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PÖYTÄKIRJA  

 

107-F PIIRIN PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS     

Aika: 10.2.2018 klo 12.00 – 13:30      

Paikka: Lentosotakoulun Upseerikerho 

 Lentokentäntie 29, 62200 Kauhava 
Läsnä: Osanottajaluettelo liite 1  

 

TILAISUUS ALKOI RUOKAILULLA KLO. 11.00 

TERVEHDYKSET klo. 11.45 alkaen 

LC Kauhava/Helahoidon presidentti Antti Sarho toivotti kokousväen tervetulleeksi Kauhavalle ja kertoi 

klubin toiminnasta keskeisiltä osin. 

Suomen Lions-Liiton tervehdyksen kokoukselle toi Liiton kansainvälinen johtaja Markus Flaaming 

VDG Anna-Liisa Laurila esitti piirihallituksen onnittelut DG Jaakko Passiselle hänen täytettyään 70 vuotta 
13.10.2017 

KOKOUSASIAT 

Kokouksen avaus 
Piirikuvernööri Jaakko Passinen avasi kokouksen ja toivotti piirihallituksen jäsenet tervetulleiksi 
piirihallituksen kauden kolmanteen kokoukseen. Laulettiin Leijonahenki, jonka jälkeen puolisot 
siirtyivät omaan ohjelmaansa tutustumaan Puukko- ja tekstiilimuseoon sekä taidegalleriaan. 

Suomen Lions-liiton kansainvälinen johtaja Markus Flaaming esitti vielä erikseen kokousväelle 
katsauksen kansainvälisen Lions toiminnan ajankohtaisista asioista. Hän käsitteli mm. seuraavia 
asioita: 

a) Tulevien piirikuvernöörien koulutusta, joka tapahtuu pääosin Chicagossa ja yksi päivä Milanossa. 

Suomalaisten elektien kouluttaja on IPCC Jari Rytkönen 

b) Kansainvälisen Lions-järjestön organisaatiota, missä LCIF on nyt erillään muusta Lions 
toiminnasta. Edelleen hän käsitteli LCIF:n keräystavoitetta 50 milj. dollaria ja sen merkitystä 
Suomen osalta. Hän kehotti piiriä ja klubeja myös hakemaan LCIF:n tukia. 

c) Hän käsitteli Lions toiminnan Euroopan painopistealueet: lapsuusiän syöpä, diabetes, ympäristö 
ja nuoret 

Päätös: Todettiin kokous avatuksi. 
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1. Kokouksen järjestäytyminen 
Todetaan, että piirin sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksen puheenjohtajana toimii 
piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeri.  

Päätös: Hyväksyttiin. 

2. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todetaan piirihallitukseen kuuluvat äänioikeutetut jäsenet. Äänivaltaisista jäsenistä oli läsnä     
14/21. Läsnäolo- ja puheoikeuden omaavia henkilöitä oli saapuvilla 13. Todetaan puolisoita olleen 
läsnä 8, heille oli järjestetty oma ohjelma kokouksen ajaksi. Kokouksen vieraina oli 8 henkilöä. 
Yhteensä 43 henkilöä. 

Sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksesta on ilmoitettava 14 päivää aikaisemmin sääntöjen 
määräämällä tavalla. Kutsut oli lähetetty 15.1.2018.  Kun piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri ja 
vähintään puolet äänivaltaisista hallituksen jäsenistä on paikalla, on kokous päätösvaltainen. 
Läsnäolijat Liite 1 

 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
Kokoukselle oli laadittu esityslista, joka oli edeltä käsin lähetetty hallituksen jäsenille.  
Esitetään listaan kohdaksi 14 seuraavaa asiaa: Piiri nettisivujen Jäsenet-osion käyttöoikeuden 

laajentaminen. Muitten kohtien järjestys muuttuu vastaavasti. 

 

Esitetään kohtaan 17 SRI Lankan ammattikoulun rakentamisen tukeminen ja Vaasan 
keskussairaalan Röntgen- laitehankinnan tukeminen O- ja F-Piirin kanssa yhdessä, sekä  B-piirin 
haaste Itämeren puhtauden elvyttämiseksi.  
 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin muutoksin. 

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

Päätös: Hyväksyttiin menettely esityksen mukaisena. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus 

Pöytäkirja on lähetetty sähköpostilla kaikille piirihallituksen jäsenille.  

Esitetään piirihallituksen kokouksen 17.11.2017 pöytäkirja hyväksyttäväksi. Jaettuun 
pöytäkirjaan on tullut yksi korjauspyyntö ja pöytäkirjaa ehdotetaan hyväksyttäväksi seuraavin 
lisäyksin kohtaan 11. Muut esille tulevat asiat. 

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. 

 

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja edellä mainituilla lisäyksillä. 

6. Toimintakertomus kaudelta 2016-2017 
IPDG Jarmo Hietala esitteli piirin 107-F toimintakauden 2016-2017 toimintakertomuksen. 
Toimintakertomus 2015-2016 on liitteenä 2. 

Päätös: Käsiteltiin toimintakertomus ja päätettiin esittää se piirikokoukselle hyväksyttäväksi.  
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7. Raportti piirin taloudellisesta tilasta 
CT Jari Pärnänen esitteli piirin tilien tämän hetken tilanteen. Jarin toimittaman materiaalin mukaan. 
 
Piirin tili:   11 536,11 €  
Piirin nuorisotili:  16 370,49 € (kaikki klubit ovat suorittaneet nuorisoleiri maksun) 
 
Päätös: Piirihallitus sai piirin taloudellisen tilan tietoonsa. 
 
 

8. Toimintaraportit 
Hallituksen jäsenet ja toimikuntien puheenjohtajat ovat lähettäneet piirisihteerille määräpäivään 
mennessä noin viikkoa ennen piirihallituksen kokousta toimintaraportit, joista piirisihteeri on 
toimittanut koosteen hallituksen jäsenille. Toimintaraportteihin on tehty kokouksessa eitetyt 

täydennykset. 

Laaditut toimintaraportit ovat liitteenä 3. 
 
Päätös: Käytiin läpi hallituksen jäsenten, lohkojen, alueiden ja toimikuntien puheenjohtajien 

raportit. 

9. Nuorisoleirimaksu kaudelle 2018-2019 
Piirihallitus päättää esittää piirin vuosikokoukselle, että kerätään nuorisoleirimaksua 30.6.2018 
jäsenmäärän mukaisesti 3€/jäsen kaudella 2018-2019. 

Päätös: Hyväksyttiin. 

10. Vuosikokouspaikka kaudelle 2018-2019  
 LC Närpes on lupautunut järjestämään piirin vuosikokouksen Närpiössä. 
 

Päätös: Hyväksyttiin 

   

11. Toimintasuunnitelma kaudelle 2018-2019 
1VDG Anna-Liisa Laurila esitteli seuraavan kauden 2018-2019 toimintasuunnitelman 

piirihallitukselle. Liite 4 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
 
12. Talousarvio kaudelle 2018-2019 

1 VDG Anna-Liisa Laurila esitteli seuraavan kauden talousarvion piirihallitukselle. Liite 5 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

13. Nettisivujen ’Jäsenet’ osion käyttöoikeuden laajentaminen 

Johtoryhmä on käsitellyt Raimo Sillanpään esittämää kysymystä, onko aiheellista 
laajentaa pääsyoikeuksia piirin nettisivujen jäsenet-osioon, niin että jatkossa sinne 
pääsisivät myös klubien presidentit. Nyt sinne ovat päässeet vain piirihallituksen jäsenet. 
Johtoryhmä esittää, että klubien presidenteille annettaisiin tämä oikeus ja että Raimo 
Sillanpää luo käyttäjätunnukset ja salasanat, jonka jälkeen asiasta tiedotetaan klubien 
presidenteille. 

 

Päätös: Johtoryhmän esitys hyväksyttiin.  
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14. Ilmoitusasiat 
15. Todettiin piirikuvernöörin ja varapiirikuvernöörien virkojen hakijat kaudelle 2018-2019 
Piirikuvernöörihakemus: 1VDG Anna-Liisa Laurila, LC Kauhajoki/Katrilli. 
Ensimmäiseksi varapiirikuvernööriksi: 2VDG Thorolf Westerlund, LC Närpes. 
Hakemus toiseksi varapiirikuvernööriksi: Raimo Sillanpää, LC Vaasa/Meri 
 
Ehdokkaat tekevät itsestään pienen esittelyn piirilehteen entisten vuosien tapaan. 

16. Lohkojen puheenjohtajat keräävät tiedot toimintakilpailutuloksista (=eniten uusia 
jäseniä hankkinut klubi). Lohkon puheenjohtaja valitsee lohkon parhaan klubin ja tiedot 
lähetetään DG Jaakko Passiselle 31.3.2018 mennessä. 

17. Lohkon puheenjohtajat ilmoittavat piirikokouksen jälkeen poisnukkuneiden lionien 
nimet ja heidän klubinsa 31.3.2018 mennessä DG Jaakko Passiselle. Klubin ilmoitus on 
tärkeää kaikkien poisnukkuneiden nimien varmistamiseksi. 

18. Toivomuksena olisi, että piirihallituksen jäsenet jakaisivat klubeille tietoutta Sri Lanka 
Lions -ystävätoiminnasta ja pyrkivät saamaan klubijäseniä sekä henkilöjäseniä seuraan. 
Erikoisesti lohkojen kokouksissa voitaisiin kertoa seuran toiminnasta. Kummilapsi/Sri 
Lanka toimikunnan puheenjohtajana jatkaa Pekka Harjula. Kiitokset Hermanni Sippolalle. 

19. Suomen Lions-Liiton vuosikokoukseen Oulussa 8.-10.6.2018 ilmoittautuminen alkaa 
helmikuun 26. päivä 

20. Vuosikokoukseen 21.4.2018 Frami Seinäjoki osallistuvien piirihallituksen jäsenten ja 

toimikuntien puheenjohtajien ruokailun puolisoineen maksaa piiri edellyttäen, että he eivät 

ole klubiensa äänivaltaisia edustajia vuosikokouksessa. Muussa tapauksessa heidän 

ruokailun tulee maksaa esimerkiksi heidän klubinsa. 

21. Liiton vuosikokoukselle on tehty piirimme alueelta kolme aloitetta. 

a) Aloite jäsenhankinnan vauhdittamiseksi (Alue 3, lohko1): 

Perustelu: Lions toiminta tarvitsee valtakunnallista näkyvyyttä ja profiilin nostamista 
jäsenhankintaa varten. Jäsenistön nykyinen ikärakenne ja Lions toiminnan jatkuvuus edellyttävät 
konkreettisia toimia myös valtakunnallisesti. Näkyvä kampanja ei vähennä klubien omaa 
vastuuta rekrytoinnista, mutta antaa tukea klubien näkyvyydelle paikkakunnallaan. Tavoitteena 
on, että valtakunnallinen kampanja antaa mahdollisimman monelle klubille niiden tarvitseman 
piristysruiskeen.  

Sisältö: Lions-liitto käynnistää valtakunnallisen kampanjan valtakunnallisessa mediassa. 
Kampanjassa pyydetään Lions toiminnasta kiinnostuneita lähettämään tekstiviesti 
valtakunnalliseen numeroon. Puhelinoperaattorin palvelun kautta klubit saavat tiedot tekstiviestin 
lähettäjistä. Kampanja viestin ydin olisi esimerkiksi: ’Tekstaa tähän numeroon sana ”Leijona”, niin 
sinuun otetaan yhteyttä’. Klubit saavat tiedon kiinnostuksensa ilmoittaneista ja ottavat heihin 
yhteyden. 
 
b) Aloite kantasolurekisterin kasvattamiseksi (LC Lapua) 
 
Perustelu: Kantasolujen käyttö hoitokeinona on tällä hetkellä yksi nopeimmin kasvavista ja 

kehittyvistä lääketieteellisen tutkimuksen aloista. Kantasolujen avulla hoidetaan jo nyt vakavia 

sairauksia, mm. leukemiaa. Siirre voidaan tehdä potilaalle, kun kudostyypiltään sopiva luovuttaja 

löytyy. Kolmelle neljästä potilaasta ei löydy omasta lähipiiristä oikean tyyppistä luovuttajaa, vaan 

apua täytyy lähteä hakemaan SPR:n Veripalvelun ylläpitämästä kantasolurekisteristä. Aina sitä 

ainutta soveltuvaa siirrettä ei silti löydy. Suurempi määrä luovuttajia rekisterissä parantaa 

mahdollisuuksia löytää optimaalinen kantasolutyyppi kullekin tarvitsijalle.  

Sisältö: Suomen Lions liitto ottaisi uudeksi avustamiskohteeksi kantasolurekisterin toiminnan 

vahvistamisen ja erityisesti tunnettavuuden lisäämisen. Suomalaisia on kantasolurekisterissä 

tällä hetkellä 55 000. Mikäli jokainen lion hankkisi yhden uuden jäsenen rekisteriin, saisimme 2-3 
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vuodessa kaksinkertaistettua rekisterin jäsenmäärän. Näin parantaisimme oleellisesti 

mahdollisuutta löytää useammalle vakavassa tilanteessa olevalle lapsi- ja aikuispotilaalle hyvä 

luovuttaja. 

Rekisteriin liittyvän tulee olla iältään 18-40-vuotias. Ikävaatimuksesta johtuen useat lionit eivät 

itse enää voi olla uusia liittyjiä, vaan meidän tulee löytää uudet liittyjät muista kansalaisista. 

Tässä aktiviteetissa emme kerää yleisöltä, emmekä käytä erityisen paljon rahaa, vaan 

hyödynnämme järjestön jäsenistön isoa kokoa avun tarvitsijoiden hyväksi. Saisimme ja 

hyödyntäisimme näkyvyyttä kampanjan yhteydessä, ja tämä voisi saada myös uusia jäseniä 

kiinnostumaan Lions-työstä. 

c) Tiedotusjohtajan suoraan Lions-liittoon tekemä aloite tiedotusjohtajan kuulumisesta 

piirin johtoryhmään. Raimo Sillanpää totesi, että ehdotus edellyttäisi piirien johtosäännön 

muutosta. 

Kaikki kolme aloitetta on toimitettu Lions-liittoon edelleen kesän liittokokouksessa Oulussa 

8.-10.6.2018 käsiteltäviksi. 

 

Päätös: Merkittiin kohdat 1-7 tiedoksi ja hyväksyttiin.  

 

15. Melvin Jones/Arne Ritari gaalailta 
Melvin Jones/Arne Ritari gaalailta järjestetään Nurmossa Hotelli Fooningissa 24.3.2018 ja piiri. 
Toimikunta esitti piirihallitukselle tilaisuuden järjestelykuluihin 600 euron avustusta. Ritarisäätiö 
avustaa juhlaa 50 € / uusi ritari.  

Päätös: Avustuksen suuruudeksi hyväksyttiin 600 euroa. 

16. Sri Lankan Ammattikoulun rakentamisen, Vaasan keskussairaalan röntgen laitehankinnan ja 

B-piirin haasteen ”Itämeren suojelemiseksi” tukeminen. 

Johtoryhmällä on myönteinen kanta, että klubit voivat osallistua näihin hankkeisiin harkintansa ja 
taloudellisten voimavarojensa mukaan, mutta piiri ei osallistu hankkeisiin. 

Itämeri haaste ei tarvitse rahallista panostusta vaan informaation antamista piirin alueella. 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi  

 

17. Muut asiat 
a) Leijonasanomat toimitettu kaudella 2017-2018 edelleen nettilehtenä, jota täydennetään koko 

kauden ajan. Kauden lopussa painetaan 200 kpl Leijonasanomat lehti jaettavaksi 
vuosikokouksessa. Jatketaan samaa käytäntöä kaudella 2018-2019. 

b) PDG Hermanni Sippola esitti, että lehteen myydyt ilmoitukset laskuttaisi ao. klubi ja tilittäisi sitten 

summasta 50 % piirille.  

c) Tiedotusjohtaja Raimo Sillanpää esitti piirihallitukselle, että Leijonasanomat/ Lejon nytt -lehden 
parhaan jutun päättäisivät kyselyn perusteella lehden lukijat. Asiasta keskusteltiin ja päädyttiin 
siihen, että Leijonasanomien parhaan jutun valitsisi tiedotusjohtaja Raimo Sillanpää.  

d) LCIF 50 vuotta. PDG Timo Sysilampi esitteli LCIF:n toimintaa ja tavoitteita. 

e) Nuorisovaihtojohtaja YCEC Matti Kärnä esitti, että hän voisi järjestää huhtikuun kokouksen 
yhteydessä koulutuksen klubien nuorisovaihtovastaaville. F-piirin nuorisovaihtojohtajana 
syyskuun 2018 alussa aloittaa Harri Peltonen LC Vaasa/Meri. Kiitokset Matti Kärnälle. 

 

Päätös: Tehdyt esitykset hyväksyttiin ja esittelyt merkittiin tiedoksi 

 

18. Kokouksen päättäminen 
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Piirikuvernööri Jaakko Passinen muistutti vielä alueiden, lohkojen ja toimikuntien puheenjohtajia siitä, 
että seuraava toimintaraportti kirjoitetaan toimintakertomuksen muotoon.  

Piirihallitus kokoontuu seuraavaksi Seinäjoella Framissa 21.4.2017 klo 8:45 ja piirin vuosikokous 
välittömästi samana päivänä klo 13:00 alkavan vuosijuhlan jälkeen. Kutsut ja ilmoittautumisohjeet 
toimitetaan klubeille 16.3.2018 mennessä.  

Kokouksen lopuksi seuraavat muistamiset ja palkitsemiset: 
Markus Flaamingille kauhavalainen puukko, F-piirin ja Kauhava/Helahoidon pöytästandardit. 
Syntymäpäivät: Jari Pärnänen 50 v, Matti-Pekka Mäkelä 60 v ja Thorolf Westerlund 70 v. 
Lions I ruusukkeen ansiomerkit ja puolisomerkit  Antti Sarho, Risto Uitto, Paavo Kleemola ja Tuomo 
Lager 

 
Piirikuvernööri kiitti osanottajia aktiivisesta kokoukseen osallistumisesta ja päätti kokouksen klo. 
14:30. 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

Kokouksen jälkeen Kauhavan Lentosotakoulun Perinneyhdistyksen puheenjohtaja Olli Nieminen 

esitteli mielenkiintoisella tavalla Lentosotakoulun historiaa ja yhdistyksen toimintaa. 

    Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 Jaakko Passinen   Esko Vaismaa  

  Jaakko Passinen    Esko Vaismaa 
  piirikuvernööri   piirisihteeri 
 
 
 
 
LIITTEET:   
Liitteet 1-3 liitetään vain alkuperäispöytäkirjaan 
 
JAKELU  
Piirihallituksen jäsenet 
CC, VCC 
Kansainvälinen toimisto 
Piirin kotisivut 
Arkisto 

 


