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PIIRIHALLITUKSEN 2/2018-2019  PÖYTÄKIRJA 

Aika 03.12.2018 klo.18.00 --- 20.34 

Paikka Millog , Petsanpuisto 4  Tampere 

 

Läsnäolijat : A.Suominen , R.Lumme , S-L Voutilainen , P.Siitonen , A.Juva , I.Törmä , A.Hynnä , 

T.Kemppainen , S.Laurila , T.Jokinen , M.Lahtinen , R.Mäkelä . A.Mäkelä , T.Ikkala , I.Kivelä , R.Sulonen , 

S.Viitanen , K.Marttila , A.Lautala , T.Kuivanen , T.Risku , A.Tihveräinen , O.Kattilakoski , E.Leskinen , 

L.Nieminen , E.Hietanen , A.Kallioinen , T.Karimo , P.Nieminen , E.Rantala , M.Sundström , R.Holma 

 

 

1 § Kokouksen avaus DG Ari Suominen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi 

Kokouksen aluksi DG palkitsi Reijo Lumpeen Lionsliiton II ruusukkeen ansiomerkillä 

Sirkka-liisa Voutilainen ja Pekka Siitonen palkittiin kauden 2017-2018 johtamiskoulutukseen liittyvistä 

ansioista kans.välisen presidentin myöntämällä tunnustuksella 

Esko Rantala näytti kuulijoille powerpoint esityksen Millogista ja kertoi miten yritys toimii ja mitä siellä          

tehdään. Lyhyesti sanottuna Millog ylläpitää maa-ja merivoimien kalustoja, sekä  ilmavoimien   

valvontajärjestelmiä . Kalkun yksikkö on keskittynyt Puolustusvoimien  ajoneuvojen korjaus-ja  

huoltotoimintaan. 

 

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

3 § Läsnäolevien toteaminen 

Sääntöjen mukaan puhetta piirihallituksen kokouksessa johtaa piirikuvernööri ja sihteerinä toimii 

piirisihteeri, kirjattiin läsnäolijat . 

 

4 § Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin muutoksin, jossa pykälässä 9 käsitellään kauden 2017-2018 toimintakertomus ja 

pykälässä 10 kauden 2017-2018 tilinpäätös ja tase. Vastaavasti näiden pykälien jälkeen käsiteltävät asiat 

siirtyvä numeroinnin osalta eteenpäin. 

 

5 § Piirihallituksen kokousten menettelytavat ja puheoikeudet 

Todettiin, että piirin sääntöjen mukaan äänioikeutettuja ovat piirihallituksen jäsenet.Lisäksi piirin klubiin 

kuuluvilla entisillä piirikuvernööreillä on läsnäolo-ja puheoikeus. 

 

6 §  Todetaan piirin tilinkäyttöoikeuksien tila 2018-2019 
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Puh.johtaja selvitti  pankkitilannetta ja totesi sen olevan teknisesti muutoksien osalta hankala . Asiat on 

pystytty hoitamaan, koska edellisen kauden oikeudet ovat edelleen voimassa, johtuen rahastonhoitajan 2-

vuotisesta virkakaudesta. Pitää perustaa ry, että saadaan Y-tunnus ja sitä kautta pankkiasiat kuntoon. 

Rahastonhoitaja ei ollut paikalla , mutta kokoukselle esiteltiin hänen lähettämä kirje nykytilasta ja tiedot 

tilien saldoista. Liite 1 ja liite 2 

 

7 §  Suomen Lionsliiton tila 

a) Liiton ylimääräinen kokous 

LC Helsinki Pohjoinen on vaatinut ylimääräisen liittokokouksen koolle kutsumista. Lions-aatteen 

Kilta ry on tukenut vaatimusta. Tällä yhdistyksellä ei ole virallista asemaa Lions-liiton päätöksen 

teossa, joten tuki ei aiheuta toimenpiteitä . Liite 3 

b) Liiton toimiston sopeutustoimien tilanne informaatio 

Tehtävien sopeuttaminen ja vaihtoehtojen tutkiminen alenevaan jäsenmäärään on käynnissä . 

Alustavasti on arvioitu , että toimistoon jäisi 4 henkilöä ja osa tehtävistä jaetaan kentälle 

hoidettaviksi. Klubeille on lähetty kysely, missä klubit voivat tehdä ehdotuksia palvelujen 

saatavuudesta ja tavoista niiden hoitamiseksi. Liite 4 ja liite 5 

c) KVN 3 / 2018 info 

Liiton puh. johtaja oli avauksessaan tehnyt tyhjentävästi selväksi sen miten liiton päätök- 

senteko toimii ja tästä puheesta johtuen kokouksen asioiden käsittely sujui rauhallisesti ja 

sopuisasti. 

8 §  IPDG / ARS puheenvuoro 

Reijo Lumme kehoitti kaikkia lohkojen puheenjohtajia vierailemaan alueidensa klubeissa ja innostamaan 

klubeja palvelutyön tekemisessä ja uusien jäsenien hankinnassa. 

Tavoitteena on tällä kaudella saada E-piiriin 15 uutta ritaria tai proritaria. Tälle vuodelle tiedossa on 10-

uutta henkilö ja lisää etsitään. 

Ardesseja on myyty 570 kpl. tavoite 1200 kpl. 

 

9 §  Toimintakertomus kaudelta 2017 – 2018 

Reijo  Lumme esitteli piirin toimintakertomuksen  kaudelta 2017-2018 

Piirihallitus hyväksyi  omalta osaltaan kauden 2017-2018  toimintakertomuksen. 

  

10 §  Tilinpäätös-ja tase 

Reijo esitteli tilinpäätöksen ja taseen  kaudelta 2017 – 2018 

Piirihallitus hyväksyi omalta osaltaan kauden 2017-2018 tilinpäätöksen-ja taseen. 

  

11 §  VDG:t  Puheenvuorot 

I-VDG Sirkka-Liisa kertoi alkukauden menneen klubivierailuja tehtäessä ja uuden piirihallituksen asioita 

valmistellessa  

II-VDG Ahti Kallioinen kertoi alkukauden sujuneen klubivierailujen merkeissä 

  

12 §  GAT= GMT ( jäsen ) , GLT ( koulutus ) ja GST ( palvelut )  puheenvuorot 

GMT Marja Sundström 

Piirissä 80- toimivaa klubia,  jäsenmäärä  30.11.2018   1905 – henkilöä, miinusta 19-jäsentä  

Alle 20-jäsenen klubeja on 23 kpl.  

Raporttien teossa MyLCI:n osaamisvajetta, vaati koulutusta, kartoitus menossa.  
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Loka-marraskuussa jäsenraportteja puuttuu, ilmoituksen jättäneet 54-55 klubia. 

GLT Pekka Siitonen 

Työasioiden tähden ei klubivierailuja, JOVA I:ssä mukana 13 osallistujaa , viestintäkoulutus peruttu. 

Seuraava JOVA-koulutus 2/2019. Koulutukseen on anottu 250 -dollarin  avustusta päämajasta. 

GST Tuomo Kemppainen 

Palveluaktiviteettien raportoinnissa toivomisen varaa , on kuitenkin parantunut syksyn aikana , mutta 

vaihtelu lohkojen  välillä on merkittävä. Arpa-asioissa E-piiri kunnostautuu aktiivisempana arpojen 

palauttajana . E-piiristä 49-klubia on tilannut joulukortteja .  

Klubeista 46 on nimennyt GST:n , lopuilta se puuttuu . 

Tuomon viesti , nimetkää GAT:it ja viekää ne MyLCI:n  ja arvat on tarkoitettu myytäväksi , ei 

palautettavaksi. Liitteet 6 ja 7 

 

13 §  CT ja CS puheenvuorot 

CT ( rahastonhoitaja ) ei ollut paikalla , asiat käsitelty kohdassa 6 

CS ( sihteeri )  totesi osaamisessa olevan vajetta, liittyen MyLCI- raportointiin, sihteerillä on huoli myös 

viestien perille menosta, usein ongelmat ovat  vastaanottajilla, esim.postilaatikot ovat täynnä jne. Neuvoja 

kysytään, kysyjiä autetaan, jos ei itse pysty, niin apu kaivetaan jostakin. 

 

14 §  LCIF  puheenvuoro 

Anita Tihveräinen ilmoitti , että LCIF-apurahaa on myönnetty E-piirille  2171 dollaria, koska diabetes asiat 

ovat nyt ohjelmassa, hän on käynyt keskusteluja PSHP:n Taussin yksikön kanssa avustustarpeista. 

Tarvittaisiin seuraavia hoitovälineitä johon avustuksemme voitaisiin kohdistaa: 

Sähköinen hoitopöytä ( varsinaiseen hoitoon  

Pituusmittalaite ( mittalaite immuunikadon mittaukseen )  

Odotustilan viihdytyslaitteet ( televisio , leluja yms ) 

Kokous päätti, että lahjoitus kohdistetaan Pituusmittalaitteeseen, Anita hoitaa asiaa  sairaalan 

henkilökunnan kanssa. 

Samalla haastettiin klubit ottamaan osaa lahjoitukseen useamman pituusmittalaitteen hankkimista varten. 

 

15 § LPJ  puheenvuorot  

Aarne Lautala  

Jos klubien täytyy ottaa kantaa esim. talomyyntiin , niin kannanoton pohjaksi tarvitaan enemmän 

taloudellista factatietoa , vahinko taloasiassa on jo tapahtunut , asia repii liikettä ja yhteishenki rakoilee. 

Jäsenten osalta ehdotuksena , nuori uusi jäsen klubiin sisään ilman kustannuksia , klubi maksaa 

ensimmäisen vuoden.  

Lasse Nieminen 

Paljon hienoa työtä klubeissa, hienoja aktiviteetteja, PNATI:it koetaan turhiksi 

Antti Juva  

Talo myyntiin, leijonien pitää keskittyä palveluun , toimisto Tampereelle,  Arvat , miksi liitto kerää 

jäseniltään rahaa. Koulutukset piirikokouksiin , ulkoista tiedottamista parannettava / nettisivut 

 

16 §   Pyydetyt puheenvuorot  

Ei pyydettyjä puheenvuoroja 

 

17 §   Saapunut posti 

Saapunut kolme – kuvaa , käsitellään kohdassa  19 
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18 §  Seuraava kokous 

Seuraava kokous 18.02.2018, paikka ilmoitetaan myöhemmin 

 

19 §  Muut asiat 

Rauhanjuliste kilpailu  

Esillä kaksi ehdotusta, LC Kuhmalahti ja LC Urjala Linnatteret oli lähettäneet ehdotukset. Jatkoon valittiin  

LC Kuhmalahden lähettämä piirros. 

Tuula Kairimo ilmoitti, että nuorisoleiriläisille haetaan isäntäperheitä, leiriaika on 1-9/08-2019 Parkano 

Vahojärvellä. 

Euroopan ulkopuolelta tulevat ovat isäntäperheissä ajan 12/7-1/8- 2019  välisen ajan ja Euroopasta tulevat 

leiriläiset 19/7-1/8-2019 välisen ajan. Isäntäperheistä ilmoitus Tuulalle. 

 

Puheenjohtaja muistutti ehdokasasettelusta PK-putkeen , ehdotukselta oltava DG:llä 15.01.2019 

mennessä. 

 

Esko Rantala muistutti itsenäisyyspäivän kynttilöiden sytyttämisestä Kalevankankaan hautausmaalla. 

 

20  §  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 20.34    

 

 

 

Kokouksen vakuudeksi 

 

DG Ari Suominen  CS Raimo Holma 

Kokouksen puheenjohtaja  Kokouksen sihteeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


