

 

4. Ylistaro Lauantai 22.04.2023 

Vastuuklubi LC Ylistaro 

 

Piirihallituksen kokouksen yhteydessä järjestettävien koulutusten ja kohdeyleisön päättää 

koulutustiimi ja kutsuu osanottajat koulutukseen. 

Aarne Ritari/Melvin Jones -Gaalailta on tarkoitus järjestää keväällä 2023. 

Toimikunta organisoi tapahtuman. 

 

Johtoryhmä kokoontuu kuukausittain, kuukauden 2. torstai klo 19.00 virtuaalisesti. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

17. Koulutusasiat 

GLT Matti-Pekka Mäkelä 

- lpj ja presidenttikoulutus piirihallituksen 3.9.2022 kokouksen yhteydessä 
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- koulutustiimi valmistelee eri aiheista koulutuksia, joita järjestetään kauden mittaan pääosin verkkokoulutuksina 

- strategiavalmennus, piirin strategialähettiläät tukena 

- ruotsinkielinen koulutus / PDG Thorolf Westerlund 

- kaudella on mahdollista jatkaa koulutuksia GoToMeetingillä eri aiheista 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

18. Jäsenasiat 

Piirien jäsenjohtajat kokoontuivat Seinäjoella 20.-21.8.2022 
GMT Jari Pärnänen osallistui. 
Käsiteltiin mm. jäsenten viihtyvyyttä ja uutta kv jäsenyysaloitetta, jonka pyrkimyksenä on: 

- innostaa piirejä uusien klubien kautta   
- aktivoida klubeja uusilla jäsenillä   
- motivoida jäseniä mielekkään palvelun kautta viihtymään klubeissa   
-  
Päätös: Merkitään tiedoksi 

 

19. Palvelu ja kumppanuudet 

GST Jaakko Korkonen selvitti palvelu- ja kumppanuusasioiden monimuotoisuutta sekä aktiviteettien kirjauksien 

merkitystä, esim. voi hakea uusia toimintaideoita muilta klubeilta. Näkee piirin toiminnan. 

Ehdotus piirin Hyvän päivän palveluaktiviteetiksi: 
Arja Kanto, Seinäjoki/Aalto ehdottaa pohdintaan Hyvän Päivän teemaksi ikäihmiset, ainakin tälle 
vuodelle.  Vanhusten viikko 2.-9.10.22 ajoittuu juuri sopivasti Hyvän Päiväämme. Tämän vuoden vanhustenviikon 
teemana on meneminen luontoon. Yksinkertaisesti aktiviteetti voisi olla ikäihmisten ulkoilutusta, 
nuotiomakkarat/kahvit pullat, säävarauksella. Sisätiloissa yhteislaulua, keskustelua, luonnosta luontoääniä. 
Piirikuvernööri tiedottaa Hyvän Päivän teemasta.  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

20. Ilmoitusasiat 

1.Piirikuvernöörin whatsapp-ryhmät   

• Kuvernöörit  

• Laajennettu johtoryhmä   

• Piirihallitus ja tmk pj:t alue- ja lohkopuheenjohtajat  

• Lohkonpuheenjohtajille tehtäväksi whatsapp-ryhmät lohkon presidenttien kanssa. 

 

2. Piirikuvernöörin ja varapiirikuvernöörien vierailuohjelmat ovat avoinna kotisivuilla. 

 

3. Lions 2030 Strategia-työpaja F-PIIRI 14.9. klo 19-21, mukaan tulee JORY, mieluusti koko piirihallitus. 

 

4. Piirin Leijona-sanomat kaipaa juttuja, aiheita riittää joka klubissa, omia leijonatarinoita mm jäsenyyden alusta. 

Edullista ilmoitustilaa saatavilla Leijona-sanomissa. 

5. Kauden kravatit, taskuliinat ja huivit  
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Pohdittavaksi kysymys: Voisiko tehdä siten, että kun ilmestyy uusi juttu leijona-sanomiin, siitä tulisi jäsenille s-
posti jossa linkki juttuun? 

 

5. Uusi LEO-youtube video, katseltiin piirin sivuilta. 

6. Arja Jauhiainen toistaiseksi sivussa hallitustyöskentelystä sairauden vuoksi 

7. Jäsenyys webinaari 22.9.2022. 

 

 

23. Muut esille tulevat asiat 

PDG Annukka Laurila valittiin Lionsliiton toiminnantarkastajaksi Kouvolan vuosikokouksessa 2022.  

 

24. Kokouksen päättäminen 

 

Piirikuvernööri Matti Kärnä kiitti aktiivista kokousväkeä osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 12.25. 

 

Ähtäri, 3.9.2022 

 

 

 

Matti Kärnä   Arto Huhtala 

Piirikuvernööri 2022-2023   Piirisihteeri 2022-2023 

 

Liitteet: Osanottajaluettelo 

Tilit- ja tilinpäätöstiedot 

Piirin klubit luettelo 


