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MD 107-F PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS    2/2020-2021   

 Aika Lauantai 21.11.2020, klo 10-12:40 
 Paikka Rakennuskulttuurikeskus Herrala, Könnintie 27, Ilmajoki 
 Läsnä             Yhteensä  36 henkilöä,  joista etänä mukana 8.   
 Äänivaltaisia  läsnä 17,  läsnäolo ja puheoikeudellisia 14,  
 lioneja yhteensä 31, ja puolisoita  yhteensä 3.  
 Paikan päällä yhteensä 28. vieraita 2.  
 

 
LC Ilmajoki/Ilkka klubipresidentti 2020-2021 Pentti Haapala, toivotti piirihallituksen 
tervetulleeksi  Ilmajoelle. 
 
Ilmajoen kunnanvaltuuston puheenjohtajan Martti Mannersuon puheenvuoro. 
Mannersuo toivotti piirihallituksen tervetulleeksi Herralan tiloihin.  Kunnan 
esittelyä, asukas- ja elinkeinolukuja ittellisestä kunnasta.  
Mannersuolle ojennettiin F-piirin solmio ja vaimolle kotiin viemiseksi huivi. 
Laulettiin Leijonahenki laulu seisaalleen nousten PDG Jarmo Hietalan säestämänä. 
 
 

  ESITYSLISTA 
 

1. Kokouksen avaus 
Piirikuvernööri Raimo Sillanpää avasi kokouksen toivottamalla kokousosanottajat 
tervetulleiksi toimintakauden 2.  piirihallituksen kokoukseen.  
 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
Todetaan, että piirin sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksen puheenjohtajana 
toimii piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeri. 
  

• 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: merkittiin tiedoksi. 
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3. 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 17 , joista  
sähköisesti kokouksessa mukanaolijoita 8.  
Läsnäolo- ja puheoikeuden omaavia henkilöitä oli saapuvilla 14.  
 
Sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksesta on ilmoitettava vähintään 14 päivää 
ennen kokousta sääntöjen määräämällä tavalla. 
Kutsu on julkaistu piirin kotisivuilla 1.11.2020 ja lähetetty sähköpostilla 1.11.2020 
piirihallituksen läsnäolo-oikeutetuille jäsenille.   
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 
Kokoukselle oli laadittu esityslista, joka oli edeltä käsin lähetetty piirihallituksen 
kokouksen osanottajille.  
 
Päätös: hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. 
 

5. Kokouksen virallinen kieli 
Vallitsevan käytännön  mukaan piirihallitusten kokousten virallinen kieli on 
suomi. Tarvittaessa puheenvuorot voidaan pitää ruotsiksi tai kääntää 
ruotsiksi. 
 
Päätös: merkittiin tiedoksi 
 

6. Edellisen kokouksen 22.8.2020 pöytäkirjan tarkastus ja hyväksyminen. 
Lisäys pykälässä 4, kokoukseen sähköisesti osallistuneiden läsnäolo-oikeus. 
Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 
 
Päätös: pöytäkirja hyväksyttiin lisäyksellä 
 

7. Toimintaraportit piirin tilasta 
Toimintasuunnitelmien seurannat, 21.11.2020 käytiin läpi. 
CT Leo Korpi-Halkola esitti kiitokset klubeille tilitilanteesta, koska klubit ovat 
hoitaneet jäsenmaksunsa hyvin. Piirikuvernööri esitti kiitokset kaikille seurannoista. 
Toimintasuunnitelmien seuranta löytyy piirin nettisivuilta kohdasta kokoukset. 
 
Päätös: merkittiin tiedoksi 
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8. Palkitsemiset 
Esitys palkitsemiskriteereistä kaudella 2020-2021: 

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 

2020 loppuun mennessä. Palkitut klubit julkaistaan ja palkitaan F-piirin vuosikokouksessa 

Lapualla 17.4.2021. Palkintojen suuruus á 150 €.  

Ehtona on, että kaikki piirille suoritettavat saatavat on hoidettu. 

 
Päätös: esitys hyväksyttiin. 
 
 

9. Rauhanjulistepiirustuskilpailu  
Rauhanjulistepiirustuskilpailuun saapui yhteensä 7 piirustusta. 
Teemana oli ”Rauhaa palvelun kautta". Piirillä on töihin tekijänoikeus.  
Palkintojen suuruus: ensimmäinen palkinto 100 €,  toinen palkinto 75 € ja kolmas palkinto 

50 €. Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhteensä 30 ääntä. 
 
Äänestyksen tulos kolmen parhaan osalta:  
Sijoitus Pisteet Tekijä  Lähettävä klubi 
3.  pisteet    5         Frida Kuusiniemi     LC Vaasa Family 
2. pisteet            10         Eetu Homi   LC Nurmo Valakiat 
1.  pisteet            13         Viivi Mansikkamäki  LC Kurikka Jennyt 
 
Päätös: eniten ääniä sai Viivi Mansikkamäen työ, klubi  LC Kurikka/Jennyt.  
Piirustus lähetetään piirien väliseen jatkokilpailuun Suomen Lions-liittoon. 
 
 

10. Ilmoitusasiat 
MD 107 piirien uusi piirijako.  Piirikuvernööri Sillanpää alusti asian. 
Suomessa on tällä hetkellä 14 piiriä. Siihen on tulossa muutoksia ja muutokset 
koskevat myös F-piiriä. Uuden jaon mukaan F-piirissä  tulisi olemaan 108 klubia ja 
leijonajäseniä yhteensä n. 2500. 
Vääjäämätön piirijako-uudistus on tehtävä, eikä piirihallituksen kokous asettunut 
vastustamaan sitä. 
 
Liiton uudistukset/brändin kiillotuskampanja on meneillään ja todettiin, että 
Lions-liiton pienet resurssit tulee käyttää oikein. Piirikuvernööri totesi, että 3-4 hlöä 
Liitossa sinänsä ei ole toimintakykyinen ilman verkostoa. Liiton kotisivujen uudistus 
on meneillään. A3L1 puheenjohtaja Erkki Muilu on käynnistänyt hankkeen 
Seinäjoen alueen klubien yhteistyön parantamiseksi. 
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15.1.2021 aloitteet liittoon. F-piirin kunnia-asia on tehdä uusia aloitteita liiton 
vuosikokoukselle. Todettiin, että kauden 2021-2022 toisen varapiirikuvernöörin, 
2VDG:n suostumus ja kannatustodistus tulee olla piirikuvernöörillä viimeistään 
15.1.2021.  
 
Pohjanmaan Leijona. Klubien esitykset Pohjanmaan Leijonaksi tulee olla 
piirikuvernöörillä marraskuun 2020 loppuun mennessä 
 
Päätös: merkittiin tiedoksi. 
 
 

11. Muut asiat 
Luovutettiin palkinnot:  
IPDG Thorolf Westerlundille luovutettiin ARS-säätiön ensimmäisen ruusukkeen 
mitali nro 185. 
ARS-adressien myynti  n. 1000 adressia myyty. valtakunnallisesti 4 parhaan 
joukossa  1. LC Kauhava Helahoito ja 2.   LC Ylistaro  ja 4. LC Kauhajoki Katrilli. 
 
Vanhoja asioita kaiveltu; Aulikki Hissan valokuva löydetty ja nyt se on päätetty 
palauttaa Aulikille.  Klubi luovuttaa kuvan Aulikille omassa tilaisuudessaan. 
 
Ainaisjäsenyys: LC Lapua/Simpsiö edellytti, että tutkitaan ainaisjäsenyyden tarkka 
kuvaus ja maksut. Selvitetään kuka hoitaa jäsenmaksut. 
 
Koulutustiimin jäsenet, Matti-Pekka Mäkelä ja LC Seinäjoki/Botnia ja  Pasi-Aatos 
Kari LC Lapua, pitivät presidenttikoulutuksen. 
 

12. Kokouksen päättäminen 
Piirikuvernööri päätti kokouksen klo 12.40. 

 
...  

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