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107-F PIIRIN PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS   PÖYTÄKIRJA 13.2.2016 

Aika: 13.2.2016 klo 9:00 – 11:45      

Paikka: Lapuan kristillinen opisto 

 Siiriläntie 11 

 62100 Lapua 
Läsnä: Osanottajaluettelo liite 1  

 

TERVEHDYKSET 

Lapuan kaupunginjohtaja Arto Lepistö toi kaupungin tervehdyksen. 

Lion Jukka Hietala LC Lapua toivotti piirihallituksen kokousedustajat edustajat tervetulleeksi Lapualle.  

DG Timo Sysilampi esitti kiitokset tervehdysten esittäjille ja luovutti heille kauden 2015-2016 solmion 
sekä puolisolle huivin. 

1VDG Jarmo Hietala luovutti DG Timo Sysilammelle johtoryhmän puolesta 60-vuotislahjan. 

Tervehdysten jälkeen laulettiin yhdessä ”Leijonahenki”. 

Tämän jälkeen puolisot siirtyivät omaan ohjelmaan, Lapua-tietovisaan sekä Vanhan paukun alueen 
tutustumiskäyntiin. Oppaana toimi kulttuurijohtaja Esa Honkimäki. 

 

KOKOUSASIAT 

1. Kokouksen avaus 
Piirikuvernööri Timo Sysilampi avasi kokouksen ja toivotti piirihallituksen jäsenet tervetulleiksi 
piirihallituksen kauden kolmanteen kokoukseen. 

Päätös: Todettiin kokous avatuksi. 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
Todetaan, että piirin sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksen puheenjohtajana toimii 
piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeri. Piirisihteerin ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen, 
piirikuvernööri ehdotti kokouksen sihteeriksi GLT Tapio Seppä-Lassilaa.  

Päätös: Hyväksyttiin. 
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3. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todetaan piirihallitukseen kuuluvat äänioikeutetut jäsenet. Äänivaltaisista jäsenistä oli läsnä 13/20. 
Läsnäolo- ja puheoikeuden omaavia henkilöitä oli saapuvilla 7. Todetaan puolisoita olleen läsnä 10, 
heille oli järjestetty oma ohjelma kokouksen ajaksi. 

Sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksesta on ilmoitettava 14 päivää aikaisemmin sääntöjen 
määräämällä tavalla. Kutsut oli lähetetty 24.1.2016.  Kun piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri ja 
vähintään puolet äänivaltaisista hallituksen jäsenistä on paikalla, on kokous päätösvaltainen. 

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

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

Esitetään esityslista hyväksyttäväksi muutoksin: Edelliskauden toimintakertomus käsitellään kohdan 
4. jälkeen, ja esityslistan numerointi muuttuu vastaavasti. 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin muutoksin. 

 

5. Toimintakertomus kaudelta 2014-2015 
IPDG Erkki Ammesmäki esitteli piirin 107-F toimintakauden 2014-2015 toimintakertomuksen. 
Toimintakertomus 2014-2015 on liitteenä 3. 

Päätös: Käsiteltiin toimintakertomus ja päätettiin esittää se piirikokoukselle hyväksyttäväksi.  
 

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

Päätös: Hyväksyttiin menettely esityksen mukaisena. 

 

7. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus 
Pöytäkirja on lähetetty sähköpostilla kaikille piirihallituksen jäsenille.  

Esitetään piirihallituksen kokouksen 27.11.2015 pöytäkirja hyväksyttäväksi. 

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja. 

 

8. Raportti piirin taloudellisesta tilasta 
CT Jari Pärnänen esitteli piirin tilien tämän hetken tilanteen. 
 
Päätös: Piirihallitus sai piirin taloudellisen tilan tietoonsa. 
 
 

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

Laaditut toimintaraportit ovat liitteenä 2. 
 



 

 

Päätös: Käytiin läpi hallituksen jäsenten, lohkojen, alueiden ja toimikuntien puheenjohtajien 
raportit. 

 

10. Nuorisoleirimaksu kaudelle 2016-2017 
Piirihallitus päättää esittää piirikokoukselle, että kerätään nuorisoleirimaksua 30.6.2016 jäsenmäärän 
mukaisesti 3€/jäsen kaudella 2016-2017. 

Päätös: Hyväksyttiin. 

 

11. Vuosikokouspaikka kaudelle 2016-2017 
Piirikokouksen järjestämisoikeutta Lapualle on hakenut LC Lapua/Simpsiö sekä Ähtäriin LC 

Ähtäri/Ouluvesi. 

 

Päätös: Äänestyksen jälkeen hallitus päätti esittää vuosikokoukselle, että vuosikokous 2016–

2017 pidetään Lapualla 2017.  

  

12. Toimintasuunnitelma kaudelle 2016-2017 
1 VDG Jarmo Hietala esittelee seuraavan kauden toimintasuunnitelman piirihallitukselle 

seuraavassa kokouksessa. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
 

13. Talousarvio kaudelle 2016-2017 
Piirin rahastonhoitaja Jari Pärnänen esitti talousarvion kaudelle 2016-2017. 

 

Talousarvio on liitteenä 4. 

 

Päätös: Piirihallitus hyväksyi talousarvion ja päätti esittää sen vuosikokouksen 

hyväksyttäväksi. 

 

 

14. Ilmoitusasiat 
1. Todettiin piirikuvernöörin ja varapiirikuvernöörien viran hakijat kaudelle 2016 - 2017 

Piirikuvernöörihakemus: 1VDG Jarmo Hietala LC Lapua/Simpsiö. 
Hakemus ensimmäiseksi varapiirikuvernööriksi: 2VDG Jaakko Passinen LC 
Nurmo/Lakeus. 
Hakemus toiseksi varapiirikuvernööriksi: Thorolof Westerlund LC Närpes ja Anna-Liisa 
Laurila LC Kauhajoki/Katrilli. 
Ehdokkaat tekevät itsestään pienen esittelyn piirilehteen entisten vuosien tapaan. 

2. Lohkojen puheenjohtajat keräävät tiedot toimintakilpailutuloksista (=eniten uusia jäseniä 
hankkinut klubi). Lohkon puheenjohtaja valitsee lohkon parhaan klubin ja tiedot lähetetään 
DG Timo Sysilammelle 31.3.2016 mennessä. 

3. Lohkon puheenjohtajat ilmoittavat edellisen piirikokouksen jälkeen poisnukkuneiden lionien 
nimet ja heidän klubinsa 31.3.2016 mennessä DG Timo Sysilammelle. 



 

 

4. 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. 

5. Turun 27. - 29.5.2016 vuosikokoukseen ilmoittautuminen on alkanut. 

6. SKEBA-Nuorten bändiskabaan 2016 on tullut alueeltamme 2 kpl ilmoittautumisia, G-piiristä 
2 ja K-piiristä 3. Karsintakilpailu pidetään Teknologiakeskus Framilla Seinäjoella 12.3. 

 1VDG Jaakko Passinen esitteli SKEBAn toiminnan sisältöä. 

7. Vuosikokoukseen 16.4.2016 Teknologiakeskus Framissa 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.  

 

Päätös: Merkittiin kohdat 1-7 tiedoksi ja hyväksyttiin.  

 

 

15. Kunnostusavustus Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museolle 
LC Alavus/Salmi on tehnyt esityksen klubin aktiviteetistä, jolla piirin klubit antaisivat avustusta 
Seinäjoella toimivalla kansalliselle Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museolle. Klubin esitys on 100 
€/klubi klubin aktiviteettitililtä. Keräysvarat käytettäisiin rakennuksen kunnostamiseen. Käytännössä 
rakennuksen kunnostamiseen liittyviä asioita hoitaa Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon Tuki ry. 

Merkittiin, että tämän asian esitteli 1VDG Jarmo Hietala DG Timo Sysilammen ollessa esteellinen. 

Päätös: Hallitus päätti suositella piirin klubeille osallistumista keräykseen.  

 

16. Suomineito 100v. juhlaveistos yhteistyöehdotus  
Jani Karvonen on tehnyt esityksen Suomineito 100v. -kiviveistoksen hankinnassa joko koko 
maakunnan voimin tai vaihtoehtoisesti Seinäjoen Lions- ja Rotari-klubien toimesta. 

Tavoitteena varainhankinnassa vuoden 2016 aikana on kerätä kasaan summa, millä kyetään 
suorittamaan velvoitteet kiviveistoksen hankinnasta, aluskivistä sekä mahdollisesti myös hieman 
laittaa ympäristöä teoksen ympärille. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat vähintään 150.000 €. 

Teos on saanut Suomi 100-vuotta juhlavuoden statuksen Valtioneuvoston kanslialta ja on siten yksi 
maakunnan merkittävimmistä juhlavuoden töistä. Teos on suunniteltu pystytettäväksi Seinäjoelle ja 
kaupungin kanssa sijaintivaihtoehtoja pohditaan parhaillaan. 

Todettiin, että leijonilla on oma juhlavuoden aktiviteetti Punainen Sulka ja meidän panosta tarvitaan 

siihen. 

 

Päätös: Piirihallitus toteaa, että lionstoiminnassa merkittävä aktiviteetti, Punainen Sulka-

keräys, on menossa, ja voimavarat kohdennetaan ensisijaisesti siihen. Hallitus toteaa myös, 

että halutessaan klubit voivat osallistua esitettyyn hankkeeseen kukin omalta osaltaan. 

 

17. Melvin Jones/Arne Ritari gaalailta 
Melvin Jones/Arne Ritari gaalailta järjestetään Kauhavalla 12.3.2016 ja toimikunta esittää 
piirihallitukselle tilaisuuden järjestelykuluihin 600 euron avustusta. 

Päätös: Hyväksyttiin. 



 

 

 

18. Muut asiat 
Leijonasanomat toimitettu kaudella 2015-2016 edelleen nettilehtenä, jota täydennetään koko kauden 
ajan. Kauden lopussa on mahdollista tulostaa tai jopa painaa lehti. Jatketaan edelleen samaa 
käytäntöä kaudella 2016-2017.  

Päätös: Hyväksyttiin.  

 

19. Kokouksen päättäminen 

Piirikuvernööri Timo Sysilampi kiirehti ehdokkaita alueiden ja lohkojen puheenjohtajiksi uuden 
piirihallituksen kokoamiseksi ja muistutti vielä alueiden, lohkojen ja toimikuntien puheenjohtajia siitä, 
että seuraava toimintaraportti kirjoitetaan toimintakertomuksen muotoon.  

Piirihallitus kokoontuu seuraavaksi Seinäjoella 16.4.2016 klo 8:00 ja piirin vuosikokous välittömästi 
samana päivänä klo 13:00 alkavan vuosijuhlan jälkeen. Kutsut ja ilmoittautumisohjeet toimitetaan 
klubeille 16.3.2016 mennessä.  

Piirikuvernööri kiitti osanottajia aktiivisesta kokoukseen osallistumisesta ja päätti kokouksen klo. 
11:45. 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

    Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

 Timo Sysilampi  Jarmo Hietala Tapio Seppä-Lassila  
 piirikuvernööri  1. varapiirikuvernööri GLT, kokouksen sihteeri 
 
 
LIITTEET:   
Liitteet 1-4 liitetään vain alkuperäispöytäkirjaan 
 
JAKELU  
Piirihallituksen jäsenet 
CC, VCC 
Kansainvälinen toimisto 
Piirin kotisivut 
Arkisto 

 


