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 107-F PIIRIN PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS III 2019-2020 PÖYTÄKIRJA 

 

Aika: 22.2.2020 klo 12.00 – 15.09   

Paikka: Mesikämmen Ähtäri  

Vastuuklubi LC Ähtäri/Ouluvesi 

Läsnä: Osanottajaluettelo    

 

1. Kokouksen avaus 

Piirikuvernööri Thorolf Westerlund avasi kokouksen toivottamalla tervetulleiksi 

piirihallituksen jäsenet toimintakauden 2019-2020 piirihallituksen kolmanteen kokoukseen. 

Seisaalleen nousten laulettiin ”Leijonahenki”. LC Ähtäri/Ouluvesi presidentti Ari Niemi 

toivotti kokousväen tervetulleeksi Ähtärin. Piirikuvernööri Thorolf Westerlund jakoi 

kansanväliseen presidentin Jung- Yul Choi,n kunniakirjat ”Uusia Ääniä” ehdokkaille 

(Johtaminen) Marika Haapaselle , ja Elina Laaksolle (Markkinointi) . Sen jälkeen puolisot 

poistuivat ja pitivät oman ohjelmaan.   

 

2. Kokouksen järjestäytyminen ja pöytäkirjan tarkastusmenettely 

Todettiin, että piirin sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksen puheenjohtajana toimii 

piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeri. 

Päätetään hallituksen pöytäkirja  

• pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

• pöytäkirjan tarkistamiseksi valitaan kaksi henkilö. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti, 

pöytäkirjantarkastaja ilmoittaa pöytäkirjanpitäjälle sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä. 

• pöytäkirja lähetetään piirihallituksen jäsenille ja muille jakelussa mainituille sähköpostilla 

sekä julkaistaan piirin kotisivuilla. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkistamiseksi valittiin Marika Haapanen ja Timo Sysilampi 

 

3. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettaan piirihallitukseen kuuluvan 15, äänioikeutettuja jäsentä. Äänivaltaisia jäseniä oli 11   

paikalla. Läsnäolo- ja puheoikeuden omaavia henkilöitä oli saapuvilla 8, ja vierailijoita 1. 

Puolisoita oli läsnä 13, heille oli järjestetty oma ohjelma kokouksen ajaksi. Yhteensä 33 

henkilöä. (Liite 1) 

Sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksesta on ilmoitettava 14 päivää aikaisemmin 

sääntöjen määräämällä tavalla. Kutsu on julkaistu piirin kotisivuilla 24.1.2020 ja lähetetty 

sähköpostilla 24.1.2020. 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 edeltä käsin lähetetty hallituksen jäsenille.  

 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin 

 

5. Kokouksen virallinen kieli 

Sääntöjen mukaan piirihallitusten kokousten virallinen kieli on suomi. Tarvittaessa 

puheenvuorot voidaan pitää ruotsiksi. 

 

Päätös: Hyväksyttiin menettely esityksen mukaisena 

 

6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastuksen kirjaaminen 

Edellisessä 16.11.2019 piirihallituksen kokouksessa valitut pöytäkirjantarkastajat ovat 

tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan ja se on nähtävissä piirin sivuilla. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

7. Toimintakertomus kaudelta 2018–2019 

IPDG Anna-Liisa Laurila esittelee piirin 107-F toimintakauden 2018-2019 toimintakertomuksen. 

(ensimmäinen esitys piirihallitukselle).   

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

8.  Raportti F- piirin taloudellisesta tilasta,  

CT Leo Korpi-Halkola esittelee piirin tilien tämän hetkisen tilanteen (Liite 2) 

 

Päätös: Piirihallitus sai piirin taloudellisen tilan tietoonsa 

 

9. Piirin virkailijoiden nykytilasta sekä toimintaraportit 

Piirikuvernööri, varapiirikuvernöörit, lohkojen sekä toimikuntien puheenjohtajat kertoivat 

lohkojen tilanteesta 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

10. Nuorisoleirimaksu kaudelle 2020-2021 

Piirihallitus päättää esittää piirikokoukselle, että kerätään nuorisoleirimaksua 30.6.2020 

jäsenmäärän mukaisesti 3€/jäsen kaudella 2020–2021. 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 

 

11. Tämän vuoden 2020 nuorisoleirin talousarvio ja toimintasuunnitelma.          

Nuorisoleiri pidetään Kuortanella, Haapaniemen hiippakuntakartanossa 3. - 9.8.2020 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

12. Vuosikokouspaikka kaudelle 2020–2021 

F-piirin vuosikokouksen 2020–2021 järjestämisoikeutta on hakenut piirihallituksen 

kokouspäivään mennessä LC Lapua.  

 

Päätös: Hyväksyttiin LC Lapua kauden 2020–2021 vuosikokouksen järjestäjäksi. 
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13. Toimintasuunnitelma kaudelle 2020–2021 

1 VDG Raimo Sillanpää esittelee seuraavan kauden toimintasuunnitelman piirihallitukselle. 

(ensimmäinen esitys piirihallitukselle)  

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

14. Talousarvio kaudelle 2020–2021 

1 VDG Raimo Sillanpää esittelee seuraavan kauden talousarvion piirihallitukselle. 

(ensimmäinen esitys piirihallitukselle)  

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

15. 107 F-piirin Strategia 2020–2022 Työryhmän; DG Thorolf Westerlund, 1 VDG Raimo Sillanpää, 

2VDG Tapio Seppä-Lassila ja PDG Timo Sysilampi (ensimmäinen esitys piirihallitukselle).  

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

16. 107 F-piirin sääntöjen päivitys Työryhmän; 1 VDG Raimo Sillanpää, 2VDG Tapio Seppä-Lassila, 

Leo Korpi-Halkola?, PDG Timo Sysilampi (ensimmäinen esitys piirihallitukselle).  

Liiton hallitus päätti myös 23.1 2020, että klubien mallisäännöt käsitellään viimeistään 

hallituksen maaliskuun kokouksessa, jossa tehdään päätösesitys kuvernöörineuvostolle.  

IVDG Raimo Sillanpää, ilmoitti että ensin PRH:n pitää käsitellä liiton uudet säännöt. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

17. Ilmoitusasiat Piirikuvernööri Thorolf Westerlund 

a. Todetaan piirikuvernöörin ja varapiirikuvernöörien viran hakijat kaudelle 2020 – 2021 

Ehdokkaat: 

Piirikuvernöörihakemus: 1VDG Raimo Sillanpää LC Vaasa/Meri. 

Ensimmäiseksi varapiirikuvernööriksi: 2VDG Tapio Sepä-Lassila LC Lapua. 

Hakemus toiseksi varapiirikuvernööriksi: Lion Matti Kärnä LC Ylistaro,  

 

b. Rauhanjulistekilpailu, Rauhanjulistekilpailuun osallistui yhteensä 7 kilpailutyötä. Tämän 

kauden teemana oli " Rauhan matka". 

Osallistujat olivat: Arsi Lamminmäki LC Alavus, Eveline Jäntti LC Isokyrö, Eino Mäki-Filppula 

LC Kauhajoki/Katrilli, Maila Ritala LC Lehtimäki, Lina Lehto LC Nurmo/Valakiat, Matti Kangas 

LC Seinäjoki/Aalto, Janika Lylykorpi LC Kauhajoki/Päntäne,  

F-piirin voittajaksi tuli (24p) Eino Mäki-Filppula, LC Kauhajoki/Katrilli.  

Toiseksi eniten pisteitä sai (21 p) Maila Ritala LC Lehtimäki ja  

Kolmanneksi (19) Eveline Jäntti, LC Isokyrö. Palkintojen suuruus ensimmäinen sijan 100 €, ja 

toisen sijan 75 €, ja kolmas sijan 50€. Voittajatyö osallistuu valtakunnalliseen kilpailuun.  

n esittelyn en tapaan 

c. Haku Päällä -kunniagalleriaan, eli klubin lisäykseen vähintään kahdella jäsenellä, on päässyt 

F-piiristä: LC Evijärvi, LC Jurva, LC Laihia/Helmi, LC Närpes, LC Teuva 

Jäsentilanne 31.1.2020:  

Jäseniä 1545. Kauden lisätyt jäsenet ovat 33, ja eronneet ovat 51, siis nettomenetys on – 19. 

Tammikuu: 8 lisätyt jäsenet, ja 8 ovat eronneet. 

 

d. Jäsenjohtaja Jari Pärnänen kerää tiedot toimintakilpailutuloksista koskien eniten uusia 

jäseniä hankkinutta klubia tarkoittaen klubin jäsenten kasvua.  
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e. Lohkon puheenjohtajat ilmoittavat viime piirikokouksen jälkeen poisnukkuneiden lionien 

nimet ja heidän klubinsa 1.4.2020 mennessä jäsenjohtaja Jari Pärnäselle 

jari.parnanen@lions.fi. Klubin ilmoitus on tärkeää kaikkien poisnukkuneiden nimien 

varmistamiseksi. 

 

f. Piirihallitus kokoontuu seuraavaksi Vaasassa 25.4.2020 klo 09.00–10.30 ja piirin vuosikokous 

pidetään välittömästi samana päivänä klo 13.00 alkavan vuosijuhlan jälkeen. Kutsut ja 

ilmoittautumisohjeet toimitetaan klubeille viimeistään 22.3.2020. Piirihallituksen jäsenten ja 

toimikuntien puheenjohtajien ruokailun maksaa piiri, jos he eivät ole klubiensa äänivaltaisia 

edustajia vuosikokouksessa. Muussa tapauksessa heidän ruokailunsa maksaa esimerkiksi 

heidän klubinsa. 

 

g. Suomen Lions-liiton vuosikokoukseen Seinäjoella 5.-7.6.2020. Ilmoittautuminen on alkanut, 

majoitusvarauksia otetaan vastaan. Kokouksen kotisivu on https://lionsseinajoki2020.fi/.  

Lions-liiton vuosikokousjärjestelyistä vastaavan päätoimikunnan varapuheenjohtaja Timo 

Sysilameilta saimme kuulla järjestelyjen tämän hetkisen tilanteen. 

 

h. Liiton vuosikokoukselle Seinäjoella 5.-7.6.2020, on LC Vaasa/Meri tehnyt yhden aloiteen. 

- Klubin ollessa yksimielinen siitä, että joku klubin jäsen on syystä tai toisesta 

kunniajäsenyyden arvoinen, pitäisi se olla sääntöjen mukaan mahdollista myös klubin 

jäsenille, eikä vain ulkopuolisille. 

  

i. 103rd Convention, Singapore, 26. - 30.6.2020 

 

j. Melvin Jones/Arne Ritari gaalailta. Melvin Jones/Arne Ritari gaalailta järjestetään Hotelli 

Kristinassa Kristiinankaupungissa 21.3.2020. Ritarisäätiö avustaa juhlaa 50 € / uusi ritari. 

Lisäksi piiri voi antaa takaus avustuksen, maksimi 600 euroa, joka esimerkiksi peitää 

kutsuvieraiden kustannukset. 

 

k. Liitolla "varastossa" MJ- jäsenyyksiä. Jokainen tämän kauden piirikuvernööri voi tehdä 2 

MJ- tai PMJ- jäsenyyttä koskevaa esitystä työryhmälle. Piirikuvernööri on esittänyt 

huomionosoituksen ansaitsevia kahta henkilöä, jotka suomalainen kansainvälinen johtaja, 

moninkertaispiirin 107:n LCIF- koordinaattori ja kuvernöörineuvoston puheenjohtaja pitää 

hyväksyä. Esitykset on hyväksytty. Uudet Melvin Jones jäsenet nimitetään Melvin 

Jones/Arne Ritari gaalassa Kristiinankaupungissa 21.3.2020. 

  

l. Nuorisovaihtoon ulkomailta otetaan vastaan nuoria pääsääntöisesti nuorisoleirin aikana 3. - 

9.8.2020. F- piirin koordinaattori YC Harri Peltonen on nuoriten ja isäntäperheiden 

yhteishenkilö, nuorten vierailuaikana. Koska Harri Peltonen on toukokuun lopun -elokuun alun 

estellinen, niin tällä ajalla on hänen sijainen Lion Matti Kärnä. 

 

m. Pohjanmaan Leijona. Piirikuvernööri on nimittänyt 21.1.2020 henkilöt: PDG Timo Sysilampi, 

1VDG Raimo Sillanpää ja 2VDG Tapio Seppä-Lassila jotka yhdessä DG Thorolf Westerlundin 

suorittavat valinnan, jonka piirihallitus vahvistaa huhtikuun kokouksessa. Piirikuvernööri voi 

tarvittaessa käyttää apunaan myös aikaisempien piirikuvernöörien, PDG-toimikunnan 

asiantuntemusta. Klubin hallitus voi tehdä aloitteen piirikuvernöörille 29.2.2020 mennessä. 

(Piirikuvernöörin tiedote 22.1.2020.) Tämä korvaa Piirikuvernöörin ilmoitusasia Vähäkyröön 

16.11.19 II piirinhallituskokouksessa. 

 

 

https://lionsseinajoki2020.fi/
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n. Piirin lentopalloturnausksen järjestää LC Alajärvi/Järviseutu 14.3.2020.  

 

o. SM- Haulikko ammuntaa kisat on Peräseinäjoella 18-19.07.2020 

 

p. Piirin pilkkikisa on lauantaina 14.3.2020 klo 10.00 Isossakyrössä. LC Isokyrö 

 

q. Suunnistuksen SM-kisat Lapualla Simpsiön maastossa 15.8.2020 LC Lapua/Simpsiö ja LC Lapua 

 

r. Kauhajoki Car-Show 9.5.2020 

 

s. Piirin golf-mestaruuskilpailut järjestetään syyskuussa 2020. LC Ylihärmä 

 

t. Turun kuvernöörineuvoston kokouksessa 30.11.19 päätettiin liittona lähteä mukaan  

aktiviteettiin, jossa Lions-klubit ja paikalliset hiihtoseurat tekevät yhteistyötä ja tukevat 

vähävaraisten lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia välinehankinnoilla. 

Kuvernöörineuvosto hyväksyi yksimielisesti yhteistyösopimuksen Suomen Lions-liitto ry:n ja 

Hiihtoliiton välillä.  

Tulevana kevättalvena, hiihtolomien aikaan järjestävät klubit talvihiihto päivän yhdessä 

paikallisen urheiluseuran kanssa. Hiihtoliitto tiedottaa asiasta urheilu seuroille, jotka ovat 

teknisenä apuna tapahtuman järjestämisessä. 

Klubit kantavat vastuun järjestämisestä sekä palkinto mitalin hankkimisesta. 

 

u. Yhteistyö Lastenklinikoiden kummien kanssa. Turun kuvernöörineuvoston kokouksessa 

30.11.19 päätettiin liittona lähteä mukaan tähän aktiviteettiin. Aktiviteetti alkaa 1.1.2020 ja 

päättyy 31.12.2021. Lions-toiminnan 70-vuotis- juhlavuoden kunniaksi vuoden 2020 alussa 

käynnistyvän huomattavan yhteistyön tavoitteena on kerätä tärkeään tarkoitukseen 

vähintään 70 000 euroa. Yhteistyötä jatketaan myös vuonna 2021, jolloin kokonaistukipotti 

pyritään nostamaan yli 100 000 euron rajan. 

Kumppanuutta hoitaa liittotasolla Veikko Teerioja, omalla E-F-G piirien yhteistyöalueella    

kummikampanjapäällikkö on Tuomo Kemppainen E-piiristä työryhmineen. F-piirin alueen 

kampanjapäällikkö on IPDG Anna-Liisa Laurila joka ilmoitti että häneltä saa konserttiliput. Tässä 

kohdalla IVDG Raimon Sillanpää kertoi että Tampereen koulutuksessa heräsi alustava 

keräysidea josta tulevien kuvernöörien kanssakin vähän keskusteltiin. Tämä asia siirrettiin 

pykälään 15/3. 

   

v. Lions Suomessa 70 vuotta Juhlavuosi 2020. Pääjuhla 14.8.2020 teatteri Savoyssa klo 18.00. 

Vastuullisena järjestäjänä LC Helsinki/Helsingfors. Piireiltä on toimitettu dokumentoituja, 

”Hyvän” aktiviteetteja. Piirin vuosikokouksessa jotain näkyvyyttä, winderit, video/dia- esitys 

Lions-historiasta. 

 

w. Suomen Lions-liitto Puheenjohtaja Aarne Kivioja ja Toiminnanjohtaja Maarit Kuikka ovat 5.2 

2020 allekirjoittaneet sopimuksen koskien Alfa TV –yhteistyötä.  Alfa tv antaa Suomen 

Lions-liitolle tai sen osoittamille yhteistyötahoille mainosaikaa Lionsien toimittaman 

materiaalien kautta kaikkiaan 60 minuuttia (= 3600 sek = 120x30 sek tai 240 x15 sek tv-

mainoksia).  

Tuottaja antaa Lions-asialle tilaa tv-ohjelmissaan (Hyvän päivä, Kolmas elämä, Muu Suomi) 

kaikkiaan 45 minuuttia 2-15 minuutin osioina.  

Lisäksi tuotamme syksyn 2020 ohjelmakaudelle Lions 70-vuotta erikoisohjelman, jonka 

kesto on 40-45 minuuttia. Se saa kaksi esityskertaa Alfa tvssä ja esillepanon moni kanavassa. 
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x. Suomen Lions-liitto aloitti katastrofikeräyksen                                  

Australiassa pitkään jatkuneet maastopalot ovat aiheuttaneet valtavaa tuhoa sekä inhimillistä 

kärsimystä ja tilanne jatkuu. Kuvernöörineuvosto hyväksyi hallituksen esityksen 20.1.2020. 

Alert-ryhmän suosituksesta antaa 20 000 US dollarin katastrofiavustuksen käytettäväksi liiton 

katastrofirahastosta LCIF:n katastrofitilin kautta. 

Samalla käynnistetään maanlaajuinen katastrofikeräys Australian maastopalojen johdosta.  

Klubien lahjoitukset liiton tilille täydentävät katastrofirahastoa. 

Yleisöltä ilman vastiketta kerättävien varojen tilinä on käytettävä Lions-liiton katastrofitiliä   

FI54 8000 1970 8298 84, DABAFIHH. Kirjoita viestikenttään ”Australia” ja ”klubin nimi.” 

 

y. Uusien jäsenten kansiot ovat olleet tilapäisesti loppu, nyt niitä on taas saatavilla piiri- sekä 

varapiirikuvernööriltä. 

 

z. Piirikuvernööri Thorolf Westerlund muistuttaa vielä alueiden, lohkojen ja toimikuntien 

puheenjohtajia siitä, että seuraava toimintaraportti kirjoitetaan toimintakertomuksen 

muotoon. 

 

Päätös: Merkittiin kohdat 15 a- z tiedoksi ja hyväksyttiin 

 

15. Muut esille tulevat asiat 

1. 16.11.2019 Hallituskokous Vähäkyrö. Martti Koivumäki LC Ilmajoki/Ilkka esitti kokoukselle 

aloitteen Rossoviestin levittämiseksi kaikille piirin klubeille. 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. 

 

Lohkopuheenjohtajat Alpo Mäkinen, A3L1 

Viestin toteutuksesta todettiin hieman myöhäisen ajankohdan takia. että juoksupyörät 

jaetaan kouluille hiihtoloman jälkeen niin, että saadaan asia tutuksi. Alpo Mäkinen laatii 

lyhennelmän Rosoo- viestin ohjeista ja säännöistä. Ensi syksynä katsotaan, voidaanko ao. 

asian tiimoilta järjestää laajempia kilpailutapahtumia. Seinäjoen kouluille juoksupyöriä 

toimittavat LC Aalto Steinerkoululle, LC Seinäjoki/Botnia Törnävän koululle, LC Seinäjoki 

Pajuluoman koululle, LC Seinäjoki/Kampus Alakylä ja Joupin kouluille, Nurmon kouluille    

LC Nurmo /Valakiat Hyllykallion, ja Taneli-lammen kouluille, LC Nurmo Valkeavuoren koululle, 

ja LC Nurmo/Lakeus, Kouran ja Keski-Nurmon kouluille. Kullekin koululle 2-3 juoksupyörää 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

2. 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. 

 

Päätös: Piiri hakee jäsentoimialalta LC Laihia/Helmi -klubille jäsentoimialan piirille osoittamaa 

”Auta lasta, auta perhettä kampanjaa” varten 500€ määrärahaa. 
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3. DC LCIF Matti Vaarasto  

Hankkeella olisi kaksi perusajatusta eli yhdistettäisiin paikallinen (piiri), kansallinen (liiton 

lastensairaalahanke) ja kansainvälinen (LCIF) ulottuvuus sekä toimittaisiin yhteistyössä 

paikallisten syöpäyhdistysten kanssa.  

Järjestetään piirin alueella haastekeräys jossa klubit ja jäsenet haastavat yrityksiä ja yksityisiä 

keräykseen syöpälasten ja heidän läheistensä auttamiseksi. Saatu lahjoitussumma jaetaan esim 

seuraavasti: 1/3 piirin syöpäyhdistyksille tasan, 1/3 lastensairaalahankkeelle ja 1/3 LCIF:lle. 

Lahjoitukset maksetaan piirin keräystilille josta se siirretään liiton tilille josta tilitetään edelleen 

yhdistyksille, lastensairaalalle ja LCIF:lle. Tällä tavalla saisimme nostettua klubien 

osallistumisaktiivisuuden aivan eri tasolle kuin tällä hetkellä. Jos kokonaissummassa 

päästäisiin yli 30 000 dollarin eli LCIF osuus yli 10 000 niin piiri voisi vielä anoa sitä 15% 

palautusta jollekin syöpäyhdistysten lapsihankkeelle. 

Lahjoitusten yhteydessä maksaja mainitsee kommentissa tai viitenumerolla minkä klubin tiliin 

haluaa lahjoituksen tehdä, tämän tiedon perusteella voimme sitten piirissä laskea kunkin 

klubin osuuden LCIF lahjoituksesta ja toimittaa tiedon päämajaan.  

  

Mielestämme ajatus on kehityskelpoinen ja jopa toteutettavissa jos vain keräyslupa tällaisen 

mahdollistaa. Keräyksen ajankohta olisi ensi kaudella, haluaisin selvyyden tähän melko pian 

jotta voisimme valmistella asian niin että sen voisi esittää piirin vuosikokoukselle 

päätettäväksi.  
 

IPDG Anna-Liisa Laurila esitti että työryhmä perustetaan, ja selvittä jos tämä on mahdollista 

toteuttaa ja antaa ehdotukset hallitukselle.     

 

Päätös: Piirikuvernööri Thorolf Westerlund antoi IVDG Raimo Sillanpäälle tehtäväksi 

perustaa työryhmä joka selvittä, onko mahdollista toteuttaa ja antaa ehdotukset 

hallitukselle tällä tai ensi kaudelle.  

 

16. Kokouksen päättäminen 

 

Päätös: F-piirin kauden 2019–2020 III kokous päätyi klo 15:09 

 

Närpiö 23.2.2020 

Thorolf Westerlund         Harri Suominen 

Thorolf Westerlund                          Harri Suominen 

         Piirikuvernööri 2019–2020                     Piirisihteeri 2019–2020 

 

         Pöytäkirjan tarkastus 

 

         Timo Sysilampi                                          Marika Haapanen  

         Timo Sysilampi                               Marika Haapanen 

  

Jakelu: 

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

Liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, Pääsihteeri, Päämaja/Tanja Saarinen

 


