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107-F PIIRIN 1. PIIRIHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2017-2018 

 

Aika: 8.9.2017 kello 18.45 – n. 21.00 

Paikka Koivukaaren palvelukeskus 

 Keikulinkuja 10 

 61100 Peräseinäjoki 

 

Läsnä Yhteensä 45 henkilöä, joista 31 lioneja, 11 puolisoja ja 3 vierailijaa. 

Osanottajaluettelo liite 1 

 

TERVEHDYKSET 

Kokouksen järjestelyistä vastasi LC Peräseinäjoki. Lions-liiton puheenjohtaja Erkki Honkala 

toi liiton tervehdyksen. LC Peräseinäjoen tervehdyksen esitti Presidentti Pauli Salonen.  

DG Jaakko Passinen esitti kiitokset molemmille. 

 

KOKOUSASIAT 

 

1. Kokouksen avaus 

Piirikuvernööri Jaakko Passinen avasi kokouksen ja toivottamalla tervetulleiksi piirihallituksen jäsenet 

toimintakauden 2017-2018 piirihallituksen ensimmäiseen kokoukseen. 

Seisaalleen nousten laulettiin ”Leijonahenki”.  

 

Puolisot, 11 henkilöä siirtyivät omaan ohjelmaan tutustumalla Ameriikan raitin museoalueelle. 

 

Lions-liiton puheenjohtajan Erkki Honkalan informaatio liiton tilanteesta. Katsauksessaan hän käsitteli: 

1. Punainen Sulkakeräystä ja kiitti tuloksesta erityisesti klubeja ja niiden tekemää hyvää työtä. 

2. Lions järjestön monia sääntöjä, ja pohti, voitaisiinko ”sääntö-viidakkoa” yksinkertaistaa. 

3. Jäsenhankinta on muodostumassa järjestön avainasiaksi – pitäisikö olla myös jäsenstrategia? 

4. Tiedotusongelma, kun esim. uutiskirjeen avaa vain 15% jäsenistä – uusi tiedotusstrategiako? 

5. Liiton talous on heikohko, mutta sen kanssa kyllä pärjätään – liiton taloa ei myydä 

 

Päätös: Todettiin kokous avatuksi 

 

2.  Kokouksen järjestäytyminen ja pöytäkirjan tarkastusmenettely 

Todetaan, että piirin sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksen puheenjohtajana toimii 

 piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeri. 

Päätetään hallituksen pöytäkirjojen tarkastusmenettely ja jakelu kuluvalla toimintakaudella. Ehdotus: 

• pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

• pöytäkirja lähetetään piirihallituksen jäsenille ja muille jakelussa mainituille sähköpostilla sekä 

julkaistaan piirin kotisivuilla 
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• pöytäkirjan tarkistaa ja hyväksyy piirihallitus seuraavassa kokouksessa, poikkeuksena 

viimeinen kokous, jossa valitaan vähintään kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirja 

 

Päätös: Hyväksyttiin 

 

3.  Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin piirihallitukseen kuuluvat äänioikeutetut jäsenet. Äänivaltaisia jäseniä oli paikalla 17.  

Läsnäolo- ja puheoikeuden omaavia henkilöitä oli saapuvilla 14. 

Sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksesta on ilmoitettava 14 päivää aikaisemmin sääntöjen 

määräämällä tavalla. Kutsu on julkaistu piirin kotisivuilla 16.8.2017 ja lähetetty sähköpostilla 16.8.2017 

Kun piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri ja vähintään puolet äänivaltaisista hallituksen 

jäsenistä on paikalla, niin kokous on päätösvaltainen. 

 

Päätös: Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

 

4.  Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Kokoukselle oli laadittu esityslista, joka oli edeltä käsin lähetetty hallituksen jäsenille. Esityslistaan 

oli lähettämisen jälkeen tullut kaksi puheenvuoropyyntöä, jotka käsiteltiin kohdissa jäsenasiat ja muut 

asiat. 

 

Päätös: Hyväksyttiin 

 

5.  Kokouksen virallinen kieli   

Sääntöjen mukaan piirihallitusten kokousten virallinen kieli on suomi. Tarvittaessa puheenvuorot 

voidaan pitää ruotsiksi. 

 

Päätös: Hyväksyttiin 

 

6.  Piirin alue- ja lohkojako sekä toimikunnat ja tehtävävastuut 

Piirissä on 66 klubia ja niissä 1690 jäsentä eli piiri on kansainvälisten sääntöjen mukainen 

täydet piirioikeudet omaava piiri. Todetaan alue-lohkojaon säilyvän ennallaan. Todetaan kauden 

2017-2018 toimikunnat sekä muut vastuutehtävät ja piirikuvernöörin niihin nimittämät vastuuhenkilöt 

(ks. toimintasuunnitelma). 

 

Päätös: Todettiin 

 

7.  Piirin Taloudellinen tilanne 

Rahastonhoitaja Jari Pärnänen esitteli kauden taloudellisen tilanteen 

 

Päätös: Todettiin 

 

8.  Piirin talousarvio toimintakaudelle 2017-2018 klubeilta perittävine maksuineen 

Todetaan, että talousarvioehdotus on käsitelty ja hyväksytty piirin vuosikokouksessa Lapualla 

Samalla todetaan, että talousarvioon sisältyvät seuraavat maksut: Nuorisoleiriä varten 

kerätään piirikokouksen yksimielisellä päätöksellä klubeilta nuorisoleirimaksu, joka on 

3 euroa/jäsen 1.7.2017 jäsentilanteen mukaisesti. 

 

Päätös Hyväksyttiin 

 

9.  Pankkitilit ja tilien käyttöoikeudet 

Piirin pankkitilit: Oma Säästöpankki    FI49 4924 0010 1371 44. 

Nuorisoleiritili FI54 4924 0010 1371 51. 

Piirin rahastonhoitajana toimii Jari Pärnänen. Hänellä on käyttöoikeus ja verkkopankkitunnukset 

kumpaankin yllämainittuun tiliin 1.7.2017 alkaen.  

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 



 

10.  Laskujen hyväksyminen 

Päätetään että piirikuvernööri hyväksyy laskut yhdessä rahastonhoitajan kanssa. Todetaan että 

tavaran tai palvelun vastaanottaja varustaa laskun vastaanottomerkinnällään ja lähettää laskun 

sen jälkeen hyväksyttäväksi. Piirikuvernöörin laskut hyväksyy rahastonhoitaja. 

 

Päätös: Hyväksyttiin 

 

11.  Piirin varoista suoritettavat korvaukset 

Kirjekuoret ja lomakkeet sekä postitus- ja kopiointikulut korvataan kuittien ja laskujen mukaan. 

Piirikuvernöörille voidaan korvata matkakulut niiltä osin joita kv. Päämaja tai Lions-liitto eivät 

korvaa sekä muut toiminnasta aiheutuneet kulut. Piirihallituksen välittömään toimintaan 

liittyvien muiden piirihallituksen jäsenten kulukorvauksia voidaan maksaa tapauskohtaisesti 

piirikuvernöörin päätöksellä. Lisäksi tavoitteena on, että piirihallituksen jäsenten kokousruokailu 

tai kahvi on maksuton. 

Esitys Leiriohjaajille kansainvälisen Nuorisoleirin stipendin 250€ x 4 yhteensä 1000€  

 

Päätös: Hyväksyttiin 

 

12. Toimintakauden 2017-2018 teemat                         

Todetaan teemat toimintavuodelle 2017-2018 

Pysyvä kansainvälinen teema:                                   We serve – Me palvelemme-Vi tjänar 

 

Kansainvälinen presidentti Dr. Naresh  Aggarwal      We serve – Me palvelemme -Vi tjänar 

 

Suomen Lions-liiton     Tue nuorta itsenäisyyteen 

 

Lions-liiton puheenjohtajan    Tehdään yhdessä 

 

Piirikuvernöörin     Turvaa tulevaisuus, ole aktiivinen Leijona 

 

Päätös: Todettiin teemat ja niiden sisältö 

 

13.  Piiri virkailijoiden toimintasuunnitelmien hyväksyminen kaudelle 2017-2018         

Piirikuvernööri, varapiirikuvernöörit, alueiden, lohkojen sekä toimikuntien puheenjohtajat 

ovat laatineet toimintasuunnitelman omalta alueeltaan. Suunnitelmat on toimitettu piirisihteerille 

joka on koonnut ne yhteen. Asiakirjat on toimitettu sähköpostilla piirihallituksen jäsenille. 

Lisäksi todetaan että seuraavissa piirihallituksen kokouksissa tarvittaessa täydennetään suunnitelmia ja 

raportoidaan suunnitelmien edistymistä kunkin vastuualueen henkilön toimesta. 

Toimintasuunnitelmien käsittelyn yhteydessä nousi esille seuraavia asioita: 

 

Nuorisovaihtoleiriä varten on tehty varaus Haapaniemen hiippakuntakartanoon 3 vuoden päähän (2020) 

ykkösvaihtoehto 8.8. – 16.8., kakkosvaihtoehto 15.8. – 23.8. 

 

Marika Haapanen pyysi selvittämään saamansa tiedon, että E- ja F-piirillä on hakematta LQ 

koulutustoimintaan tarkoitettua tukea.   

 

Kaarlo Katajisto muistutti, että hänellä on erilaisia banderolleja liittyen Lions 100 juhlavuoteen ja 

muitakin, joita voi käyttää erilaisissa tilaisuuksissa. 

 

Matti-Pekka Mäkelä mainitsi, että Punainen Sulka keräyksen päätösjuhlassa Lahden Sibelius talossa 8.10. 

2017 palkitaan piirin kolme parasta klubia, jotka ovat LC Ylihärmä, LC Korsnäs ja LC Ylistaro. 

 

Nuorisovaihtojohtaja Matti Kärnä ilmoitti, että Nuorisovaihdon toimintakertomus kaudelta 2016-2017 

valmistuu lähipäivinä. Se jätetään näin syksyn tullen, koska kesä on täynnä tapahtumia. 

 



Viestintäjohtaja Raimo Sillanpää kehotti pitämään mielessä ilmoitusten hankinnan Lions-sanomiin. 

 

Toimintasuunnitelmat kokouspöytäkirjan liitteenä. 

 

Päätös: Hyväksyttiin toimikuntien toimintasuunnitelmat ja käsiteltiin tulleet esitykset        

   

14.  Piirihallituksen kokoukset ym. ja valmistelu                                                     

1. Peräseinäjoki perjantai   8.9.2017       klo  18.45  Vastuuklubi   LC Peräseinäjoki 

2. Kurikka         perjantai   17.11.2017   klo   18.00  Vastuuklubi  LC Kurikka        

3. Kauhava        Lauantai   10.2.2018     klo   11.00  Vastuuklubi  LC Kauhava/Helahoito 

4. Seinäjoki       Lauantai   21.4.2018     klo     8.45  Vastuuklubi  LC  Seinäjoki/Kampus         

Seinäjoella järjestetään vuosikokouksen yhteydessä alueen ja lohkojen puh.johtajien, 

            sekä presidenttien, sihteerien, rahastonhoitajien koulutus. Sekä piirihallituksen kokous 

  

Aarne Ritari/Melvin Jones -Gaalailta järjestetään 24.3.2018. Vastuuklubia ei ole vielä tiedossa ja 

paikka avoin. Toimikunta organisoi tapahtuman. 

 

Päätös: Päätettiin kokouspaikat ja-ajat sekä todettiin kokousjärjestelyiden vastuuklubit  

 

15. Koulutusasiat          

Koulutusjohtaja Juha Lahtinen esitteli kuinka toimitaan ja edetään koulutusasioissa tällä kaudella. 

Hän ilmoitti seuraavat lähiajan koulutukset:  

- torstaina 26.10.2017 Muutosjohtajavalmennus I, Lapualla 

- keskiviikkona 29.11.2017 Muutosjohtajavalmennus II, Lapualla 

-  

Lions Quest koulutuksesta ja sen koulutus sisällöstä kertoi Quest Koordinaattori Marika Haapanen. 

Quest-koulutus Alavudella  Peruskurssi 22-23.3.2018 ja Täydennys koulutus 24.3.2018 

 

Päätös. Merkittiin tiedoksi 

 

16. Jäsenasiat 

Jäsenjohtaja Veijo Hannonen kertoi piirimme jäsenkehityksestä ja mitä toimenpiteitä on 

tehtävä jotta jäsenkehitys saadaan nousuun tällä kaudella.   

 

17.  Ilmoitusasiat 

Piirikuvernööri ilmoitti seuraavista toimintaan kuuluvista asioista: 

 

1.   Rauhanjulistekilpailu Teemalla kaudella 2017-2018   RAUHAN TULEVAISUUS 

             Valmiit työt tulee toimittaa piirikuvernöörille 31.10.2017 mennessä. 

             Rauhanjuliste kilpailun paketteja on saatavana Lions-liitosta 

2.   Syyskauden PNAT-kokouksen teemat 

 Nuorisoleirimaksu 

 Hyväpäivä 8.10.2017 Lahti Sibeliustalo samalla Punainen Sulka lopetus juhla 

 Anna Tukesi arvat Nuorison auttamiseksi 

 Jäsen- ja Leo-asiat  

 LCIF-Melvin Jones ja ARS-asiat 

 GST Tehtäväkuvasta  

 Joulukortti tilauksista 

 Jäsen hankinnasta 

 Nuorisovaihto 2018 ilmoittautumiset 15.12.2017 mennessä nuorisovaihto joht. Matti 

Kärnälle. 

 

3.   Piirikuvernööri ja varapiirikuvernöörit ovat sopineet klubivierailustaan. Mikäli klubi haluaa 

             vierailun tapahtuvan jonakin tiettynä ajankohtana, on siitä oltava riittävän ajoissa 

             yhteydessä vierailijaan. Kuvernöörien vierailulistat ovat näkyvissä piirin kotisivuilla. 



 

      4.    Todettiin että jäsenmaksujen maksamista seurataan päämajassa tarkoin. Mikäli klubilla on 

 yli 120 päivän vanhaa velkaa järjestölle yli 1000 USD tai yli 20 USD/jäsen, klubilla on  

             90 päivää aikaa maksaa velkansa, muuten klubi lakkautetaan. 

 

      5.   Klubien www-sivuja tulee kehittää ja nykyaikaistaa, meillä piirissä on web-masteri 

 Raimo Sillanpää joka auttaa kotisivujen suunnittelussa ja käytössä. Klubien tulee nimetä                                                             

vastuuhenkilö www-sivujen kehittämiseen ja muiden yhteistietojen 

 lähettämiseen ja ylläpitämiseen. Raimo Sillanpää kertoi miten toimitaan eri tilanteissa 

             sekä MyCL käyttämisetä ym. 

 

       6.   Piirin lentopalloturnaus 2017-2018 vastuuklubi LC Seinäjoki/ Törnävä       

     

       7.   Piirin Golf-mestaruuskisat 2017-2018 vastuuklubi LC Kauhajoki 

 

       8.   Lions vuosikirjat 2017-2018 ovat saapuneet piirikuvernöörille. Kirjat jaetaan lohkojen 

 puheenjohtajien välityksellä lohkojen klubeille. Niitä riittää 70 %:lle jäsenmäärästä. 

 

    18.   Muut esille tulevat asiat    

            PDG Hermanni Sippolan suuri toivomus olisi, että klubit ottaisivat kummilapsia 

            Sri Lankasta kustannus on 130 € /vuosi sikäläinen klubi 10 € kuukaudessa  

            koulutarvikkeisiin. Kuittaukset koulumenestyksestä raportoidaan meille.  

  

            Leo-toiminnasta ja tapahtumista oli kertomassa AMF Piiripresidentti Elina Laakso   

            Seinäjoella järjestetään valtakunnallinen Leo-koulutuspäivät 15-17.9.2017 Veneskosken 

            kylätalolla 

 

            Suomi100 ja Lions 100 vuotis-tapahtumista kertoi  PDG Kaarlo Katajisto miten on  

            toimittu ja minkälaisia tilaisuuksia ollut 

 

    19.  Kokouksen päättäminen                                                                                                                           

Piirikuvernööri Jaakko Passinen kiitti kokouksen osallistujia aktiivisesta osallistumisesta 

ja päätti kokouksen. 

             

Kokouksen jälkeen oli mahdollisuus lunastaa piirin solmio 25 € ja huivin 25 € hintaa 

 

 Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

 

 Jaakko Passinen   Esko Vaismaa 

             Jaakko Passinen   Esko Vaismaa 

Piirikuvernööri    Piirisihteeri  

  

 

Liitteet 

Piirihallituksen jäsenten ja toimikuntien puheenjohtajien toimintasuunnitelmat 2017-2018 

Nuorisovaihdon kauden 2016-2017 toimintakertomus, Matti Kärnä 

 

JAKELU 

 

Piirihallituksen jäsenet 

CC, VCC 

Kansainvälinen toimisto 

Piirin kotisivut 

Arkisto 


