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107-F PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 2/2021-2022 19.11.2021 
 
Aika: 19.11.2021 klo 18:00-21.07 
Paikka: Ravintola Pakarin Vintti, Topeeka 42, Kauhajoki  
Läsnä: Yhteensä 30 henkilöä, joista äänivaltaisia 13, läsnäolo- ja puheoikeudellisia 11, puolisoita 5, 
vierailijoita 1. 
 
Puolisot ja vierailija eivät osallistuneet varsinaiseen kokoukseen. Puolisot siirtyivät puoliso-ohjelmaan 
ruokailun jälkeen ja vierailija poistui oman esityksen jälkeen. 
 
Ennen kokouksen alkua lohkonpuheenjohtaja Hannu Mäki-Rahkola, LC Kauhajoki / Päntäne piti 
esityksen klubin toiminnasta ja erityisesti klubin Päntäneen Sanomat -julkaisusta. 
 
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
 
1. Kokouksen avaus 
Piirikuvernööri Tapio Seppä-Lassila avasi kokouksen toivottamalla tervetulleiksi piirihallituksen jäsenet 
toimintakauden 2021-2022 piirihallituksen ensimmäiseen kokoukseen. 

Laulettiin seisomaan nousten ”Leijonahenki”-laulu. 

 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
Todetaan, että piirin sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksen puheenjohtajana toimii 

piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeri. 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

 

3. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin piirihallitukseen kuuluvan 19 äänivaltaista jäsentä. Äänivaltaisia jäseniä oli paikalla 13. 

Läsnäolo- ja puheoikeuden omaavia henkilöitä oli saapuvilla 11. 

Sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksesta on ilmoitettava 14 päivää aikaisemmin sääntöjen 
määräämällä tavalla. Kutsu on julkaistu piirin kotisivuilla 2.11.2021 ja lähetetty sähköpostilla 2.11.2021. 
Kun piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri ja vähintään puolet äänivaltaisista hallituksen jäsenistä on 
paikalla, niin kokous on päätösvaltainen. 

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
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Kokoukselle oli laadittu esityslista, joka oli edeltä käsin lähetetty piirihallituksen kokouksen osanottajille. 

Lisäysesitykset muihin asioihin, uudet asiakohdat: 

14. Kiviset etäisyyspaalut - kunnostusaktiviteetti 

15. RLLI - Regional Lions Leadership Institute -työpajan haku ja piirin tuki 

16. Kumppanuudet toimialan siirtäminen palvelut toimialaan sisältyväksi 

17. Klubien osallistuminen syöpälasten tukikonsertin ohjelmien myyntiin 

Päätös: Esityslista muutoksin hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

 

5. Kokouksen virallinen kieli 
Esitys: Vallitsevan käytännön mukaan piirihallitusten kokousten virallinen kieli on suomi. Tarvittaessa 
puheenvuorot voidaan pitää ruotsiksi. 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

 

6. Edellisen kokouksen 11.9.2021 pöytäkirjan tarkastus ja hyväksyminen 

Päätös: Pöytäkirja hyväksyttiin 

 

 

7. Esitetään piirin taloudellinen tilanne 
CT Pasi-Aatos Kari oli toimittanut sihteerille piirin taloustilanteen. 

Rahaa toimintatilillä 26.185,82 €. 

Nuorisovaihto tilin saldo 21.007,11 € 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 

8. Piirivirkailijoiden raportit 
Piirihallituksen jäsenet, varapiirikuvernöörit, lohkojen- sekä toimikuntien puheenjohtajat 

ovat laatineet raportin omalta toimialueeltaan. Toimintasuunnitelmat on toimitettu word-lomakkeilla 

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

Päätös: Merkittiin raportit tiedoksi. 

 

 

9. Koulutusasiat 
Katsaus menneisiin ja tuleviin koulutuksiin piirissä, GLT Matti-Pekka Mäkelä. Mäkelä esitteli myös 
tulevan RLL -koulutuksen. Virkailijakoulutus tulossa v. 2022 puolella. 

Toimikuntien puheenjohtajia kannustettiin pitämään 1 tunnin tietoiskuja etäyhteydellä. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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10. Seinäjoen Leijonat – klubien omaehtoinen yhteistyö 
Seinäjoen Leijonat on omaehtoinen yhteenliittymä, joka valmistelee ja toteuttaa tapahtumia 
yhteistyönä. Erkki Muilu piti esityksen Seinäjoen Leijonien toiminnasta. Jaakko Passinen kertoi tulossa 
olevasta konsertista. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 

11. Klubien palkitsemiskriteerit kaudella 2021 - 2022 
Esitys palkitsemiskriteereistä kaudella 2021-2022:  

Palvelujohtaja, GST valitsee parhaan palveluklubin, koulutusjohtaja, 

GLT valitsee parhaan kouluttajaklubin ja jäsenjohtaja, GMT valitsee eniten uusia jäseniä saaneen klubin. 

Lisäksi piirin viestintäjohtaja D-PRC valitsee klubin, joka on parhaiten huolehtinut klubinsa näkyvyydestä. 
Kukin klubi palkitaan vain yhden palkitsemiskriteerin perusteella.  

ARS-toimikunta palkitsee eniten ARS-adresseja vastaanottaneen klubin.  

GST, GLT, GMT ja D-PRC toimittavat valintakriteerit klubeille piirisihteerin kautta vuoden 2021 loppuun 
mennessä. Palkitut klubit julkaistaan ja palkitaan F-piirin vuosikokouksessa Lapualla 23.4.2022. 
Palkintojen suuruus á 150 €.  

Ehtona on, että kaikki piirille suoritettavat saatavat on hoidettu.  

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

 

12. Rauhanjulistekilpailu 
Rauhanjulistepiirustuskilpailuun saapui yhteensä 7 piirustusta. 

Teemana oli ”Olemme kaikki yhteydessä toisiimme ". Piirillä on töihin tekijänoikeus. 

Palkintojen suuruus: ensimmäinen palkinto 100 €, toinen palkinto 75 € ja kolmas palkinto 50 €. 
Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhteensä 32 ääntä. 

Äänestyksen tulos kolmen parhaan osalta: 

Sijoitus  Pisteet  Tekijä   Lähettävä klubi 

1. 11 Emmi Niemi   LC Vaasa / Family  

2. 10 Aino Ylinen   LC Nurmo / Valakiat  

3. 6  Venla Rantamäki LC Kauhajoki / Katrilli  

Päätös: eniten ääniä sai Emmi Niemen työ, klubi LC Vaasa / Family. Piirustus toimitetaan piirien väliseen 
jatkokilpailuun Suomen Lions-liittoon. 

 

 
13. Rahastosäästäminen klubin varainhankintana 
Ennen piirihallituksen kokousta kuultiin Oma Säästöpankin edustajan esitys rahastosäästämisestä 
eräänä varainhankintatyökaluna. 

Päätös: Merkitään tiedoksi 
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14. Kiviset etäisyyspaalut - kunnostusaktiviteetti 
Suomen Lions-liiton hallitus pyytää F- ja M-piirejä kartoittamaan klubien valmiuksia lähteä mukaan 
pilottina toimivaan 8-tien kilometripaalujen kunnostamiseen. F-piirin alueella 8-tie kulkee Vaasasta 
Lappfjärdin kautta M-piiriin.  

Esitys: Piirihallitus kannattaa hankkeen toteuttamista. Valitaan hankkeelle F-piirin koordinaattori, joka 
lähestyy niitä klubeja, joiden toiminta-alueen kautta 8-tie kulkee. Klubeista saadun palautteen 
perusteella, koordinaattori muodostaa ko. klubien kanssa työryhmän, joka valmistelee hankkeen 
edistämistä. Tarvittaessa piiri tukee hanketta tiedotus- sekä kokousmenettelyillä. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin, F-piirin koordinaattoriksi valittiin IPDG Raimo Sillanpää. 

 

 

15. RLLI - Regional Lions Leadership Institute -työpajan haku ja piirin tuki 
Käsiteltiin kohdan 9 yhteydessä. 

Alueellisten lionjohtajien koulutusinstuutin työpaja järjestetään 11.2.-13.2.2022 Tampereella. RLLI-
työpaja perustuu päämajan alueellisen lionjohtajien instituutin materiaaleihin, mutta järjestetään 
Suomessa omaan toimintaympäristöömme sopeutettuna. Työpajaan otetaan 48 lionia tai leoa. 
Osallistumismaksu 350 € kattaa etävalmennusosion, työpajan, majoituksen, ruuat ja tilavuokrat. 

Esitys: piiri tukee RLLI-koulutukseen osallistumista 300 eurolla. Summa jaetaan tasan piiristä valittujen 
lionien kustannusten kattamiseksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

 

16. Kumppanuudet toimialan siirtäminen palvelut toimialaan sisältyväksi 

Esitys: Kumppanuusjohtaja Anna-Liisa Laurila esitti, että F-piirin toimikuntiin kuuluvat tällä kaudella 
kumppanuus – ja palvelu omina kohtinaan. Toiminnat menevät siinä määrin päällekkäin, että 
rationalisoinnin vuoksi nämä molemmat voisi sisällyttää samaan, Palvelut -toimialaan. 

Päätös: Ehdotus on varteenotettava, kuitenkin 1. varapiirikuvernööri päättää keväällä piirihallituksen 
koostumuksen oman näkemyksensä mukaisesti. Esitys merkitään tiedoksi. 

 

 

17. Klubien osallistuminen syöpälasten tukikonsertin lipunmyyntiin 
Käsiteltiin kohdan 10 yhteydessä. 

Seinäjoen klubit järjestävät 27.3.-22 Lakeuden ristissä tukikonsertin syöpälasten hyväksi. 

Esitys: Kumppanuusjohtaja Anna-Liisa Laurila ehdottaa, että kaikki piirin klubit osallistuisivat konsertin 
käsiohjelmien myyntiin esim. 10 kpl/klubi, lippujen hinnasta 20 euroa, klubit saisivat 5 eur/ myyty 
käsiohjelma suunnattavaksi omaan aktiviteettiin. 

Päätös: Kun konsertin järjestelyt ovat edenneet niin pitkälle, että käsiohjelmien hinnat ja myyntipalkkio 
voidaan laskea, piiri suosittelee klubeille lippujen ottamista myytäväksi. Halutessaan klubit voivat ottaa 
käsiohjelmia myytäväksi 10 kpl erissä. Ohjelmien mukana toimitetaan lasku klubeille, eikä myymättömiä 
ohjelmia voi palauttaa järjestäjille. Työryhmä pitää piirikuvernöörin ajan tasalla valmisteluista. 
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18. Piirin rekisteröitymistyöryhmän tilannekatsaus 
Piirihallitus nimesi 11.9.-21 työryhmän valmistelemaan piirin rekisteröitymistä. Työryhmä on 
kokoontunut kolme kertaa ja koostanut esityksen liittyen rekisteröintiin. 

DG Tapio Seppä-Lassila esitti työryhmän valmistaman esityksen rekisteröinnistä, sen vaikutuksista piirin 
juridiseen asemaan sekä rekisteröitymisprosessin kulun piirihallituksesta kevään vuosikokoukseen ja 
edelleen Patentti- ja rekisterihallitukseen. 

Esitys: merkitään esitys tiedoksi ja piirihallitus päättää edetä rekisteröitymisessä niin, että laitetaan piirin 
klubeille pdf-esitys + piirin uudet säännöt tiedoksi. Helmikuun 2022 kokouksessa piirihallitus päättää 
esityksestä kevään vuosikokoukselle sääntömuutoksesta + rekisteröinnin loppuun viemisestä. 

Päätös: Päätettiin edetä esityksen mukaisesti. 

 

 

19. Palkitsemiset 
Kokouksessa tehtiin seuraavat palkitsemiset ja huomionosoitukset: 

Marika Haapanen LC Alavus/Kuulattaret Suomen Lions-liiton ansiotähti 

Thorolf Westerlund LC Närpes  Suomen Lions-liiton ansiotähti 

Juha Lahtinen LC Lapua  Suomen Lions-liiton ansiotähti 

Tapio Seppä-Lassila LC Lapua  Melvin Jones -jäsenyys 

 

 

20. Ilmoitusasiat 
1. Strategia työryhmän toiminta käynnistynyt Suomen Lions -liitossa, valmista 2023 

vuosikokoukseen mennessä, uusi piirijako yksi asia työryhmän asialistalla, työryhmän painopiste 
on luoda tilannekuva Suomen lions -toiminnan nykytilasta ja tuoda esitys toiminnan jatkuvuuden 
vahvistamiseksi. 

2. Suomen Lions-liiton sääntöihin tehtiin kesän vuosikokouksessa päivitys osallistumisesta liiton 
vuosikokoukseen ja kuvernöörineuvoston kokoontumiseen tietoliikenneyhteyden kautta. Muita 
liiton sääntömuutoksia on työn alla, ja niitä viedään eteenpäin strategiatyöryhmän työn 
edistymisen mukaan. 

3. Liiton aktiviteettivalokuvakilpailun 2. jakso menossa. Suositellaan osallistumista. 
4. Seuraava tunnin tietoisku on 9.12.-21, klo 18-19, jäsenjohtaja Jari Pärnänen 
5. Seuraava PH-kokous 2VDG Markku Ojala vastaa 3. piirihallituksen hallituksen kokouksen 

järjestelyistä. 
6. PDG Timo Sysilampi tiedotti kokoukselle, että liiton kumppanuusjohtaja PDG Veikko Teerioja, LC 

Lappeenranta asettautuu ehdolle liiton varapuheenjohtajaksi ja suositteli harkitsemaan 
Teeriojan kannattamista, mikäli F-piiristä ei tule omaa ehdokasta. 
 

 

21. Muut esille tulevat asiat 
Ei muita esille tulleita asioita. 
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22. Kokouksen päättäminen 

 

Piirikuvernööri Seppä-Lassila kiitti kokousväkeä aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 
21.07. 

 

 

 

Lapualla 19.02.2022 

 

 

 

Tapio Seppä-Lassila   Arto Huhtala 

Piirikuvernööri 2021-2022    Piirisihteeri 2021-2022 

 

 

Liitteet: Osanottajaluettelo 

 Esitys rekisteröinnistä 

 F-piirin voimassa olevat säännöt 

 Suomen Lions -liiton mallisäännöt rekisteröityneelle piirille 

 


