
 

 

            
              

 

 

Lions-piiri 107-C, kauden 2021-2022 1. ylimääräinen hallituksen kokous  

Aika  29.3.2022 klo 18.00 
Paikka GoToMeeting -etäkokous 
 

1. Kokouksen avaus 

Piirikuvernööri Eija Björkbacka avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 

2. Todetaan puheenjohtaja ja sihteeri 

Piirin sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksessa toimii puheenjohtajana istuva piirikuvernööri sekä 

kokouksen sihteerinä toimii piirisihteeri. Puheenjohtajana toimii piirikuvernööri Eija Björkbacka ja sihteerinä 

piirisihteeri Kirsi Suikkanen. 

3. Todetaan läsnäolijat 

Sihteeri totesi läsnäolijat luettelemalla sukunimet, johon läsnäolijat vastasivat etunimellään. Lista 

läsnäolijoista pöytäkirjan liitteenä, (liite 1) 

4. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Piirin sääntöjen mukaan piirihallituksen ylimääräisen kokouksen kutsun on oltava piirihallituksen jäsenillä 3 

vuorokautta ennen kokousta. Kaikille piirihallitukseen kuuluville jäsenille on sähköisesti lähetetty tämän 

kokouksen kutsu sekä asialista 22.3.2022. Täten todetaan, että kokous on laillisesti koollekutsuttu. 

Piirin sääntöjen mukaan pitää paikalla olla vähintään puolet piirihallituksen äänivaltaisista jäsenistä, jotta 

kokous on päätösvaltainen. Paikalla oli 17/23, joten todetaan kokouksen olevan päätösvaltainen. 

5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 

6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: ZC Elisa Jääskeläinen ja ZC Kirsi Tevajärvi-Pärssinen. 

 

7. Piirihallituksen kokoonpano kaudella 2022-2023 

Vuosikokoukselle menevät asiat päättää niin klubi-, piiri-kuin liittotasolla hallitus. Hallitus valmistelee (ei 

pelkästään otsikkotasolla, vaan myös sisällöllisesti) vuosikokouskutsumateriaalin, joka pitää sisällään niin 

tulevan hallituksen kokoonpanon kuin toimintasuunnitelman ja budjetin. 

 

Jos koko hallitus ei vielä ole tiedossa ennen kokouskutsujen lähettämistä, on sitä mahdollisuus täydentää 

vuosikokoukseen saakka. Kokouksen jälkeenkin hallitusta voi täydentää, mutta täydennyshenkilöillä ei ole 
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enää äänioikeutta. 

 

Tämän perusteella on tilanne, että menettelytavoissa on nyt tapahtunut virhe, eikä hallituksen jäsenten 

esittelyä tapahtunut piirihallituksen helmikuun kokouksessa. 1.VDG Ismo Kajaala esitteli alustavan 

toimintasuunnitelman kaudelle 2022-2023 piirihallituksen kokouksessa 8.2.2022 Länsikaaren koululla 

Rajamäellä.  

 1. VDG Ismo Kajaala esitteli täydennetyn toimintasuunnitelman sisältäen myös piirihallituksen kokoonpanon, 

(liite 2) 

 

8.  Lohkojaon muutos: Alue VI, lohko 3 

Lohkojaon muutos Aluella VI, lohkolla 3 on peruttu. Jatketaan ennallaan. 

 

9. Muut asiat 

Kaisa Vainio, LCIF, kertoi, että klubit ovat lahjoittaneet hyvin rahaa LCIF:lle. Keräyslippaita on varattu 1 kpl/ 

klubi. Tilitykset lipaskeräyksistä suoraan Suomen Lions-liiton katastrofitilille. 

Kaisa neuvoo klubin edustajia lahjoitusasioissa työpäivän jälkeen, klo 14.30 jälkeen. Päiväsaikaan neuvoja 

lahjoituksiin saa Laurilta. 

Markku Rantala kertoi Kondis ry:n saaneen mittavan avustuksen Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiöltä 

toimintaansa. 

Hannu Ojala kertoi taloudellisen tilanteen olevan hyvä. Kahdella klubilla on vielä maksamatta Leijonaviestin 

tukimaksu vuodelta 2021. 

 

10.  Seuraava piirihallituksen kokous 

Seuraava piirihallituksen kokous pidetään Hotel Kiljavassa Rajamäellä 22.4.2022 klo 18.00. 

 

11.  Kokouksen päättäminen 

Piirikuvernööri päätti kokouksen klo 18.37. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Eija Björkbacka     Kirsi Suikkanen 

piirikuvernööri 2021-2022   piirisihteeri 2021-2022 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

 

Elisa Jääskeläinen    Kirsi Tevajärvi-Pärssinen 
 

 

 


