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 107-F PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 2/2019-2020     16.11.2019 

Aika: 16.11.2019 klo 15.00-17.00 

Paikka: Kruutari-talossa Selkämäentie 195 VÄHÄKYRÖ 

Läsnä: Yhteensä 21 henkilöä, joista äänivaltaisia 11, läsnäolo- ja puheoikeudellisia 6, 

Lioneja 17, puolisoita 4 ja vierailijoita 0 

 TERVEHDYKSET 

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus 

Piirikuvernööri Thorolf Westerlund avaa kokouksen toivottamalla tervetulleiksi piirihallituksen 

jäsenet toimintakauden 2019-2020 piirihallituksen toiseen kokoukseen. Seisaalleen nousten laulettiin 

”Leijonahenki”. 

Matti Vaarasto, LC Vähäkyrö kertoi klubistaan ja Kruutari-talosta. 

  Martti Koivumäki, LC Ilmajoki/Ilkka esitteli klubinsa kehittelemän nuorisoaktiviteetin Rossoviestin.  

 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen ja pöytäkirjan tarkastusmenettely 

Todettiin, että piirin sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksen puheenjohtajana toimii 

piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeri. 

Päätetään hallituksen pöytäkirjasta:  

• pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

• pöytäkirjan tarkistamiseksi valitaan kaksi henkilöä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti, 

pöytäkirjantarkastaja ilmoittaa pöytäkirjanpitäjälle sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä. 

• pöytäkirja lähetetään piirihallituksen jäsenille ja muille jakelussa mainituille sähköpostilla sekä 

julkaistaan piirin kotisivuilla. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Matti Vaarasto, LC Vähäkyrö ja Teuvo Tapio, LC Vähäkyrö. 

 

 

3. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan piirihallitukseen kuuluvan 15 äänioikeutettuja jäsentä. Äänivaltaisia jäseniä oli paikalla 11. 

Läsnäolo- ja puheoikeuden omaavia henkilöitä oli saapuvilla 6. 

Sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksesta on ilmoitettava 14 päivää aikaisemmin sääntöjen 

määräämällä tavalla. Kutsu on julkaistu piirin kotisivuilla 22.10.2019 ja lähetetty sähköpostilla 

22.10.2019. Kun piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri ja vähintään puolet äänivaltaisista hallituksen 

jäsenistä on paikalla, niin kokous on päätösvaltainen. 

 

Päätös: Todettiin läsnäolijat ja kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
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4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Kokoukselle oli laadittu esityslista, joka oli etukäteen lähetetty hallituksen jäsenille.  

 

Päätös: Hyväksyttiin.  

 

5. Kokouksen virallinen kieli 

Sääntöjen mukaan piirihallitusten kokousten virallinen kieli on suomi. Tarvittaessa 

puheenvuorot voidaan pitää ruotsiksi. 

 

Päätös: Hyväksyttiin.  

 

6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastuksen kirjaaminen 

Edellisessä, 6.9.2019 pidetyssä piirihallituksen kokouksessa valitut pöytäkirjantarkastajat ovat 

tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan, ja se on nähtävissä piirin sivuilla. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

7. Piirin tilit ja tilinpäätös 2018–2019 

CT, rahastonhoitaja Leo Korpi-Halkola esitteli piirin viime kauden tuloslaskelman ja taseen. 

Tuloslaskelma ja tase, liite 1. 

 

Päätös: Tilinpäätös allekirjoitetaan, ja se esitetään tarkastettavaksi sekä hyväksyttäväksi ensi kevään 

vuosikokouksessa 25.4.2020. 

 

8. Raportti piirin nykytilasta sekä toimintaraportit 

Piirikuvernööri, varapiirikuvernöörit, lohkojen- sekä toimikuntien puheenjohtajat kertoivat piirin 

tilanteesta. 

 

Päätös: Raportit hyväksyttiin ja kuultiin raporttien laatimisen jälkeinen tilanne.  

 

9. Klubien palkitseminen 

1. Kauden aikana eniten uusia jäseniä hankkinut klubi 

2. Aktiivisin klubi, huomioidaan myös esim. piirin tilaisuuksien järjestelyvastuut 

3. Nettilehden paras juttu 

4. Eniten ARS-adresseja myynyt klubi 

Palkintojen suuruus à 150 €. Ehtona on, että kaikki piirille suoritettavat saatavat on hoidettu. 

 

Päätös: Hyväksyttiin muutoksella: kohdasta 1 poistettiin (nettokasvu) 

 

 

10. Ilmoitusasiat 

Piirikuvernööri Thorolf Westerlund 

 

1. Jäsentilanne: 

- Klubeja on 63 kpl. Klubeja, joissa on alle 20 jäsentä, on 15 kpl ja alle 15 jäsenen klubeja on 5 kpl. 

- 1.7.2019 oli piirissä jäseniä 1.564 ja 31.10.2019 jäseniä oli 1.557 eli – 7 kpl. 

- 1.7.2019 oli Suomessa jäseniä 21 153 ja 31.10.2019 jäseniä oli 20 935 eli -218 kpl. 

- 31.10.2018 oli piirissä naisia 280/1.614 eli 17,3%, ja 31.10.2019 naisia oli 279 /1.557 eli 18%. 
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2. Haku Päällä -kunniagalleriaan, eli klubin lisäys vähintään kahdella jäsenellä, on päässyt F-piiristä: 

LC Laihia /Helmi, LC Närpes, LC Evijärvi ja LC Vähäkyrö. Yhteensä Galleriassa on 35 klubia.  

 

3. LCIP, Lions Certified Instructor Program.                                                            

Uusien virkailijakouluttajien kouluttajakoulutus suomenkielisenä. Koulutus pidetään Lontoossa 6.-

9.12.2019 suomalaisille leijonille, suomalaisten kouluttajien voimin. F-piiristä mukana ovat IVDG 

Raimo Sillanpää ja GLT Juha Lahtinen. Yksi henkilö on vielä varalistalla. 

 

4. Rauhanjulistekilpailu Teema kaudella 2019-2020 RAUHAN MATKA 

Valmiit työt tulee toimittaa piirikuvernöörille. Viimeinen postituspäivä on 15. marraskuuta. Klubit 

voivat lähettää yhden voittajaksi valitun rauhanjulisteen (per sponsoroitu kilpailu). 

Piirikuvernööri on antanut piirin rauhanjulistekilpailujohtajan, Aune Vanhasen tehtäväksi nimittää 

työryhmän, joka valitsee piirin voittajaehdokkaan. Tämä sen vuoksi, koska kaikki rauhanjuliste- 

kilpailun teokset eivät ole ehtineet tulla piirikuvernöörille piirihallitukseen kokoukseen mennessä. 

Työryhmän jäsenet ovat DG Thorolf Westerlund, rauhanjulistekilpailujohtaja Aune Vanhanen, 

nuorisovaihtojohtaja Harri Peltonen, Lions Quest vastaava Marika Haapanen ja piirisihteeri Harri 

Suominen. Työryhmä valitsee viikolla 47 GTM-kokouksessa rauhanjulistekilpailun kolme parasta 

työtä. 

5. Piirikuvernööri on ilmoittanut 31.10.2019 seuraavat Uusia Ääniä ehdokkaat: 

- Marika Haapanen LC Alavus/Kuulattaret 

- Margatreha Ståhl LC Närpes/Three Towns 

- Auli Hiltunen LC Vaasa/Family 

- Elina Laakso LEO-Vaasa 

 

6. Nuorisovaihto-hakemukset 15.12.2019 mennessä (Harri Peltonen) 

 

7. Piirihallituksen 3. kokous lauantaina 22.2.2020 klo 12.00 järjestetään Ähtärissä, paikka on Hotelli 

Mesikämmen. Vastuuklubi on LC Ähtäri/Ouluvesi. 

• Piirihallituksen 4. kokous järjestetään 25.4.2020 Vaasassa, vastuuklubi on LC Vaasa/Meri. 

• Piirin vuosikokous on Vaasassa 25.4.2020. Asiaa valmisteleva työryhmä on valittu, ja kongressin 

puheenjohtaja on PDG Heikki Loukola. 

• Vuosikokouspaikka, LC Lapua on lupautunut järjestämään piirin vuosikokous 2021. 

• Piirilehden mainosten (pelkkä logo), tulojen kohdistamisesta päätettiin, että puolet tuloista 

piirille ja toinen puoli mainoksen hankkineelle klubille. 

 

 

8. Ehdokkaat F-piirin piirikuvernöörin sekä 1 ja 2 varapiirikuvernöörin tehtäviin kaudelle 2020-2021: 

Klubien kannatustodistukset ja ehdokkaitten suostumukset sekä klubialoitteet piirille tulee jättää 

piirikuvernöörille viim. 15.1.2020.  

9. Lions-liiton ja MD 107 seuraavan kauden puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan liiton 

vuosikokouksessa. Seinäjoella, klubien esittämistä vaalikelpoisista ehdokkaista.  

Ehdokkaitten kannatustodistukset suostumuksineen sekä klubialoitteet tulee osoittaa kirjallisina 

liiton hallitukselle liiton toimistoon 15.1.2020 mennessä osoitteella Suomen Lions-liitto, 

Kirkonkyläntie 10, 00700 Helsinki. 

 

10. Hakemukset Pohjanmaan Leijonaksi 15.1.2020 mennessä IPDG Anna-Liisa Laurilalle. 
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11. Aloitteet liiton vuosikokoukselle tehtävä 15.1.2020 mennessä. 

 

12. Leijonasanomat on ilmestynyt nettiversiona marraskuussa 2019.  

  

13. Piirin kilpailut ja turnaukset: 

1. Piirin lentopalloturnaus on alustavasti suunniteltu järjestettäväksi 22.2.2020, järjestäjä       

LC Alajärvi/Järviseutu. 

2. Leijonapilkki järjestetään lauantaina 14.3.2020, järjestäjä LC Isokyrö.  

3. Piirin Golf-mestaruuskilpailut järjestetään syyskuussa 2020, järjestäjä LC Ylihärmä. 

4. ARS-Melvin Jones -gaalasta maaliskuun lopulle neuvotellaan LC Kristiinankaupungin kanssa. 

 

14. Lions Quest koulutus: Peruskurssi kasvattajille torstaina 19.3.2020 ja perjantaina 20.3.2020 

Vaasassa. 

 

   Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

  

11   Muut esille tulevat asiat 

 

1. Auta lasta, auta perhettä kampanja. 

Joissakin klubeissa toteutetut ”Auta lasta, auta perhettä” – aktiviteetit on todettu todella hyviksi 

Lions–toiminnan tunnettuuden lisääjiksi. Jäsentoimiala ehdottaa GAT–yhteistyön merkeissä 

piireille/klubeille aktiviteettiin osallistumista siten, että piireille osoitetaan jäsentoimialalta enintään 

500 euron suuruinen määräraha kampanjamainokseen piirin alueella ilmestyvään sanomalehteen. 

Mainoksessa/ ilmoituksessa kerrottaisiin, millä paikkakunnilla ja milloin aktiviteetti toteutetaan, ja 

mikä on keräyksen tarkoitus. Piirit laativat ilmoituksen itse. 

Ilmoituksen laskutusosoite on piiri ja piirit laskuttavat sen liitolta. Laskutus liitolle tulee tehdä heti 

eräpäivän jälkeen. Tämä jäsentoimialan ”tarjous” päättyy 30.4.2020. 

 

 Päätös: Päätettiin valmistella kampanja piirikokoukselle sekä anoa jäsentoimialalta ”tarjouksen” 

jatkamista 31.5.2020 saakka.  

 

 

2. MD 107 F-piirin alueella 1, lohkossa 2, on klubeja, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa liittyä ensi 

kaudelle toiseen lohkoon. 

 

Tämä vaikuttaa myös seuraavan kauden toimintasuunnitelmaan. Sen vuoksi piirikuvernööri Thorolf 

Westerlund on antanut 1VDG Raimo Sillanpään tehtäväksi valmistella lohkojakoehdotuksen 

piirihallitukselle. Jos ehdotus hyväksytään, viedään se päätettäväksi myös piirin vuosikokoukselle 

2020. 

 

Päätös: Hyväksyttiin 

 

3. Lions 107F-piirin kauden ensimmäinen alueseminaari 16.11.2029 on peruutettu, koska osallistujia 

ei ilmoittautunut riittävästi.  

Seinäjoella 11.1.2020 seminaarin käyttötarkoitus olisi pääasiassa koulutus, joka sisältäisi ainakin      

I varapresidenttiin valmennuksen 1. vaiheen sekä uusien lionien ja kummien opastuksen. 

Vastuuhenkilö: GLT.  

Päätös: Seinäjoen tapahtuma 11.1.2020 nimettäisiin kaikille avoimeksi koulutusfoorumiksi. 
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4.  Martti Koivumäki LC Ilmajoki/Ilkka esitti kokoukselle aloitteen Rossoviestin levittämiseksi 

kaikille piirin klubeille. 

 

Päätös: Lohkopuheenjohtajat Alpo Mäkinen, A3L1 ja Leena Alaniska, A2L2 esittävät 

lohkokokouksissaan Martti Koivumäen aineiston klubeille. Jos kiinnostusta löytyy, niin hallitus 

käsittelee aloitteen uudestaan helmikuun piirihallituksen kokouksessa. 

 

5.  Seinäjoen Liittokokouksen valmisteluista toivottiin informaatiota. 

 

Päätös: Helmikuun piirihallituksen kokoukseen toivotaan tilannekatsaus valmisteluista. 

 

6.  1VDG Raimo Sillanpää esitti huolestuneisuutensa hallituksen jäsenten vähäisestä 

kiinnostuksesta osallistua piirihallituksen kokouksiin.  

 

Päätös: Ainakin lohkojen puheenjohtajien toivottiin olevan paikalla, koska he ovat tärkeä linkki 

klubien ja piirin johdon välillä.  

 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

Päätös: Kokous päättyi klo 16:59. 

           Harri Suominen 

Thorolf Westerlund                         Harri Suominen 

       Piirikuvernööri 2019-2020                    Piirisihteeri 

 

 

        Matti Vaarasto                          Teuvo Tapio 

        Matti Vaarasto                             Teuvo Tapio 

        Pöytäkirjan tarkastaja                       Pöytäkirjan tarkastaja  

 

Jakelu: 

F-piirin piirihallitus ja toimikuntapuheenjohtajat, F-piirin entiset piirikuvernöörit,                           

Liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, Pääsihteeri, Päämaja/Tanja Saarinen 

 


