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PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 2 / 2014-2015 
 

PÖYTÄKIRJA 
 
 

 
 
Aika:  Keskiviikko 19.11.2014 klo 18:00 
Paikka:  Kyyhkylän kartanon hotelli Rustholli, Kyyhkyläntie 9 50700 Mikkeli 
 
Kyyhkylän Kartanon Hotellin liiketoimintapäällikkö Elina Pettinen esitteli Kyyhkylän historiaa. 
 

1. Kokouksen avaus 
Piirikuvernööri Veijo Suhonen avasi kokouksen klo 18.20 
Laulettiin Leijonamarssi. 

 
2. Kokouksen järjestäytyminen ja pöytäkirjan tarkastusmenettely 

 
107 D piirin ohjesäännön mukaan hallituksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja 
sihteerinä toimii piirisihteeri. Kokouksen pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan kaksi 
hallituksen jäsentä jotka toimivat samalla äänten laskijoina. 
 
Esitys: 
Puheenjohtajaksi valitaan piirikuvernööri Veijo Suhonen. 
Sihteeriksi valitaan piirisihteeri Jari Loimula. 
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös 
ääntenlaskijoina. 
 
Päätös:  
Esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirkko Vihavainen ja Maire 
Vierikko 

 
3. Piirihallituksen kokoonpano ja läsnäolijoiden toteaminen 

Piirin asioita hoitaa sekä piiriä edustaa hallitus, johon kuuluvat piirikuvernööri, 
edellinen piirikuvernööri ja 1. ja 2. varapiirikuvernööri sekä piirikuvernöörin nimittämät 
piirisihteeri ja rahastonhoitaja tai piirisihteeri/rahastonhoitaja, alueiden puheenjohtajat 
sekä lohkojen puheenjohtajat. 

Äänioikeus on hallituksen jäsenillä. Hallituksen ääni- ja puhevaltaisina 
asiantuntijajäseninä toimivat piirikuvernöörin nimittämät toimikuntien puheenjohtajat. 

Piirin kaikilla hyvässä asemassa olevilla lioneilla on läsnäolo- ja puheoikeus 
hallituksen kokouksissa.  

Esitys: Todetaan läsnäolijat.  
 
Päätös: Kokouksessa on läsnä 19 äänioikeutettua 6 puheoikeutettua. 

 
4.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
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Hallitus on päätösvaltainen, kun piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri ja vähintään 
puolet hallituksen äänivaltaisista jäsenistä on paikalla. 
 
Hallitus kokoontuu piirikuvernöörin kutsusta tai hänen ollessa estyneenä 
varapiirikuvernöörin kutsusta vähintään neljä kertaa toimikaudessa (elo-, marras-, 
helmi- ja huhti- tai toukokuussa). Kokouskutsu on toimitettava piirihallituksen  
jäsenille ja toimikuntapuheenjohtajille kirjallisesti (posti tai faksi) tai sähköpostitse 
jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai henkilökohtaisesti vähintään neljätoista (14) 
päivää ennen kokousta. Samanaikaisesti kutsu lähetetään kaikille piirin klubeille. 
 
Todetaan että kokouskutsut on lähetetty sähköpostilla  03.11.2014 piirikuvernöörin 
kuukausitiedotteessa. 

 
Esitys: 
Todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
Läsnäolijat on kirjattu liitteeseen, joka liitetään pöytäkirjaan. Todettiin kokous laillisesti 
kokoon kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi. 

 
5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 
Esitys: 
Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi  
 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
6. Piirihallituksen raportit 20.8.-19.11.2014 

 
Esitys: 
Raportit on jaettu sähköpostitse piirihallituksen jäsenille. Merkitään raportit 
piirihallituksen tietoon saatetuksi. 
 
Päätös:  Esityksen mukaan. 
 

7. 1. VDG:n asiat 
 
APJ- virkojen tarpeellisuus. Perustetaanko virat uudestaan? 1.VDG Markku Vihavainen toi asian 
esille ja pyysi miettimään sitä. Piirin virkailijoiden löytäminen on ollut haasteellista. 
Voisiko APJ –virat tuoda helpotusta ongelmaan? 
  
 Asiasta virisi vilkas keskustelu puolesta ja vastaan. Asia päätetään myöhemmin sen mukaan onko 
 halukkaita ehdokkaita tarjolla vai ei.  
 
8. 2. VDG:n asiat. 
 
Jäsenkato on näkynyt klubivierailuilla. Samoin piirin vuosikokousosallistujien määrä on 
 pienentynyt vuosien mittaan n. 150 -> n.90. Suunta on huolestuttava. ASK ONE-KEEP ALL! 
 
2.VDG:n klubivierailukalenteriin on tulossa pieniä muutoksia. 
 

    9.  Rahastonhoitaja CT Mikko Tykkyläisen raportti 
 
 piiritili  12.023,20 e 
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      nuorisoleiritili                      6.222,59 e  
      LCIF-tili   4.129,89 e 
      Leotili   3.701,40 e 
      Quest-tili    2.223,58 e 
 
      45 klubia on maksanut piirin maksut. 
       
     Nuorisoleirin talous onnistui hyvin. Rahaa oli käytössä yhteensä 23.633,00 euroa. Kuluja oli vain 

21.591,20 euroa . Palautusta tuli piirin nuorisoleiritilille 2 041,80 euroa. 
 
Piirin tilinpäätös oli valmis ja se allekirjoitettiin toiminnantarkastusta varten. Ylijäämää tuli 1 820,85 
euroa. 

 
   10.   Piirisihteeri CS Jari Loimula ajankohtaiset asiat 

 
- Piirin kotisivut ovat hyvät ja toimivat. Ilmoittautumiset kokouksiin ja tapahtumiin tuntuvat sujuvan 
hyvin niiden kautta. Samoin kuvernöörin kuukausikirje suoraan lionien kotisähköposteihin oli hyvä 
uudistus.  
- Piirilehden mainosmyynti on nyt kiivaimmillaan. Ilmoitusten tulee olla Reijo Saavalaisella 
9.1.2015. Jokaisen piirin lionin tulee saada mainosmyyntilomakkeita. Jakelu sähköpostin kautta 
jokaisen lionin kotisähköpostiosoitteeseen. Menisikö se DC Kari Koposen kautta kuten DG:n 
kuukausitiedotekin. Mainosmyynnillä klubi voi kartuttaa hallintotiliään. Myyntipalkkio klubin 
kokonaismyynnistä on puolet vähennettynä 100 euron piirimaksulla. 
 
DC Kari Koponen lupasi selvittää voidaanko DG:n kuukausitiedotteen osoitetiedostoa käyttää 
myyntilomakkeen levittämiseen.   

               
11.  Omaishoitaja-aktiviteetti D-piirissä 
       
Asiat ovat lähteneet hyvin liikkeelle. Mm. Kouvolassa, Lappeenrannassa, Mikkelissä ja Heinolassa. 
Toimintaa pyritään saamaan myös Imatralle ja Kotkaan. 
Omaishoitajat ovat olleet kiitollisia leijonien avusta. 
Käytänteet eivät ole vielä vakiintuneita.  Monenlaista on tehty omaishoitajien auttamiseksi. 
Tiedottamisen, toiminnan ja koulutuksen kautta asia kehittyy ja kasvaa koko ajan.   
 

     12.  Rauhanjulistekilpailun voittaja 
 

Senja Nokelainen Imatrankosken koulu 6B 
”Rusetti sitoo rauhaa ja maapalloa yhteen. Kädet nousevat sydämen seasta ja pitävät maapallon 
tasapainossa.” 
 

    13.  Piirihallitukselle tiedoksi saatettavat asiat 
 

a. Jäsenasiat: 13 klubista puuttuu Jäsenleijona. Jäsentilanne -12 lionia. 
 

b. Koulutusasiat: Askel klubien hyvinvoinnin puolesta -koulutus alkaa helmikuussa 
2015 ja sitä pidetään kolmena iltana. Muvat ja lohkarit pitävät uusille jäsenille 
keskustelutilaisuuden lähikuukausina.  
24.1.2015 Thorleif Johanson tulee pitämään koulutuksen D-piiriin. Piirin 
kehittämispäivä 7.3.2015.   

 
c. Palvelu-ja varainhankinta: ULS –keräys jatkuu. Joulukortteja on myyty  

Suomessa jo  82 000 kpl, myyntipalkkio klubille 50%. Nuorten arpoja  D-piirissä 
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on palautettu 16,9%, muut on myyty.  Turvassa tiellä –palveluaktiviteettiin 
etsitään henkilöitä. Koulutus on Kuusankoskella 16.1.2015.   

 
d. LCIF: Klubeilla on yhteensä rahaa LCIF tileillä vähän yli 62 000 USD. MJF –

jäsenyyksiä on haettu piirissä.  
 
e. ARS: Ritareita tullee 6 kpl tällä toimintakaudella. Avustuksia on haettu niukasti. 

21.3.2015 MJF+Ritari -tapaaminen Imatralla.   
 
f. Kiitos veteraanit: Kouvolassa oli 1.10. koulutustilaisuus D-piirin lohkareille. 

Paikalle tuli vain yksi LPJ. Kiitos veteraanit -projekti jatkuu. Toivottavasti myös 
tämän toimintakauden yli, varsinkin jos on muodostunut nimikkoveteraanisuhde. 

 
g. Nenäpäivä: 21 klubia osallistui. Rahaa tuli 10.107,42 euroa. 
 
h. Viestintä: DG:n kirje tulee jatkossakin kotisähköposteihin. Aktiviteeteistä ja 

lahjoituksista pyydetään klubeilta tietoa viestintään, niin ne uutisoidaan piirin 
sivuilla. DG:n tiedotteisiin viestit aina kuukauden 20 päivään mennessä Kari 
Koposelle ja Veijo Suhoselle. 

 
i. Quest: Ensi kauden koulutuksia kaavaillaan Kouvolaan ja Imatralle. 
 
j. 100v juhlat: 2017 Lions-järjestö täyttää sata vuotta.  Rahaa ei kerätä, vaan 

tehdään palveluaktiviteetteja: Näkö, Nälkä, Nuoriso, Natur ovat teemana. 
Lionsviikko 10.-16.1.2017.  Aluefoorumeissa tiedotetaan asiasta. 
   

k. Nuorisovaihto:  Tässä vaiheessa vuotta odotetaan hakemuksia nuorisovaihtoon. 
Asiat tarkentuvat keväällä. Seuraavaa nuorisoleiriä kaavaillaan Lappeenrannan 
alueelle. 

 
Palveleva Leijona –lehden päätoimittajalle terveisiä, että pönötyskuvia vähemmän 
lehteen. 

 
14. Seuraava piirihallituksen kokous 
  aika: 18.2.2015 
  paikka:  Ilmoitetaan myöhemmin 
 
15. Muut asiat 
 
  KVN helmikuussa 2015 Lappeenrannassa Rauhassa. 
                          Piirihallituksen kokoukset mieluummin viikolla kuin viikonloppuisin. 
 
16. Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja DG Veijo Suhonen päätti kokouksen klo 20.40. 

 
 
Veijo Suhonen    Jari Loimula 
puheenjohtaja DG   sihteeri CS 
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Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
Paikka ja aika ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
_______________________________             _________________________________ 
Pirkko Vihavainen   Maire Vierikko 
 
 
 
 
 
 

 

        


