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Lions-Piiri 107-F ry piirihallituksen kokous 2/2022-2023 
 
Aika: 18.11.2022 klo 18:30-20.27 
Paikka: Hotelli Fooninki,   
Läsnä: Yhteensä 27 henkilöä, joista äänivaltaisia 12, läsnäolo- ja puheoikeudellisia 8, etänä 2, puolisoita 
6, vierailijoita 1. 
 
Puolisot eivät osallistuneet varsinaiseen kokoukseen. Puolisot siirtyivät puoliso-ohjelmaan ruokailun 
jälkeen. 
 
Ennen kokouksen alkua lohkonpuheenjohtaja Erkki Muilu toivotti osallistujat tervetulleeksi. 
 
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
 
1. Kokouksen avaus 
Piirikuvernööri Matti Kärnä avasi kokouksen toivottamalla piirihallituksen jäsenet ja toimikuntien 
puheenjohtajat tervetulleiksi toimintakauden 2022-2023 piirihallituksen toiseen kokoukseen. 
Kuunneltiin/laulettiin seisomaan nousten ”Leijonahenki”-laulu. 
 
 
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 on kauden viimeinen kokous, jossa valitaan vähintään kaksi henkilöä tarkastamaan 
pöytäkirja. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
 
3. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin piirihallitukseen kuuluvan 20 äänivaltaista jäsentä. Äänivaltaisia jäseniä oli paikalla 12, joista 
etänä 2 henkilöä. 
Läsnäolo- ja puheoikeuden omaavia henkilöitä oli saapuvilla 8. 
Sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksesta on ilmoitettava 7 päivää aikaisemmin sääntöjen 
määräämällä tavalla. Kutsu on julkaistu piirin kotisivuilla 4.11.2022 ja lähetetty sähköpostilla 3.11.2022. 
Kun piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri ja vähintään puolet äänivaltaisista hallituksen jäsenistä on 
paikalla, niin kokous on päätösvaltainen. 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
Kokoukselle oli laadittu esityslista, joka oli edeltä käsin lähetetty piirihallituksen kokouksen osanottajille. 
 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 
5. Kokouksen virallinen kieli 
Esitys: Vallitsevan käytännön mukaan piirihallitusten kokousten virallinen kieli on suomi. Tarvittaessa 
puheenvuorot voidaan pitää ruotsiksi. 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 
 
6. Edellisen kokouksen 3.9.2022 pöytäkirjan tarkastus ja hyväksyminen 

Tarkastamaton pöytäkirja on lähetetty piirihallituksen jäsenille ja näkyvillä myös piirin sivuilla.   

Päätös: Pöytäkirja hyväksyttiin 

 
 
7. Esitetään piirin taloudellinen tilanne 
CT Pasi-Aatos Kari oli toimittanut sihteerille piirin taloustilanteen. 
Rahaa toimintatilillä 25529, 22 €. 
Nuorisovaihto tilin saldo 11631,44 € 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 
8. Piirivirkailijoiden raportit 
Piirihallituksen jäsenet, varapiirikuvernöörit, lohkojen- sekä toimikuntien puheenjohtajat 
ovat laatineet raportin omalta toimialueeltaan. Toimintasuunnitelmat on toimitettu word-lomakkeilla 
sähköpostilla piirisihteerille, joka on tehnyt niistä liitteenä olevan pdf-koosteen, joka käytiin läpi. 
Päätös: Merkittiin raportit tiedoksi. 
 
 
9. Koulutusasiat 
 
GLT Matti-Pekka Mäkelän raportista on luettavissa koulutuksen ajankohtaiset asiat. 
Piirikuvernööri esitti, että piiri tukisi koulutuksiin osallistumista edellisen vuoden 300 sijasta 400 eurolla.  
 
Päätös: Piirikuvernöörin esitys hyväksyttiin siten, että 400 euron tuki jaetaan koulutukseen lähtijöiden 
kesken tasan. 
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10. Jäsenyysasiat 
Piirin jäsenjohtaja Jari Pärnänen kävi jäsenasioita läpi. 
Piirin jäsenmäärä on alentunut 10 kpl. Useilla klubeilla jäsenraportit ovat myöhässä. Muutamilla 
klubeilla jäsenmäärä alkaa olla alhainen (alle 15). Keskusteltiin erilaisista klubivaihtoehdoista; 
perheklubit, teemaklubit, ym.  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 
 
11. Palvelu ja kumppanuudet 
Jaakko Passinen kävi läpi Syöpälasten tukikonsertin järjestelyitä. Konsertti pidetään 12.2. Lakeuden Risti 
kirkoissa. Esite ja käsiohjelma ovat lähes valmiita. Ennakkojärjestelyiden ollessa valmiina, aloitetaan 
laajempi markkinointi. Toivotaan runsasta lippujen myyntiä sekä jokaiselta klubilta osallistujia 
konserttiin. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 
 
12. Klubien palkitsemiskriteerit kaudella 2022 - 2023 
Esitys palkitsemiskriteereistä kaudella 2022-2023:  
1.Palvelujohtaja GST valitsee menestyvän palveluklubin 
2.Koulutusjohtaja GLT valitsee menestyneen kouluttajaklubin  
3. Jäsenjohtaja GMT valitsee jäsenalueella menestyneen klubin. 
4. Palkitaan klubien ja/tai yhteisöjen välistä toimintaa kehittänyt klubi, lohkonpuheenjohtajilta esitys 
perusteluineen piirikuvernöörille 30.3.2023 mennessä. 
5. Piirin viestintäjohtaja D-PRC valitsee viestintäalueella profiloituneen klubin.  
Kukin klubi palkitaan vain yhden palkitsemiskriteerin perusteella. 
6. ARS-toimikunta palkitsee eniten ARS-adresseja vastaanottaneen klubin.  
GST, GLT, GMT ja D-PRC toimittavat valintakriteerit klubeille piirisihteerin kautta vuoden 2022 loppuun 
mennessä. Palkitut klubit julkaistaan ja palkitaan F-piirin vuosikokouksessa Ylistarossa 22.4.2023. 
Palkintojen suuruus á 150 €.  
Ehtona on, että kaikki piirille suoritettavat saatavat on hoidettu.  
Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
 
 
13. Rauhanjulistekilpailu 
Rauhanjulistepiirustuskilpailuun saapui yhteensä 4 piirustusta. 
Teemana oli ” Johda sydämellä ". Piirillä on töihin tekijänoikeus. 
Palkintojen suuruus: ensimmäinen palkinto 100 €, toinen palkinto 75 € ja kolmas palkinto 50 €. 
Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhteensä 24 ääntä. 
Äänestyksen tulos kolmen parhaan osalta: 
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Sijoitus  Pisteet  Tekijä   Lähettävä klubi 
1. 19 Amanda Koivisto  LC Jalasjärvi/Liisat 
2.  4 Ella Mettälä  LC  Kauhajoki/Katrilli 
3.  1 Inka Kulju  LC  Alavus 
Päätös: eniten ääniä sai Amanda Koiviston työ, LC Liisoilta. Piirustus toimitetaan piirien väliseen 
jatkokilpailuun Suomen Lions-liittoon. 
 
 
 
14. Avustushakemus 
 
Alustava avustushakemus oli vedetty pois. Keskusteltiin mahdollisuudesta osallistua Ukraina-apuun ja 
LCIF avustuksen käyttömahdollisuudesta. Mietittiin myös mahdollisia yhteistyötahoja. Todettiin että 
tähän tarvitaan työryhmä ja vetäjä, mikäli halutaan edetä.  
 
15. Palkitsemiset 
 
Piirikuvernööri kiitti piirin strategialähettiläitä Thorolf, Tapio, Markku, Juha hyvästä avusta klubeille. 
 
Lisäksi Raimo Sillanpää jakoi klubin erinomaisuuspalkinnon LC Vaasa Merelle ja Tapio Seppä-Lassila 1 
ruusukkeen ansiomitalin Arja Jauhiaiselle. 
 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
16. Ilmoitusasiat 
 
Liiton puheenjohtaja Heikki Mäen terveiset: Piirejä tarkoitus kehittää ja uudistaa maltilla jäsenistön 
tuella. 
 
Arvokeskustelujen ja strategia 2030 tilanne. Klubeissa on käyty hyvää ja monipuolista arvokeskustelua. 
Jatkoa jäsenkyselylle tulee tammikuussa. 
 
Vierailija AMF-piirin leopresidentti  Reeta Valavuo (Leo Club Rauma) kertoi Leo toiminnasta ja 
jäsenyydestä. Leo-toimintaa yritetään saada käyntiin myös Seinäjoella.   
 
Lions arvat lähetetään klubeille helmikuussa ja niiden myyntiaika päättyy toukokuun 2023 loppuun. 
 
Piirikuvernööri oli tehnyt kyselyn seuraavan piirihallituksen kokouksen järjestämiseksi Vaasa-Uumaja 
päiväristeilyllä. Lähtijöitä oli sen verran vähän, ettei kokousta järjestetä laivalla.  
Kokous pidetään perinteisellä tavalla. 1VDG Markku Ojala vastaa 3. piirihallituksen hallituksen 
kokouksen järjestelyistä. 
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18. Muut esille tulevat asiat 
 
Piirin nettisivut tulisi uudistaa ja saattaa Yhdistysavain-alustalle. Raimo Sillanpää, koordinoi asiaa.  
 
Ensi kauden piirihallitus alkaa olla kasassa, lohkojohtajia on vielä varmistumatta. 
 
 
 
18. Kokouksen päättäminen 
 
 
Piirikuvernööri Matti Kärnä kiitti kokousväkeä aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 20.27. 
 
 
Seinäjoella 18.11.2022 
 
 
 
Matti Kärnä   Arto Huhtala 
Piirikuvernööri 2022-2023    Piirisihteeri 2022-2023 
 
 
Liitteet: Osanottajaluettelo 
  
 
 


