
 

 

PÖYTÄKIRJA  

 

107-F PIIRIN PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS    

Aika: 17.11.2017 klo. 18.00 – 20:50      
Paikka: Hotelli Kurikka 
 Hovikatu 1, 61300 Kurikka 
 
Läsnä: Osanottajaluettelo liite 1  
 
 
TERVEHDYKSET 
 
Kurikan kaupungin tervehdyksen esitti apulaiskaupunginjohtaja Juha Luukko. 
LC Kurikan puolesta tervehdyksen kokoukselle esitti klubin presidentti Reijo Alanko-
Luopa. 
 
DG Jaakko Passinen esitti kiitokset kokousjärjestelyistä vastaavalle Lions Club 
Kurikalle. Sekä Kurikan Kaupungille. Tämän jälkeen puolisot siirtyivät omaan 
ohjelmaansa Leidi Alanko-Luopan johdolla. 
 
KOKOUSASIAT 

1. Kokouksen avaus 
Piirikuvernööri Jaakko Passinen avasi kokouksen ja toivotti piirihallituksen 
jäsenet tervetulleiksi piirihallituksen kauden toiseen kokoukseen. 

Laulettiin Leijonahenki. 

Päätös: Todettiin kokous avatuksi 

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

Päätös: Hyväksyttiin 

3. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin piirihallitukseen kuuluvat äänioikeutetut jäsenet. Äänivaltaisista 
jäsenistä oli läsnä 16/21 Läsnäolo- ja puheoikeuden omaavia henkilöitä oli 
saapuvilla 9 ja vierailijoita 3. Todetaan puolisoita olleen läsnä 10, heille oli 
järjestetty oma ohjelma taideateljeehen kokouksen ajaksi. Kaikki yhteensä 38 
(liite 1). 

Sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksesta on ilmoitettava 14 päivää 
aikaisemmin sääntöjen määräämällä tavalla. Kutsut oli lähetetty 18.10.2017.  
Kun piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri ja vähintään puolet äänivaltaisista 
hallituksen jäsenistä on paikalla, kokous on päätösvaltainen. 

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

 



 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
Kokoukselle oli laadittu esityslista, joka oli edeltä käsin lähetetty hallituksen 
jäsenille. 

DG Jaakko Passinen  esitti että kohta 10 eli Rauhanjuliste kilpailu siirettiin 
käsiteltäväksi esityslistan ”Muut asiat jälkeen”. Esitystä kannatettiin. 

Päätös: Hyväksyttiin esityslista (muutoksella) 

 

5. Kokouksen virallinen kieli 
Sääntöjen mukaan piirihallitusten kokousten virallinen kieli on suomi. 
Tarvittaessa puheenvuorot voidaan käyttää ruotsiksi tai kääntää ruotsiksi. 

Päätös: Hyväksyttiin menettely esityksen mukaisena 

6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus 
Pöytäkirja on lähetetty sähköpostilla 14.9.2017 kaikille piirihallituksen 
jäsenille.  Esitetään piirihallituksen kokouksen 8.9.2017 pöytäkirja 
hyväksyttäväksi. 

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja 

7. Piirin tilit ja tilinpäätös 2016 - 2017 
CS Esko Vaismaa esitteli piirin viime kauden tuloslaskelman ja taseen, koska 
CTJari Pärnänen oli estynyt 

Tuloslaskelma ja tase, liitteet 2 ja 3 

Päätös: Tilinpäätös allekirjoitettiin ja se esitetään tarkastettavaksi ja ensi 
kevään vuosikokoukselle 21.4.2018 hyväksyttäväksi. 

8. Raportti piirin nykytilasta sekä toimintaraportit 
Käytiin läpi toimintaraportit. 

Päivitetty toimintaraportti kooste liitteenä, liite 4. 

Päätös: Todettiin toimintaraportit  

9. Klubien palkitseminen 
1. Kauden aikana eniten uusia jäseniä hankkinut klubi (ei nettokasvu) 
2. Aktiivisin klubi, huomioidaan myös esim. piirin tilaisuuksien järjestelyvastuut 
3. Nettilehden paras juttu 
Palkintojen suuruus a` 200 €. Ehtona on, että kaikki piirille suoritettavat saatavat 
on hoidettu. 

Päätettiin jakaa 3 palkintoa piirin klubeille vuosikokouksessa. 

10. Ilmoitusasiat 

• Piirihallituksen 3. kokous lauantaina 10.2.2018 klo 11.00 Vastuuklubi LC 
Kauhava/Helahoito. Entisellä Upseerikerholla 

• Nuorisovaihto hakemukset 15.12.2017 mennessä (Matti Kärnä) 

• Leijonasanomat on ilmestynyt nettiversiona 31.10.2017 

• Hakuaika piirin virkoihin ja piirikokousta varten päättyy 15.1.2018; 

• klubien tulee esittää ehdokkaansa piirikuvernööriksi, 
1.varapiirikuvernööriksi ja    2. varapiirikuvernööriksi 



 

 

• klubien tulee hakea vuosikokouksen 2019 järjestämisoikeutta.  

• Vuoden 2018 vuosikokous on lauantaina 21.4.2018 klo 8.45 alkaa 
koulutuksella Vastuuklubi LC Seinäjoki/Kampus 

• Aloitteet liiton vuosikokoukselle tehtävä 15.1.2018 mennessä. 

• Hakemukset Pohjanmaan Leijonaksi 15.1.2018 mennessä. 

• Kuvernööri – Jussi on tällä hetkellä LC Överrmark-Ytttermarkilla 

• DG Jaakko Passinen tiedottaa klubeille alueiden/lohkojen 
puheenjohtajakierrosta. 

• Piirin kilpailut ja turnaukset keväällä 2018 
1. Piirin Lentopalloturnaus, järjestäjä LC Seinäjoki/Törnävä 
2. Piirin Golf mestaruus kilpailut, järjestäjä LC Kauhajoki 
3. Piirin Pilkkikisa järjestäjä LC Isokyrö 

 

• Piirilehden mainokset (pelkkä logo), tulojen kohdistaminen päätettiin, että 
puolet tuloista piirille ja toinen puoli mainoksen hankkineelle klubille. 

• ARS-Melvin Jones gaala Seinäjoella 24.3.2018 hotelli Fooninki, vastuuklubi 
LC Nurmo/Lakeus 

• Lions Quest koulutus Alavus 22-23.2.2018 ja täydennys koulutus 
                                24.3.2018 Vastuu henkilö Marika Haapanen LC Alavus /Kuulattaret 

  
Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi 

11. Muut esille tulevat asiat 

a) Uusien jäsenten kansiot ovat olleet tilapäisesti loppu, koska niitten sisältöä 
on uudistettu. Nyt niitä on taas saatavilla 

 
b) Suomen Leot uusivat nettisivunsa joulukuussa ja ovat näkyvästi mukana 

Facebookissa. Kannattaa seurata. 
 

c) Anna-Liisa Laurila esitteli valmistelemaansa piirin alue- ja lohkojaon 
päivitystä. Hän kertoi, että siinä on huomioitu mm. uudet kuntaliitokset ja 
se, että etäisyydet alueen ja lohkon sisällä olisivat mahdollisimman lyhyet. 
Piirin johtoryhmän päätöksen mukaisesti asiasta on laadittu klubeille kysely, 
jossa klubit voivat ottaa ehdotukseen kantaa. Mahdolliset muutosehdo-
tukset pyydetään lyhyesti mutta selkeästi perustelemaan. 

 

d) Raimo Sillanpää halusi saada tietoturvasyistä kokouksen mielipiteen sille, 
että julkaistaanko Leijonasanomat edelleen näköislehtenä. Adobe Flash 
Playerin ylläpitäjä on ilmoittanut aiemmin tietoturva-aukoista, mutta 
ohjelmaan on myöhemmin tehty tietoturvapäivityksiä. Raimo tähdensi, että 
lehti on saatavilla myös PDF-muodossa.  
Piirihallitus päätti, että lehti julkaistaan edelleen myös näköislehtenä. 

e) Raimo Sillanpää halusi päätöksen, onko syytä laajentaa pääsyoikeuksia 
piirin nettisivujen jäsenet-osioon. Nyt sinne pääsevät vain piirihallituksen 
jäsenet.  
Asia päätettiin siirtää vielä johtoryhmän käsittelyyn ja päätös asiasta 
siirtyy seuraavaan piirihallituksen kokoukseen. 

 



 

 

f) Seppo Rajamäki pyysi palauttamaan nenäpäivälippaat Kauhavalle. 
 

g)  Suomen Lions-liiton puheenjohtaja (CC) Erkki Honkala kertoi vierailusta 
Tasavallan presidentin Sauli Niinistön luona Mäntyniemessä. Liiton 
delegaatio luovutti presidentille, kiitokseksi Punainen Sulka-keräyksen 
suojelijana toimimisesta, taiteilija Soile Yli-Mäyryn Asfalttihelmi-taulun 
vedoksen, joka oli yksi Punainen Sulka-keräyksen myyntiartikkeli. Vierailun 
mukavana jälkimaininkina on Erkki ja Katriina Honkalan postiluukusta 
solahtanut kutsu Presidentin Itsenäisyyspäivän vastaanotolle. Tämä 
odottamaton kutsu on Erkin mukaan kunnianosoitus Lions-työlle 
kokonaisuudessaan ja meille kaikille leijonille. 

 

Lions-liiton taloudesta Erkki kertoi, että se on saatu vakaalle pohjalle. 
Suomen Lions-liitto on täysin velaton, tilinpäätös oli positiivinen ja toiminta 
etenee talousarvion mukaisesti.   
 
Erkki kertoi myös Lions-liitossa kehitteillä olevista uusista suunnitelmista 
jäsenhankinnan tehostamiseksi. Jäsenkato on järjestömme akuutein ja 
suurin ongelma. Piirimme jäsenmäärä oli kokouspäivänä 1685 jäsentä ja 
koko Suomen jäsenmäärä 23 022. Vielä kymmenen vuotta sitten 
jäsenmäärä oli yli 28 000 jäsentä. Vaikka ongelma on vakava, Erkki 
kuitenkin valoi uskoa tulevaisuuteen. Hän otti esimerkiksi Martta-toiminnan 
ja partiojärjestön – kummatkin olivat lähes henkitoreissaan, mutta voivat 
nykyään hyvin. Lions-liitossa on valmistelussa jäsenhankinta-projekti, johon 
alkuvaiheessa etsitään pilottiorganisaatiota. Pilottina toimiminen teettäisi 
tietenkin ylimääräistä työtä piirille. Silti piirihallituksen yksimielinen kanta 
oli, että piirimme 107-F on valmis toimimaan pilottina, jos se muutoin 
sopii projektiin.  
 

h) Alueen I puheenjohtaja Olli Linjala kysyi piirihallituksen kantaa ja valtuuksia 
ryhmän kokoamiseen, joka pohtisi miten leo-toimintaa voitaisiin piirissämme 
laajentaa ja jäsenmäärää kasvattaa. Olli kokoaisi pienen ryhmän nuoria ja 
piirimme asiantuntijoita pohtimaan asiaa ja mahdollisia toimenpiteitä. 
Piirihallitus myönsi mielihyvin Olli Linjalalle valtuudet tähän. 

 
Päätös: Merkittiin muut esille tulevat asiat ja piirihallituksen myönteinen 
kanta kahteen asiakohtaan tiedoksi  

12. Rauhanjulistekilpailu 
Rauhanjulistekilpailuun oli saapunut 8 työtä ja kauden 2017-2018 teema oli 
Rauhan tulevaisuus. Piirillä on töihin tekijänoikeus. 

 
     Palkintojen suuruus ensimmäinen 100€ ,toinen  75€, ja kolmas 50€ 
    

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 37 n ääntä ja kolmen parhaan osalta tulos 
oli:  

 
     Sijoitus  Ääntä  Tekijä   Lähettävä  klubi 
 1. 13 Anni Kallio  LC Isokyrö 
 2. 10 Laura Metsälä LC Seinäjoki/Törnävä 
 3.  5 Sorjaya Sandroos LC Alavus 



 

 

 
 Päätös:  Todettiin tulos ja päätettiin palkita tekijät 
 
13. Kokouksen päättäminen 

Piirikuvernööri Jaakko Passinen kiitti kokouksen osanottajia ja päätti 
kokouksen.  

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

Jaakko Passinen    Esko Vaismaa 
piirikuvernööri   piirisihteeri 
 
 
LIITTEET:   
Liitteet 1-5 liitetään vain alkuperäispöytäkirjaan 
 
JAKELU  
Piirihallituksen jäsenet 
CC, VCC 
Kansainvälinen toimisto 
Piirin kotisivut 
Arkisto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


