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107-F PIIRIN PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS III / 2018-2019 PÖYTÄKIRJA   

Aika: 9.2.2019 klo 12.00    

Paikka: Hotelli Sorsanpesä, Törnäväntie 27, 60200 Seinäjoki 

Läsnä: Yhteensä 34 henkilöä, joista äänivaltaisia 11, läsnäolo- ja 
puheoikeudellisia 10, lioneja 21, puolisoita 8 ja vierailijoita 5. 

 

TILAISUUS ALKOI RUOKAILULLA KLO. 12.00 

 

TERVEHDYKSET klo 12.45  

 

-LC Seinäjoki/Aallon presidentti Tuulikki Martikkala toi klubinsa terveiset ja toivotti 

kokousväen tervetulleeksi Seinäjoelle. 

 

-Seinäjoen kaupungin tervehdyksen toi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pasi Kivisaari 

ja hallituksen jäsen Tarja Tenkula. Kaupunki tuki piirihallituksen kokousta 300 € 

lahjoituksella. 

 

-DG Annukka Laurila esitti kiitokset kokousjärjestelyistä vastaavalle LC Seinäjoki/Aallolle 

sekä Seinäjoen kaupungille avustuksesta kustannuksiin. 

 

-DG Annukka Laurila onnitteli järjestön 31. rauhanjulistekilpailun F-piirin voittajaa Sonja 

Mäki-Latvalaa ja antoi lahjakkaalle taiteilijalle piirin palkinnon 100 euroa ja kunniakirjan 

sekä piirustusvälineitä. Sonjan sponsorina on toiminut LC Ilmajoki/Viljat. 

Samalla DG ilmoitti, että Suomen Lions-liitto on tarjoutunut ostamaan työn ja sen oikeudet 

300 eurolla. Taiteilija on hyväksynyt tarjouksen. Työ kehystetään ja ripustetaan liiton 

toimitalon seinälle. 

 

 

KOKOUSASIAT 

 

1. Kokouksen avaus 

Piirikuvernööri Annukka Laurila avasi kokouksen ja toivotti piirihallituksen 

jäsenet tervetulleiksi piirihallituksen kauden kolmanteen kokoukseen. 

 

Laulettiin Leijonahenki. 

 

Vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneen PDG Heikki Hissan (1939-2018, DG 

1989-1990) muistoksi. 
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Tämän jälkeen puolisot siirtyivät omaan ohjelmaansa tutustumaan Seinäjoen 

Aalto-keskukseen Seinäjoen Oppaat ry:n puheenjohtajan lion Riitta Marttilan 

johdolla. 

 

Päätös: Todettiin kokous avatuksi. 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen ja pöytäkirjantarkastajien (2) valinta 

Todetaan, että piirin sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksen 

puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeri. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin A2L2 pj Jari Kujanpää ja A3L1 pj Tuulikki 

Martikkala. 

Päätös: Todettiin kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.  

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Jari Kujanpää ja Tuulikki 

Martikkala. 

 

 

3. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan piirihallitukseen kuuluvat äänioikeutetut jäsenet.  

Äänivaltaisista jäsenistä oli läsnä 11/15. Läsnäolo- ja puheoikeuden omaavia 

henkilöitä oli läsnä 10 ja vierailijoita 5. Puolisoita oli läsnä 8, heille oli 

järjestetty oma ohjelma kokouksen ajaksi. Yhteensä 34 henkilöä. (Liite 1) 

 
Sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksesta on ilmoitettava 14 päivää 
aikaisemmin sääntöjen määräämällä tavalla. Kutsut on lähetetty 24.1.2019 
suomeksi ja 25.1.2019 ruotsiksi.  

 
Kun piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri ja vähintään puolet äänivaltaisista 
hallituksen jäsenistä on paikalla, on kokous päätösvaltainen. 

 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

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

 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin. 
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5. Kokouksen virallinen kieli 

Sääntöjen mukaan piirihallitusten kokousten virallinen kieli on suomi. 

Tarvittaessa puheenvuorot voidaan pitää ruotsiksi tai kääntää ruotsiksi. 

 

Päätös: Hyväksyttiin menettely esityksen mukaisena. 

 

 

6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastuksen kirjaaminen 

Edellisessä piirihallituksen 2. kokouksessa 16.11.2018 valitut 

pöytäkirjantarkastajat Arto Nortunen ja Aune Vanhanen ovat 

tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan ja se on nähtävillä pirin sivuilla.   

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 

7. Suomen Lions-liitto ry:n vuosikokous 2020 Seinäjoella 

Päätoimikunnan puheenjohtaja Henri Honkala esitteli vuosikokouksen 
järjestelyorganisaation ja kokouksen tämänhetkisen tilanteen. Toiveena 
oli, että piirin klubit markkinoivat aktiivisesti Seinäjoen vuosikokousta. 
Vuosikokous järjestetään 5.-7.6.2020. Liitteenä Henri Honkalan VK-info 
(liite 2) 

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 
 

8. Raportti piirin taloudellisesta tilasta 

CT Leo Korpi-Halkola esitteli piirin tilien tämän hetken tilanteen. (liite 3) 
 

Piirin tili:   17.850,73 euroa    

Piirin nuorisotili:  15.598,41 euroa 

 

Kolme klubia ei ole vielä maksanut nuorisoleirimaksua. 

36 klubilla on yli 30 päivää vanhaa velkaa päämajalle jäsenmaksuista.  

GST ja GLT rahaa ei ole vielä saatu, vaikka edellytykset rahan saamiseksi on 

täytetty. Piirikuvernööri ottaa asiasta yhteyttä päämmajaan. 

 

Päätös: Piirihallitus sai piirin taloudellisen tilan tietoonsa. 

  

 

9. Toimintaraportit 

Hallituksen jäsenet ja toimikuntien puheenjohtajat ovat lähettäneet 

piirisihteerille määräpäivään mennessä ennen piirihallituksen kokousta 

toimintaraportit, joista piirisihteeri on toimittanut koosteen hallituksen jäsenille. 
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Toimintaraportteihin on tehty kokouksessa esitetyt täydennykset. (liite 4) 

Hallituksen käsiteltäväksi on esitetty seuraavia asioita: 

 

1. 2. VDG Raimo Sillanpää: 

Lions-piirin 107-F ohjesääntömuutoksen valmistelu F-piirin kauden 

2018-2019 vuosikokoukselle. 

 

2. Alue 1 Lohkon 3 puheenjohtaja Arto Nortunen: 

PNAT kokousten vähentäminen. 

 

3. Alue 2 Lohko 1 puheenjohtaja Aune Vanhanen: 

Osallistuminen Seinäjoen keskussairaalan lasten ja nuorten 

päiväsairaalan, jossa hoidetaan syöpää sairastavia lapsia, viihtymistä 

edistäviin hankintoihin. 

 

4. GLT Juha Lahtinen: 

Viestintäkoulutuksen järjestämisestä ja sen kustannuksista 

päättäminen, sekä lohkojen pj koulutus jo toukokuussa. 

 

5. Nuorisovaihto Harri Peltonen 

WEB-koulutus klubien nuorisovaihtovastaaville. 

 

Kohtien 1,2,4 ja 5 toimenpiteet valmistellaan seuraavaan hallituksen 

kokoukseen. Kohta 3 sisältyy pykälän 16 kohtaan 5, jossa toimikunta 

valmistelee toimenpiteet.  

 

Päätös: Käytiin läpi hallituksen jäsenten, lohkojen ja toimikuntien 

puheenjohtajien raportit. Hyväksyttiin raportit. 

 

10. Nuorisoleirimaksu kaudelle 2019-2020 

Piirihallitus päättää esittää piirin vuosikokoukselle, että kerätään 

nuorisoleirimaksua 30.6.2019 jäsenmäärän mukaisesti 3€/jäsen kaudella 

2019-2020. Leiri pidetään elokuussa 2020 Kuortaneella. 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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11. Vuosikokouspaikka kaudelle 2019-2020  

LC Vaasa/Meri on lupautunut järjestämään piirin vuosikokouksen Vaasassa 

huhtikuussa 2020. 

 

Päätös: Hyväksyttiin LC Vaasa/Meri kauden 2019-2020 vuosikokouksen 

järjestäjäksi. 

 

   

12. Toimintasuunnitelma kaudelle 2019-2020 

1VDG Thorolf Westerlund esitteli kauden 2019-2020 toimintasuunnitelman 

piirihallitukselle. (liite 5) 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 

13. Talousarvio kaudelle 2019-2020 

1 VDG Thorolf Westerlund esitteli kauden 2019-2020 talousarvion 

piirihallitukselle. (liite 6) 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

14. Ilmoitusasiat 

1. Todettiin piirikuvernöörin ja varapiirikuvernöörien virkojen hakijat, sekä 

kannatustodistukset kaudelle 2019-2020: 

Piirikuvernööriksi: 1VDG Thorolf Westerlund, LC Närpes. 

Ensimmäiseksi varapiirikuvernööriksi: 2VDG Raimo Sillanpää, LC 

Vaasa/Meri. 

Toiseksi varapiirikuvernööriksi: Tapio Seppä-Lassila, LC Lapua. 

 

Ehdokkaat tekevät itsestään lyhyen esittelyn seuraavaan piirilehteen 

entisten vuosien tapaan. 

 

2. Piirikuvernööri Annukka Laurila muistutti lohkojen ja toimikuntien 

puheenjohtajia siitä, että seuraava eli kauden viimeinen toimintaraportti 

kirjoitetaan toimintakertomuksen muotoon.  

 

3. Jäsenmäärä Suomessa oli kauden alussa 22.120 ja 21.855 31.1.-19, on     

- 265. 

Piirissä klubeja 64 ja jäseniä kauden alussa 1.626 ja 1.614 31.1.-19, on      

-12.  
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4. Piirihallitus kokoontuu seuraavaksi Närpiössä 13.4.2019 klo 9.30-11.00 ja 

piirin vuosikokous pidetään välittömästi samana päivänä klo13.00 alkavan 

vuosijuhlan jälkeen. Kutsut ja ilmoittautumisohjeet toimitetaan klubeille 

viimeistään 14.3.2019.  

 

5. Piirin vuosikokoukseen 13.4.2019 Närpiössä osallistuvien piirihallituksen 

jäsenten ja toimikuntien puheenjohtajien ruokailun puolisoineen maksaa 

piiri, jos he eivät ole klubiensa äänivaltaisia edustajia vuosikokouksessa. 

Muussa tapauksessa heidän ruokailunsa maksaa esimerkiksi heidän 

klubinsa. 

 

6. Jäsenjohtaja Veijo Hannonen kerää tiedot toimintakilpailutuloksista koskien 

eniten uusia jäseniä hankkinutta klubia tarkoittaen klubin jäsenten 

nettokasvua. 

  

7. Klubeja palkitaan kevätkokouksessa seuraavasti: 

1. Kauden aikana eniten uusia jäseniä hankkinut klubi (nettokasvu) 

2. Aktiivisin klubi 

3. Nettilehden paras juttu 

4. Eniten ARS-adresseja myynyt klubi. Aikaraja on viikkoa ennen piirin 

vuosikokousta. 

Palkintojen suuruus a` 150 €. Ehtona on, että kaikki saatavat on hoidettu. 

 

8. Lohkon puheenjohtajat ilmoittavat viime piirikokouksen jälkeen 

poisnukkuneiden lionien nimet ja heidän klubinsa 7.4.2019 mennessä 

jäsenjohtaja Veijo Hannoselle veijo.hannonen@lions.fi. Klubin ilmoitus on 

tärkeää kaikkien poisnukkuneiden nimien varmistamiseksi. 

 

9. Suomen Lions-Liiton vuosikokoukseen Kalajoella 7.-9.6.2019 

ilmoittautuminen alkaa, myös majoitusvarauksia otetaan vastaan. 

Kokouksen kotisivut ovat www.lionskalajoki2019.com. Majoituksen voi 

varata netissä osoitteessa www.kalajokikeskusvaraamo.fi/majoitus tai 

puhelimitse p. 08 4694 449. 

 

10. Liiton vuosikokoukselle ei ole tehty piirimme alueelta yhtään aloitetta. 

 

11. LCI:n vuosikokous pidetään Milanossa 5.-9.7.2019. Ilmoittautumiset 

15.3.2019 asti 200 USD suomenkielisellä osoitteella: 

http://lcicon.lionsclubs.org/FI/index.php.  

K-piiri järjestää matkan Milanoon 4.-12.7.2019. Hinta noin 1000 euroa 

sisältäen lennot, lentokenttäkuljetukset, hotellin ja aamiaiset. Tarjolla on 

myös lisämaksusta upea retkiohjelma Milanon ympäristöön. Ota yhteys 

Järvi Pirjo, K-piiri Lions, Suntionkatu 18, 74100 Iisalmi, p. 044 5641211, 

meili pippi.jarvi@gmail.com . 

 

mailto:veijo.hannonen@lions.fi
http://www.lionskalajoki2019.com/
http://www.kalajokikeskusvaraamo.fi/majoitus
http://lcicon.lionsclubs.org/FI/index.php
mailto:pippi.jarvi@gmail.com
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12. Seuraava Eurooppa-foorumi pidetään Tallinnassa 3.-6.10.2019 teemana 

IDEAMARKKINAT – MARKET OF IDEAS. Tapahtumasta on tiedotettu 

LION-lehdessä 6/2018. Lisätietoja löytyy, ja rekisteröitymisen voi suorittaa 

suomenkielisestä linkistä http://www.europaforum2019.ee/fi/. Huom. 

ennakkoilmoittautuminen Tallinnaan on edullisempaa maaliskuun loppuun 

asti. Piirin yhdyshenkilönä toimii 1VDG Thorolf Westerlund 

tiedotusasioissa. 

 

13. Olympiakomitean Annetaan nuorelle siivet –kampanjaan lahjoitetuilla 

varoilla tuetaan Suomen urheiluakatemioiden yläkouluikäisten koulupäivän 

aikana tapahtuvaa valmennusta.  

Lahjoittajien on mahdollista kohdistaa lahjoituksensa lahjoitussivujen 

kautta suoraan oman alueensa urheiluakatemialle. Lähdetään mukaan 

tukemaan oman maakunnan yläkoululaisten valmennusta, jota toteutetaan 

Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemian koordinoimana. Anna nuorelle siivet 

ja lahjoita tekstiviestillä (10 €): Lähetä viesti: SIIVET Numeroon: 16499. 

Asia löytyy netissä osoitteella:  https://nuorellesiivet.fi/ 

14. F-piirin lentopalloturnaus la 16.2.2019 Ritola-hallissa, Saarentie 2, 61100 

Peräseinäjoki. Ilmoittautumiset ke 30.1.2019 jukka.rajala@mhy.fi puh. 

0400-845524. 

 

15. Pohjanmaan Leijonan hakuaikaa pidennetty 28.2.2019 asti. Hakemukset 

IPDG Jaakko Passiselle osoitteella jaakko.passinen@lions.fi. 

 

16. Arne Ritari –säätiö on tulouttanut piirille tukensa 1. erän 1.7.-14.12.2018 

välisenä aikana kertyneistä adressi- ja Lions-ritari tuloista 750 €.  

 

Toinen erä maksetaan kesäkuun alussa 2019. Erässä huomioidaan 

15.12.2019-31.5.2019 kertyneet tulot adresseista ja ritareista. 

17. Nuorisovaihtoon on Suomesta lähdössä 150 nuorta ja F-piiristä 4. 

Lähettävät klubit ovat: LC Kauhava, LC Jalsjärvi/Liisat, LC Seinäjoki/Botnia 

ja LC Alahärmä.  

Määrän alenemisen syynä on, että vaihto käynnistyi hakemusten osalta 

vasta marraskuun lopussa, mutta hakuaika loppui jo 15.12. Suomelta jää 

käyttämättä 30 sovittua paikkaa.  

Piirissä ja joka klubissa on aktiivisesti ryhdyttävä isäntäperhehakuun 

kesälle 2020, koska silloin on piirissämme nuorisoleiri Kuortaneella. 

Isäntäperhetarve saattaa tulla ajankohtaiseksi jo tulevana kesänä, koska 

F-piirin on tuettava Kokkolassa ja Parkanossa järjestettäviä nuorisoleirejä.  

  

http://www.europaforum2019.ee/fi/
https://nuorellesiivet.fi/
mailto:jukka.rajala@mhy.fi
mailto:jaakko.passinen@lions.fi
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18. Melvin Jones/Arne Ritari -gaalailta Vaasassa 

järjestetään kaikille lioneille puolisoineen Hotelli Centralissa la 23.3.2019. 

Gaalan vastuuklubina toimii LC Vaasa/Meri. 

 

19. Piirin kotisivut ovat osoitteessa https://e-district.org/sites/107f . Sieltä 

löytyvät piirin lehti, piirihallitusten pöytäkirjat, DG-tiedotteet yms. 

 

20. Asioitten raportoinnin helpottamiseksi klubi voi nyt valita oman MyLCI:n 

käyttäjän pidemmäksi aikaa hoitamaan ilmoituksia MyLCI:iin. Muut 

käyttäjät ovat vuosittain vaihtuvat presidentti, sihteeri ja rahastonhoitaja. 

 

Päätös: Merkittiin kohdat 1-20 tiedoksi ja hyväksyttiin 

 

 

15. Muut asiat 

1. LC Lapuan aloite kantasolurekisterin puolesta hyväksyttiin Oulun 

vuosikokouksessa. Aloite ei kuitenkaan ole saanut näkyvyyttä 

liittotasolla. Piiri ottaa yhteyttä liiton GST Jukka Isotaloon asian 

saattamiseksi toteutuksen asteelle. 

 

Tässä aktiviteetissa emme kerää varoja yleisöltä, emmekä käytä erityisen 

paljon rahaa, vaan hyödynnämme järjestön jäsenistön isoa kokoa avun 

tarvitsijoiden hyväksi. Saamme ja hyödyntäisimme näkyvyyttä kampanjan 

yhteydessä. Tämä voisi saada myös uusia jäseniä kiinnostumaan Lions-

työstä. 

Kantasolujen käyttö hoitokeinona on tällä hetkellä yksi nopeimmin 

kasvavista ja kehittyvistä lääketieteellisen tutkimuksen aloista. SPR:n 

ylläpitämään Kantasolurekisteriin voi ilmoittautua 18-40 –vuotias 

perusterve henkilö. Nuoret miehet ovat parhaita luovuttajia. on liittynyt noin 

50 000 suomalaista. Kaikissa maailman kantasolurekistereissä on n. 33 

miljoonaa luovuttajaa. 

 Kantasolusiirto on oleellinen esim. leukemian hoidossa, näitä tehdään 

150-170 siirtoa vuodessa. ¼ saa siirteen siskolta tai veljeltä. Aiemmin 

kantasolut otettiin luuytimestä lantiosta, mikä karkotti luovuttajia. Nykyään 

alkutestauksen jälkeen soveliaaksi havaittu ja luovutukseen kutsuttu 

henkilö saa viitenä perättäisenä päivänä pistoksen, jonka jälkeen 

kantasolut siirtyvät verenkiertoon. Tämän jälkeen kantasolut otetaan 

talteen suoraan verenkierrosta. Toimenpide tapahtuu Helsingissä, 

sairaslomaa luovuttaja saa viikon, hotellimajoitus ja ansionmenetys 

korvataan. 

Kantasolurekisterin ylilääkäri Matti Korhonen sanoo: ”Minulle on 

henkilökohtaisesti koskettavaa, että on niin suuri joukko ihmisiä, jotka ovat 

valmiit näin suureen vaivaan auttaakseen vaikeasti sairaita ihmisiä.”  

https://e-district.org/sites/107f
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2. Leijonat puhtaan veden puolesta 
Suomen Lions-liitto ja Suomen yli 21 000 leijonaa toteuttaa vuosina 2018 – 
2020 hankkeen Leijonat puhtaan veden puolesta. Hankkeen puitteissa 
tehdään yhdessä muun yhteiskunnan kanssa tulevaisuuden vesitekoja ja 
juurrutetaan vesiensuojelu osaksi Leijonien palvelukulttuuria. Tavoitteena 
on myös synnyttää maailman ensimmäinen vesileijonien 
vesiensuojeluverkosto, jossa eri-ikäiset leijonat ja leot haastetaan 
toimimaan yhdessä maapallomme tulevaisuuden hyväksi.  
 
Hanke on yksi Suomen hallituksen vesiensuojelun kärkihankkeista ja 
ympäristöministeriö rahoittaa sitä 160.000 eurolla. Hankkeen 
kokonaisbudjetti on 200.110 €.  
 
Hankkeen suojelijana toimii Lions Clubs Internationalin kansainvälinen 
presidentti Gudrun Yngvadottir.  

Asiasta on lähetetty klubeille info. Klubeja kannustetaan ottamaan yhteyttä 

paikallisin oppilaitoksiin. Kampanjan vetäjän puolesta Tiitus Tuohikorpi on 

ottanut piirikuvernööriin yhteyttä. Sovimme, että piiri katsoo sopivan 

ajankohdan ja järjestää tilaisuuden, jossa esitellään hanketta. Pyritään 

saamaan klubeja mukaan toteuttamaan hanketta. LC Isojoki on alustavasti 

ilmoittanut hankkeestaan jokiraakkujen kannan elvyttämiseksi. 

Painotetaan myös sitä, että vesiensuojelu liittyy saumattomasti LCI 

Forward –suunnitelman viiteen maailmanlaajuiseen painopistealueeseen, 

joita ovat: nälkä, näkö, ympäristö, diabetes ja lapsuusiän syöpä. 

3. Leijonasanomat on toimitettu kaudella 2018-2019 edelleen nettilehtenä 

pdf-muodossa tietoturvasyistä.  Lehteä täydennetään koko kauden ajan. 

Seuraava aineistopäivä on 15.2.2019. 

Kauden lopussa painetaan 200 kpl jaettavaksi vuosikokouksessa. IPDG 

Jaakko Passinen hoitaa painatuksen. 

Lohkojen ja toimikuntien puheenjohtajilta ja klubeilta toivotaan juttuja 

lehteen. Jatketaan samaa käytäntöä kaudella 2019-2020. 

4. Nykyiset lohkojen puheenjohtajat ja toimikuntien puheenjohtajat suorittavat 

asioitten ja töiden siirron seuraavan kauden lohkojen puheenjohtajille 

kausien nivelvaiheessa. 

 

5. LCI:n painopistealueen eli lasten syövän tutkimuksen ja hoidon tukeminen 

piirin koko alueella Seinäjoen keskussairaalan ja Vaasan Keskussairaalan 

kautta keskittyen lasten ja vanhempien viihtyvyyteen ja hyvinvointiin. 

Tutkitaan myös tukimahdollisuutta syöpäjärjestöjen kautta. Tuulikki 

Martikkala esitteli asiaa Seinäjoen Keskussairaalan osalta. Piirin 

yhteyshenkilönä tukemishankkeessa on Tuulikki Martikkala LC 

Seinäjoki/Aalto. 
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Perustetaan työryhmä asian viemiseksi eteenpäin. Ryhmään kuuluvat: F-

piirin GST Timo Sysilampi, Tuulikki Martikkala LC Seinäjoki/Aalto, Aune 

Vanhanen LC Kauhajoki/Katrilli, Kirsti Ala-Kutsi LC Vaasa/Family ja Heli 

Kivimäki LC Alavus/Kuulattaret. (liite 7-8) 

 

6. Piirin viestintäkoulutus järjestetään Lapualla 6.3.2019. GLT Juha Lahtinen 

neuvottelee koulutuksen budjetista piirikuvernöörin kanssa. 

Päätös: Tehdyt esitykset 1-6 hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi 

 

16. Kokouksen päättäminen 

Piirikuvernööri kiitti osanottajia aktiivisesta kokoukseen osallistumisesta ja 

päätti kokouksen. 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.59. 

  

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

 

Annukka Laurila  Markku Ojala 

Annukka Laurila  Markku Ojala 

piirikuvernööri  piirisihteeri 

 

 

Jari Kujanpää  Tuulikki Martikkala 

Jari Kujanpää  Tuulikki Martikkala 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 

 

LIITTEET:  

1. Osanottajaluettelo 

2. VK-info 

3. Piirin taloudellinen tilanne 

4. Toimikuntien raportit 

5. Toimintasuunnitelma 2019-2020 

6. Talousarvio 2019-2020 

7. Taustatietoja lasten- ja nuorten toimintayksikön ja syöpää sairastavien lasten ja 

nuorten taustatietoja Lions Clubin lahjoitusta varten 

8. Lapsuusiän syöpä 

 

Liitteet 1-8 liitetään vain alkuperäispöytäkirjaan  
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JAKELU: piirihallituksen jäsenet, CC, VCC, kansainvälinen toimisto, piirin kotisivut, 

arkisto 


