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107-F PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 1 / 2018-2019 PÖYTÄKIRJA 

 

Aika: 7.9.2018 klo 18.45- 

Paikka: Sanssinkartano, Ullantie 7, 61800 Kauhajoki 

Läsnä: Yhteensä   41 henkilöä, joista äänivaltaisia 14, läsnäolo- ja puheoikeudellisia 7, 

lioneja 21, puolisoita 11 ja vierailijoita 9 

 

TERVEHDYKSET JA ALKUPUHEENVUOROT 

 

- Kauhajoen kaupungin tervehdyksen toi kaupunginjohtaja Linda Leinonen.  

- Suomen Lions-liiton terveiset toi VCC Aarne Kivioja. 

o Halu tutustua kentällä tapahtuvaan toimintaan ja arvioida miten diabetes ja Itämeri 

hanke huomioidaan piirin tasolla. 

- IPCC Erkki Honkalan puheenvuoro 

o Matti Kärnä sai TOP 10 Nuorisoleiri- ja vaihtojohtajan kansainvälisen palkinnon 

ansioistaan.  

- Sanssinkartanon esitteli Taija Hakola LC Kauhajoki/Katrilli. 

- DG esitteli puoliso-ohjelman: Eduskunta Kauhajoella 1939-1940 –museon esittelee lion 

kunnanjohtaja Heikki Taimi ja Veteraanien Perinnetalon Jussi Heikkilä.  

- Seisaalle nousten laulettiin ”Leijonahenki” PDG Jarmo Hietalan säestyksellä. 

- Puolisot siirtyivät omaan ohjelmaansa Lauri Laurilan johdolla. 

- Kokouksen järjestelyistä vastasi DG Annukka Laurila ja Kauhajoen kaikki klubit. 

 

 

KOKOUSASIAT 

 

1. Kokouksen avaus 

Piirikuvernööri Annukka Laurila avasi kokouksen 19.05 toivottamalla tervetulleiksi piirihallituksen 

jäsenet ja vieraat toimintakauden 2018-2019 piirihallituksen ensimmäiseen kokoukseen. 

Merkit jaettiin lohkon- ja toimikuntien puheenjohtajille. 

 

Päätös: Todettiin kokous avatuksi. 

 

2.  Kokouksen järjestäytyminen ja pöytäkirjan tarkastusmenettely  

Todetaan, että piirin sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksen puheenjohtajana toimii 

piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeri. 
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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 

• valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja yksi varapöytäkirjantarkastaja. 
 

Päätös: Hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Suominen LC Kaskinen-Kaskö ja Kirsti 

Ala-Kutsi LC Vaasa/Family. Varapöytäkirjaantarkastajaksi Aune Vanhanen LC Kauhajoki/Katrilli 

 

3.  Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin piirihallitukseen kuuluvan 15 äänioikeutettuja jäsentä. Äänivaltaisia jäseniä oli paikalla 14.  

Läsnäolo- ja puheoikeuden omaavia henkilöitä oli saapuvilla 7. 

Sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksesta on ilmoitettava 14 päivää aikaisemmin sääntöjen 

määräämällä tavalla. Kutsu on julkaistu piirin kotisivuilla 22.8.2018 ja lähetetty sähköpostilla 

14.8.2018. 

Kun piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri ja vähintään puolet äänivaltaisista hallituksen 

jäsenistä on paikalla, niin kokous on päätösvaltainen. 

 

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (liite 1) 

 

4.  Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Kokoukselle on laadittu esityslista, joka on edeltä käsin lähetetty hallituksen jäsenille. Muutos 

esityslistan kohta 15 GMT puheenvuoro siirretään kohtaan 16 Jäsenasiat. 

 

Päätös: Hyväksyttiin muutoksella 

 

5.  Kokouksen virallinen kieli 

Sääntöjen mukaan piirihallitusten kokousten virallinen kieli on suomi. Tarvittaessa puheenvuorot 

voidaan pitää ruotsiksi. 

 

Päätös: Hyväksyttiin 

 

6.  Piirin alue-ja lohkojako sekä toimikunnat ja tehtävävastuut 

Piirissä on 65 klubia ja niissä 1.7.2018 1626 jäsentä eli piiri on kansainvälisten sääntöjen mukainen 

täydet piirioikeudet omaava piiri. Todetaan alue-ja lohkojaon muuttuneen piirikokouksessa 

Seinäjoella 21.4.2018. Todetaan alueita olevan 4 ja lohkoja 9. Jokainen klubi on saanut piirin 

toimintasuunnitelman kaudelle 2018-2019, jossa on sivuilla 4 ja 5 uusi alue- ja lohkojako 

karttoineen. Toimintasuunnitelma on toimitettu myös ruotsiksi. Todetaan kauden 

2018-2019 toimikunnat sekä muut vastuutehtävät ja piirikuvernöörin niihin nimittämät 
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vastuuhenkilöt (ks. toimintasuunnitelma). 

Päätös: Todettiin 

 

7.  Esitetään piirin taloudellinen tilanne 

Rahastonhoitaja Leo-Korpi-Halkola esitteli taloudellisen tilanteen. Edellisen rahastonhoitajan Jari 

Pärnäsen liitolle tekemän piirirahaselvityksen mukaan piiri oli saanut liitolta piirirahaa kaudelle 

2017-2018 7471,50 euroa ja käyttänyt 10 774,00. Rahaa käytettiin 3302,50 euroa enemmän kuin 

saatiin. 

 

Päätös: Todettiin 

 

8.  Piirin talousarvio toimikaudelle 2018-2019 klubeilta perittävine maksuineen 

Todetaan, että talousarvioehdotus on käsitelty ja hyväksytty piirin vuosikokouksessa Seinäjoella 

21.4.2018 

Samalla todetaan, että talousarvioon sisältyvät seuraavat maksut: Nuorisoleiriä 2020 varten 

kerätään piirikokouksen yksimielisellä päätöksellä klubeilta nuorisoleirimaksu, joka on 

3 euroa/jäsen 1.7.2018 jäsentilanteen mukaisesti. 

 

Päätös Hyväksyttiin 

 

9.  Piirin pankkitilit ja tilien käyttöoikeudet 

Piirin pankkitilit: Piirin tili Oma Säästöpankki FI49 4924 0010 1371 44 ja  

      Nuorisoleiritili FI54 4924 0010 1371 51. 

Piirin rahastonhoitajana toimii Leo-Korpi-Halkola. Hänellä on käyttöoikeus 

kumpaankin yllämainittuun tiliin 1.7.2018 alkaen. 

Rahastonhoitaja Leo Korpi-Halkolalle myönnetään molempien piirin tilien verkkopankkitunnusten 

käyttöoikeus. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja myönnettiin verkkopankkitunnusten käyttöoikeus kumpaankin 

yllämainittuun tiliin 

 

10. Laskujen hyväksyminen 

Päätetään 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. 

 

Päätös: Hyväksyttiin 
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11. 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 todetaan, että piirihallituksen jäsenten ja puolisoitten 

kokousruokailu tai kahvi on maksuton. 

 

Päätös: Hyväksyttiin 

 

12. Toimintakauden 2018-2019 teemat sekä LCI Forward ja GAT 

Todettiin teemat toimintavuodelle 2018-2019: 

Pysyvä kansainvälinen teema, joka on myös  

 Kansainvälisen presidentin Gudrun Yngvadottirin  

teema                                    We serve – Me palvelemme - Vi hjälper 

 

Suomen Lions-liiton teema  Lions-monta tapaa tehdä hyvää –  

   Lions – många sätt att göra gott 

 

Lions-liiton puheenjohtajan  

Pirkko Vihavaisen teema  Me palvelemme - sydämellä! –  

   Vi hjälper med hjärtat! 

 

Piirikuvernöörin teema  Pidetään toisistamme huolta – Ta hand om varandra  

 

LCI Forward on kansainvälisen järjestömme palvelumalli eli palvelun painopistealueet seuraavan 

neljän vuoden aikana. Näitä ovat nälkä, näkö, ympäristö ja uusina diabetes ja lapsuusiän syöpä, 

unohtamatta nuorisoakaan. 

  

GAT=GLT+GMT+GST  

Piiritasolla edellämainitun toimintamallin panee toimeen piirin toimintaryhmä GAT, jonka 

puheenjohtaja on piirikuvernööri ja muut jäsenet ovat koulutusasioista vastaava GLT (Juha 

Lahtinen), jäsenasioista vastaava GMT (Veijo Hannonen) ja palvelutoiminnasta vastaava GST (Timo 

Sysilampi). 

Klubitasolla tätä kaikkea jo toteutetaan. Palvelumallista vastaa klubin oma toimintaryhmä GAT 

puheenjohtajana klubin presidentti, koulutusasioista GLT voisi vastata 1. varapresidentti 

varmistaen, että seuraavan toimikauden toimijat tulevat koulutetuiksi, jäsenasioista vastaa klubin 

jäsenjohtaja GMT esim. jäsen- ja sääntötoimikunnan puheenjohtaja ja palvelujohtajana GST voisi 

olla past presidentti tai klubin aktiviteettitoimikunnan puheenjohtaja. 

 

Päätös: Todettiin teemat ja niiden sisältö sekä LCI Forward ja GAT:n sisältö 
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13. Piirin virkailijoiden toimintasuunnitelmien esittely ja hyväksyminen kaudelle 2018-2019. 

Lohkojen puheenjohtajat esittelivät toimintasuunnitelmansa. 

Piirikuvernööri, varapiirikuvernöörit, lohkojen sekä toimikuntien puheenjohtajat 

ovat laatineet toimintasuunnitelman omalta alueeltaan. Suunnitelmat on toimitettu piirisihteerille 

joka on koonnut ne yhteen. Asiakirjat on toimitettu sähköpostilla piirihallituksen jäsenille. 

Lisäksi todetaan, että seuraavissa piirihallituksen kokouksissa tarvittaessa täydennetään 

suunnitelmia ja raportoidaan suunnitelmien edistymistä kunkin vastuualueen henkilön toimesta. 

Toimintasuunnitelmien käsittelyn yhteydessä nousi esille seuraavia asioita: 

• jäsenten rekrytointi 

• toiminnasta tiedottaminen 

 

Toimintasuunnitelmat kokouspöytäkirjan liitteenä. 

 

Päätös: Hyväksyttiin toimikuntien toimintasuunnitelmat ja käsiteltiin tulleet esitykset (liite 2)        

   

14. Piirihallituksen kokoukset ja niiden valmistelu sekä johtoryhmän kokoukset 

1. kokous 7.9.2018 Kauhajoella, vastuuklubeina kaikki Kauhajoen neljä klubia 

2. kokous pe 16.11.2018, alue 4 vastuuhenkilöt Kari Sipilä ja Heli Kivimäki 

3. la 9.2.2019, alue 3 vastuuhenkilöt Tuulikki Martikkala ja Päivi Rantavuori  

4. la 13.4.2019, Närpiö, vastuuklubina LC Närpes 

Johtoryhmän kokoukset järjestetään GoToMeeting-nettikokouksina 8.11.2018, 31.1.2019 ja 

11.3.2018 klo 18.00-21.00. Muulloin tarvittaessa. 

Koulutusta järjestetää GoToMeeting-nettikokouksina. 

 

Päätös: Hyväksyttiin 

 

15. Koulutus ja palveluasiat  

Lohkon puheenjohtajien koulutus pe 7.9.2018 klo 17.00-18.15. Kouluttajana Tapio Lappi-Seppälä. 

Klubien liiiketoimien suhteesta verottajaan kertoi toimitusjohtaja Raija Saarivirta-Kut otsikolla 

”Klubien pisnekset ja alvit” 

Ruotsinkielisten klubien virkailijoiden koulutus pidetään la 8.9.2018 Närpiössä. Kouluttajana 1VDG 

Thorolf Westerlund. 

Piirin GST Timo Sysilampi esitteli lyhyesti GAT mallin ja siihen liittyvän palvelukehyksen. 

Lions Quest Marika Haapanen kertoi lyhyesti LQ koulutuksesta, myös ruotsinkielinen koulutus on 

suunnitelmissa. 

 

Päätös: Todettiin 

 

16. Jäsenasiat 

Piirin jäsenjohtaja GMT Veijo Hannonen kertoi jäsentilanteesta ja jäsenkampanjasta ”Haku päällä”, 
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nyt on puheet pidetty ja on aika ryhtyä konkreettisiin toimiin jäsenkadon estämiseksi. 

Uusi liitännäisklubi teemaklubina perusteila Karijoelle. 

 

Päätös: Todettiin 

 

17. Ilmoitusasiat 

- LEO AMF-piiripresidentti Elina Laakson esitteli LEO toimintaa. 

- Piirikuvernööri ilmoitti seuraavista toimintaan kuuluvista asioista: 

o Rauhanjulistekilpailu kaudella 2018-2019 teemalla YSTÄVÄLLISET TEOT OVAT 

TÄRKEITÄ. Valmiit työt tulee toimittaa piirikuvernöörille 31.10.2018 mennessä. 

Kolme parasta palkitaan. 

Rauhanjuliste kilpailun paketteja on saatavana Lions-liiton nettikaupasta 1.10.2018 

asti. 

o Nuorisoleirimaksu 3 euroa/jäsen jäsentilanteen 1.7.2018 mukaan 

o Hyvän Päivä 8.10.2018 

o Anna Tukesi arvat Nuorison auttamiseksi sekä joulukortit ainoat kansalliset 

aktiviteetit. Tänä vuonna arpoja ei palauteta. 

o ARS- ja -Melvin Jones –gaalailta järjestetään maaliskuussa 2019. 

o Nuorisovaihto 2019 ilmoittautumiset 15.12.2018 mennessä nuorisovaihto joht. Harri 

Peltoselle. 

 

- Piirikuvernööri ja varapiirikuvernöörit ovat sopineet klubivierailustaan. Mikäli klubi haluaa           

vierailun tapahtuvan jonakin tiettynä ajankohtana, on siitä oltava riittävän ajoissa 

yhteydessä vierailijaan. Kuvernöörien vierailulistat ovat näkyvissä piirin kotisivuilla. 

 

- Todettiin että jäsenmaksujen maksamista seurataan päämajassa tarkoin. Mikäli klubilla on 

yli 120 päivän vanhaa velkaa järjestölle yli 1000 USD tai yli 20 USD/jäsen, klubilla on 90 

päivää aikaa maksaa velkansa, muuten klubi joutuu lakkautuslistalle. Lasku erääntyy aina 

heinäkuun ja tammikuun alussa. Lasku ei enää tule paperisena vaan täytyy hakea MyLCI:stä. 

 

- Klubien www-sivuja tulee kehittää ja nykyaikaistaa, piirissä on webmaster Raimo Sillanpää, 

joka auttaa kotisivujen suunnittelussa ja käytössä. Klubit nimeävät vastuuhenkilö www-

sivujen kehittämiseen ja muiden yhteistietojen lähettämiseen ja ylläpitämiseen. Raimo 

Sillanpää ohjeistaa ja auttaa. 

  

- Piirin Golf-mestaruuskisat 2018-2019 vastuuklubi LC Kauhajoki pidettiin 2.9.2018. 

 

- Lions vuosikirja 2018-2019 ei tänä vuonna julkaista, vaan LION-lehden nro 4 välissä liite. 

 

- PuSu-rahaa toimintaan voi hakea sekä piiri että klubit. 

 

- Kansainvälinen diabetes-päivä on 14.11.2018. 
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- Klubien presidenteillä on pääsy piirin jäsenosioon. 

 

Päätös: Todettiin 

 

18. Muut esille tulevat asiat. 

• LQ Marika Haapasen kiitokset klubeille. F-piirissä eniten koulutettuja. 

• Harri Peltonen esitti, että voitaisiinko esim. facebookiin järjestää keräyslinkki jolla 

kerättäisiin varoja avustuksiin. 

 

19. Kokouksen päättäminen 

Piirikuvernööri Annukka Laurila päätti kokouksen klo 21.12 ja kiitti kokouksen osallistujia 

aktiivisesta osallistumisesta. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi Kauhajoella 12.9.2018 

 

 

 
Annukka Laurila   Markku Ojala   

Annukka Laurila   Markku Ojala 

piirikuvernööri 107-F   piirisihteeri 

 

 

 

 
Harri Suominen   Kirsti Ala-Kutsi   
Harri Suominen   Kirsti Ala-Kutsi 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 

 

 

Liitteet: 

1. Osanottajaluettelo 

2. Piirihallituksen jäsenten ja toimikuntien puheenjohtajien toimintasuunnitelmat 2018-2019 

sisältää Nuorisovaihdon kauden 2017-2018 toimintakertomuksen, Matti Kärnä 

 
Jakelu: 

F-piirin piirihallitus ja toimikuntapuheenjohtajat, Liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, Pääsihteeri, 

Päämaja/Tanja Saarinen 

http://e-district.org/sites/107f/ 


