
Lions Clubs International   
Piiri 107-F, Finland  Distrikt 107-F, Finland 
Piirikuvernööri, DG 2017-2018 Jaakko Passinen ja puoliso Liisa  
Distriktsguvernör,  DG 2017-2018 Jaakko Passinen och maka Liisa 
Lions Club Nurmo/Lakeus, Heleenkatu 55, 60120  Seinäjoki 
puh/tel  Jaakko  0500 261 089 
E-mail: jaakko.passinen@lions.fi,  www.lions.fi/F 

___________________________________________________________________________________________________ 
Piiri: Distriktet:   Liitto: Förbundet:  DR. NARESH AGGARWAL 
Turvaa tulevaisuus - ole aktiivinen leijona Tue nuorta itsenäisyyteen Me palvelemme 
Trygga framtiden – var en aktiv lion Stöd unga till självständighet Vi hjälper 
                                                                                                                                   We serve                              

http://e-district.org/sites/107f/ 

PÖYTÄKIRJA 107-F PIIRIN PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS  
 
Aika: 21.4.2018 kello 8:00 – 10:05 
Paikka: Frami F, Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki 
Läsnä: Osanottajaluettelo, liite 1 
 
 
TERVETULOA 
DG Jaakko Passinen toivotti piirihallituksen jäsenet tervetulleiksi kauden 2017-2018 viimeiseen 
piirihallituksen kokoukseen. Puolisot siirtyivät omaan ohjelmaansa tutustumaan: 

- sosiaali- ja terveysalan uuteen opetusrakennukseen 
- Taito Etelä-Pohjanmaa Rustoopuori myymälään 
 

KOKOUSASIAT 
 

1. Kokouksen avaus 
Piirikuvernööri Jaakko Passinen avasi kokouksen toivottamalla piirihallituksen jäsenet 
tervetulleiksi piirihallituksen kauden neljänteen ja viimeiseen kokoukseen.  
 
Päätös: Todettiin kokous avatuksi 
 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
Todettiin, että piirin sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksen puheenjohtajana toimii 
piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeri. Koska kokous on toimikauden viimeinen, valitaan myös 
pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 
 
Päätös: Todettiin kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
Timo Sysilampi ja Matti-Pekka Mäkelä ja ääntenlaskijoiksi Jarmo Hietala ja Kaarlo 
Katajisto. 
 

3. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin piirihallitukseen kuuluvat äänioikeutetut jäsenet. Äänivaltaisista jäsenistä oli läsnä 
16/20. Läsnäolo- ja puheoikeuden omaavia henkilöitä oli saapuvilla 11. Puolisoita oli 7 ja heille 
oli järjestetty oma ohjelma kokouksen ajaksi. Vieraita oli 2 henkilöä. Kokouksessa oli läsnä siten 
yhteensä 29 henkilöä (liite 1). 
 
Sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksesta on ilmoitettava 14 päivää aikaisemmin sääntöjen 
määräämällä tavalla. Kokouskutsu oli lähetetty sääntöjen mukaan sähköpostilla 5.4.2018. Kun 
piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri ja vähintään puolet äänivaltaisista hallituksen jäsenistä on 
paikalla, niin kokous on päätösvaltainen. 
 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
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4. Kokouksen asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
Kokoukselle oli laadittu asialista, joka oli edeltä käsin lähetetty hallituksen jäsenille. 
 
Päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 

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 10.2.2018 Kauhava, pöytäkirjan tarkastus 
Pöytäkirja on lähetetty sähköpostilla kaikille piirihallituksen jäsenille.  

Esitetään Kauhavan entisen Lentosotakoulun upseerikerholla 10.2.2018 pidetyn 
piirihallituksen kokouksen pöytäkirja hyväksyttäväksi. 

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja. 
 
 

7. Raportti piirin taloudellisesta tilasta 

Rahastonhoitaja CT Jari Pärnänen esitteli piirin tilien tämän hetken tilanteen. Liite 2. 

 
Päätös: Piirihallitus sai piirin taloudellisen tilan tietoonsa. 

 

8. Piirin vuosikertomuksen 2016-2017 täydentäminen 

IPDG Jarmo Hietala on Kauhavan kokouksen 10.2. 2018 jälkeen täydentänyt vuosikertomusta 

kaudelta 2016-2017. Täydennetty toimintakertomus on käsitelty johtoryhmän toimesta ja 

hyväksytty. IPDG Jarmo Hietala kävi läpi vuosikertomuksen pääkohdat. Pari huomiota tehtiin. 

Nuorisoleiri Kuortaneen Haapaniemessä 12.-20.8.2017 toteutui kaudella 2017-2018, mutta 

leirin valmistelut on luonnollisesti tehty kaudella 2016-2017. Powerpoint esitykseen oli tullut 

epähuomiossa ”Suomesta lähti 5 nuorta nuorisovaihtoon”, mutta varsinaisessa 

toimintakertomuksen tekstiversiossa kohta oli oikein, ”Piiristä lähti . .”) 

 

Päätös: Piirihallitus esittää vuosikertomusta 2016-2017 vuosikokoukselle 

hyväksyttäväksi 

 
9. Toimintaraportit 
Hallituksen jäsenet ovat toimittaneet etukäteen toimintaraportit toimintakertomuksen 
muodossa kauden toiminnastaan. Toimintakertomuksista, jotka ovat tämän pöytäkirjan liitteinä, 
selviää tarkemmin piirin toiminta kauden aikana. 
 
Annettuihin toimintakertomuksiin tehtiin vain muutamia lisäyksiä:  
Toimintakertomukset ovat pöytäkirjan liitteenä 3. 

 
Päätös: Todettiin toimintaraportit ja toimintakertomukset  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
10. Toimintasuunnitelma kaudelle 2018-2019 
Anna-Liisa Laurila esitteli seuraavan kauden 2018-2019 toimintasuunnitelman piirihallitukselle. 
 
Toimintasuunnitelmaan sisältyvä piirin alue- ja lohkojaon muutosehdotus aiheutti vilkkaan 
keskustelun. Puheenjohtaja toi esille aivan tuoreen tiedon, jonka mukaan Lions järjestön 
kansainvälinen hallitus (LCI Board of Directors) on edellisellä viikolla muuttanut lions piirien 
mallisääntöjä siten, että piirihallitus päättää alue- ja lohkojakoa koskevat asiat. Puheenjohtaja 
ilmoitti lisäksi, että Lions-liiton kansainväliseltä johtajalta Markus Flaamingilta saamansa 
tiedon mukaan päätös astuu voimaan heti. 
 
Raimo Sillanpää teki toimintasuunnitelman alue- ja lohkojaon muutosehdotukseen seuraavan 
muutosehdotuksen: Toimintasuunnitelmaan sisältyvän ehdotuksen I alueen lohkosta 3 
siirretään LC Vaasa-Vasa, LC Vaasa/Family ja LC Vaasa/Meri saman alueen lohkoon 2 ja LC 
Ylistaro siirretään ehdotuksen mukaisesta lohkostaan I alueen lohkoon 3. Tämän muutoksen 
jälkeen I alueen lohkossa 3 ovat LC Vähäkyrö, LC Laihia/Helmi, LC Isokyrö ja LC Ylistaro. 
Tehtyä ehdotusta kannatettiin. 
 
Kun oli olemassa kaksi ehdotusta, toimintasuunnitelmaan sisältyvä Anna-Liisa Laurilan 
laatima ehdotus ja Raimo Sillanpään kannatettu muutosehdotus, puheenjohtaja teki 
äänestysesityksen ja tehdyistä ehdotuksista äänestettiin. Suoritetussa äänestyksessä 16:sta 
äänioikeutetusta piirihallituksen jäsenestä 14 kannatti Sillanpään tekemää ehdotusta, yksi 
Laurilan tekemää ehdotusta ja yksi äänesti tyhjää. 
 
Todettiin lisäksi, että muutetun lohkojaon johdosta I alueen 3. lohkon puheenjohtaja tulee 
vaihtaa toimintasuunnitelmaan.  
  

Päätös: Piirihallitus esittää vuosikokoukselle toimintasuunnitelman ja siihen sisältyvän 

alue- ja lohkojakoehdotuksen hyväksymistä edellä kuvatussa, muutetussa, 

piirihallituksen äänestystuloksen perusteella päättämässä muodossa. Liite 4. 

 
 

11. Valtuudet kauden 2018-2019 rahastonhoitajalle 
 

Päätös: Piirihallitus esittää vuosikokoukselle, että Leo Korpi-Halkola LC Kauhajoki 
valtuutetaan käyttämään piirin 107-F tilejä, jotka ovat: Nuorisoleiritili FI54 4924 0010 
1371 51 ja piirin tili FI49 4924 0010 1371 44. 

 
 

12. Esitys piirin 107-F vuosikokouksen pitämiseksi Närpiössä 13.4.2019  
LC Närpes on hakenut vuoden 2019 piirin vuosikokouksen järjestämistä Närpiössä 13.4.2019. 
 
Päätös: Piirikokous esittää vuosikokoukselle, että vuosikokouspaikkakunnaksi valitaan 
Närpiö ja järjestäjäksi LC Närpes ja ajankohdaksi 13.4.2019. 

 
 
 
13. GoToMeeting lisenssin jatkaminen yhdessä O-piirin kanssa 

Piirikuvernööri Jaakko Passinen esitti piirihallitukselle, että jatketaan O-piirin kanssa yhteisen 
lisenssin GoToMeeting sovellusta. Lisenssin hinta on noin 460 €/vuosi (alv 24%), mutta kun 
lisenssi on yhteinen O-piirin kanssa niin F-piirin kustannukseksi jää 230 €/vuosi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin  
 
 



 



 
 

LIITTEET:  Liitteet liitetään vain alkuperäispöytäkirjaan. 
  
 Osanottajaluettelo liite 1 
 Rahastonhoitajan raportti liite 2 

Hallituksen jäsenten, toimikuntien ja lohkojen puheenjohtajien  
toimintakertomukset liite 3 
Toimintasuunnitelma liite 4 
Poisnukkuneet lionit liite 5 
Palkitsemiset liite 6  

 
Jakelu: 

F-piirin piirihallitus ja toimikuntapuheenjohtajat 
F-piirin entiset piirikuvernöörit 
Liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
Pääsihteeri 
Päämaja 
F-piirin kotisivut ja arkisto 
 


