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107-F PIIRIN PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS   PÖYTÄKIRJA 11.2.2017 

Aika: 11.2.2017 klo 10:50 – 13:10      

Paikka: Veljekset Keskinen Oy 

Ravintola OnnenKivi 

Onnentie 7 

 63610 TUURI 
Läsnä: Osanottajaluettelo liite 1  

 

TERVEHDYKSET 

Lion Tarja Riihimäki LC Alavus/Kuulattaret toivotti piirihallituksen kokousedustajat tervetulleeksi 
Alavudelle.  

Alavuden kaupunginjohtaja Pekka Ala-Mäenpää toi kaupungin tervehdyksen. 

Veljekset Keskinen Oy:n tervehdyksen esitti Arja Jauhiainen. 

DG Jarmo Hietala esitti kiitokset tervehdysten esittäjille ja luovutti heille kauden 2016-2017 solmion sekä 
puolisolle huivin. 

Tervehdysten jälkeen laulettiin yhdessä ”Leijonahenki”. 

Tämän jälkeen puolisot siirtyivät omaan ohjelmaan, jossa tutustuttiin Keskisen kyläkauppaan.  

 

KOKOUSASIAT 

1. Kokouksen avaus 
Piirikuvernööri Jarmo Hietala 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.  

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 11. Todetaan puolisoita olleen läsnä 12, 
heille oli järjestetty oma ohjelma kokouksen ajaksi. 

Sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksesta on ilmoitettava 14 päivää aikaisemmin sääntöjen 
määräämällä tavalla. Kutsut oli lähetetty 25.1.2017.  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.  

Päätös: Esityslista hyväksyttiin muutoksin. 

 

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 kaikille piirihallituksen jäsenille.  

Esitetään piirihallituksen kokouksen 18.11.2016 pöytäkirja hyväksyttäväksi. 

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja. 

 

7. Toimintakertomus kaudelta 2015-2016 
IPDG Timo Sysilampi esitteli piirin 107-F toimintakauden 2015-2016 toimintakertomuksen. 
Toimintakertomus 2015-2016 on liitteenä 3. 

Päätös: Käsiteltiin toimintakertomus ja päätettiin esittää se piirikokoukselle hyväksyttäväksi.  
 

8. Raportti piirin taloudellisesta tilasta 
CT Jari Pärnäisen ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen, CS Markus Turja esitteli piirin tilien 
tämän hetken tilanteen Jarin toimittaman materiaalin mukaan. 
 
Piirin tili:   15 911,59 €  
Piirin nuorisotili:  20 334,05 € (kaikki klubit on suorittanut nuorisoleiri maksun) 
 
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 2017-2018 
Piirihallitus päättää esittää piirikokoukselle, että kerätään nuorisoleirimaksua 30.6.2017 jäsenmäärän 
mukaisesti 3€/jäsen kaudella 2017-2018. 

Päätös: Hyväksyttiin. 

 

11. Vuosikokouspaikka kaudelle 2017-2018 
Piirikokouksen järjestämisoikeutta ei ole hakenut piirihallituksen kokouspäivään mennessä vielä 

virallisesti mikään klubi. Tiedustellaan LC Ähtäri/Ouluvesi klubin halukkuutta järjestää kauden 2017-

2018 vuoden piirikokous 1 VDG Jaakko Passisen toimesta.  

 

Päätös: Kauden 2017-2018 vuosikokous paikka vahvistetaan piirihallituksen 22.4.2017 

Lapualla pidettävässä piirihallituksen kokouksessa.  

  

12. Toimintasuunnitelma kaudelle 2017-2018 
1 VDG Jaakko Passinen esittelee seuraavan kauden toimintasuunnitelman piirihallitukselle. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
 

13. Talousarvio kaudelle 2017-2018 
1 VDG Jaakko Passinen esittelee seuraavan kauden talousarvion piirihallitukselle 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

14. Ilmoitusasiat 
1. Todettiin piirikuvernöörin ja varapiirikuvernöörien viran hakijat kaudelle 2017 - 2018 

Piirikuvernöörihakemus: 1VDG Jaakko Passinen LC Nurmo/Lakeus. 
Ensimmäiseksi varapiirikuvernööriksi: 2VDG Anna-Liisa Laurila LC Kauhajoki/Katrilli. 
Hakemus toiseksi varapiirikuvernööriksi: Thorolof Westerlund LC Närpes 
 
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 Jarmo Hietala 31.3.2017 mennessä. 

3. Lohkon puheenjohtajat ilmoittavat edellisen piirikokouksen jälkeen poisnukkuneiden lionien 
nimet ja heidän klubinsa 31.3.2017 mennessä DG Jarmo Hietala. 

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. Joensuu 9 - 11.6.2017 vuosikokoukseen ilmoittautuminen on alkanut. 

6. Vuosikokoukseen 22.4.2017 Lapuan Kristillisellä opistolla 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 1-6 tiedoksi ja hyväksyttiin.  

 



 

15. LC 100-vuotisjuhla ja Melvin Jones/Arne Ritari gaalailta 
LC 100-vuotisjuhla ja Melvin Jones/Arne Ritari gaalailta järjestetään Kauhavalla 25.3.2017 ja 
piirihallitus oli alustavasti esittänyt 500 euron avustusta. Toimikunta esitti piirihallitukselle tilaisuuden 
järjestelykuluihin 600 euron avustusta.  

Päätös: Suoritetun äänestyksen jälkeen avustuksen suuruudeksi hyväksyttiin 600 euroa. 

 

16. Muut asiat 
Leijonasanomat toimitettu kaudella 2016-2017 edelleen nettilehtenä, jota täydennetään koko kauden 
ajan. Kauden lopussa on mahdollista tulostaa tai jopa painaa lehti. Jatketaan edelleen samaa 
käytäntöä kaudella 2017-2018.  

Päätös: Hyväksyttiin.  

 

Martti Koivumäki piti esityksen PUSURASTEISTA, joiden järjestämisestä vastaa paikalliset Lions 
klubit yhdessä alueen suunnistus seurojen kanssa. Pusurasti tapahtuma ajoittuu huhtikuun lopulle eli 
viikolle 17. Osallistumismaksu on 5 euroa ja sen tuotto jakautuu 2 + 2 +1 periaatteella eli 2 euroa 
menee seuralle, 2 euroa PUSU:lle ja 1 euro materiaali hankintoihin. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

 

Vaasan Leo Klubin presidentti Elina Laakso kertoi Leo toiminnan aloittamisesta Vaasassa. Klubin 
sihteerin Sofia Blomqvistin lehtiartikkeli löytyy Lions liiton 1/2017 helmikuussa ilmestyneestä 
lehdestä. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 

17. Piirirahan palautus Lions liitolle 
Piirikuvernööri Jarmo Hietala kertoi Lions liiton taloudellisen tilanteen olevan haastava ja esim. osa 
liiton jäsenistä joutuu pakkolomalle. Liiton taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi piirejä on pyydetty 
käsittelemään kauden 2016-2017 piirirahan palautus pyyntö. Palautuksen suuruudeksi on kaavailtu 
500 euroa. 

Lions liiton taloudellisesta tilanteesta käytiin vilkas keskustelu ja siihen vaikuttavista tekijöistä saatiin 
lisätietoa niin Piirikuvernööri Jarmo Hietalan kuin Lions liiton varapuheenjohtaja Erkki Honkolan 
toimesta. 

Päätös: Hyväksyttiin 500 euron piiriraha palautus. 

 




