Lions Clubs International
District 107-I, Finland
Piirikuvernööri 2017-2018
Seppo Saarela ja puoliso Leena Saarela
LC Oulu/Myllyoja-Haapalehto
Kurkiojantie 15, 90650 Oulu, puh. 040 5377212
seppo.saarela@lions.fi
Kansainvälinen teema
Me palvelemme
We serve

Kotimainen teema
Tue nuorta itsenäisyyteen
Stöd unga till självständighet
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Piirin teema
Osallistu – turvaa tulevaisuus

PÖYTÄKIRJA
PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS
Aika
Paikka

18.11.2017 klo 14:30-18:05
Merilän Kartano, Meriläntie 1, 91600 Utajärvi

PÖYTÄKIRJA
Läsnä/poissa
Johtoryhmä (8)
DG Seppo Saarela
1VDG Jari Hautala
2VDG Hannu Anttonen
IPDG Aarto Mäkinen
GLT Ulla Karppinen
GMT Eija Tuomaala
CS Pertti Oikarinen
CT Ilkka Paulamäki
Lohkonpuheenjohtajat (8)
ZC Eija Tuomaala
ZC Paavo Iljana
ZC Leena Markkanen
ZC Kari Syrjärinne
ZC Pekka Kemppainen
ZC Eija Sorjamaa
ZC Terttu Ketomäki
ZC Seppo Rajala

1.

läsnä
poissa
poissa
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä

läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
poissa
läsnä

Toimialat ja työryhmät
Leena Saarela
Elsi Salovaara
Marja Ojanperä
Vesa Ojanperä
Marika Haapakoski
Jari-Jukka Jokela
Matti Teiska
Raimo Tikkanen
Paula Saastamoinen
Jouko Lampinen
Pirjo Puoskari
Erkki Taskila

läsnä
poissa
läsnä
läsnä
poissa
poissa
läsnä
poissa
poissa
poissa
poissa
poissa

PDGt
PCC Asko Merilä

läsnä

Kokouksen avaus
Piirikuvernööri Seppo Saarela avasi kokouksen.
Piirikuvernööri luovutti kokouspaikan isännälle PCC Asko Merilälle Kansainvälisen presidentin
Naresh Aggarwalin pinssin ja I-piirin viime kauden tilaisuuksien osallistujien allekirjoittaman
”Leijonalipun”, joka Sepolla ja Leenalla oli mukana myös Chicagon kansainvälisessä
vuosikokouksessa.
Laulettiin Leijonahenki.
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2.

Puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen
Piirin johtosäännön mukaisesti: ”Hallituksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja sihteerinä
toimii piirisihteeri”.
Päätös: Kokouksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeri. Pöytäkirja
jaetaan sähköpostilla ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

3.

Läsnäolijoiden toteaminen
Suoritettiin nimenhuuto.
Päätös: Paikalla piirihallituksen jäseniä 10, toimikuntien puheenjohtajia 4, entisiä
piirikuvernöörejä 1 (PCC) eikä muita.

4.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallitus kokoontuu piirikuvernöörin kutsusta tai hänen ollessa estyneenä varapiirikuvernöörin
kutsusta vähintään neljä kertaa toimikaudessa (elo-, marras-, helmi- ja huhtikuu). Kokouskutsu on
toimitettava piirihallituksen läsnäolo-oikeutetuille jäsenille kirjallisesti (posti tai faksi) tai
sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai henkilökohtaisesti vähintään neljätoista (14)
päivää ennen kokousta.
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. Piirikuvernööri, 1. ja 2. varapiirikuvernöörit voivat vastata myös alueiden
toiminnasta sopimallaan tavalla, jolloin varsinaisia aluepuheenjohtajia ei nimitetä.
Äänioikeus on hallituksen jäsenillä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri ja vähintään puolet
hallituksen äänivaltaisista jäsenistä ovat paikalla.
Hallituksen puhevaltaisina asiantuntijajäseninä toimivat piirikuvernöörin nimittämät toimikuntien
puheenjohtajat.
Hallitus voi myöntää äänioikeuden myös muille piirihallituksen asiantuntijajäsenille.
Piirin klubiin kuuluvilla entisillä piirikuvernööreillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Kokousajankohta
ilmoitettu jo piirin vuosikokouksessa vahvistetussa kauden toimintasuunnitelmassa. Erilllinen
kutsu ja esityslista on toimitettu sähköpostina kaikille säännöissä määritellyille henkilöille
9.11.2017.
Yli puolet äänivaltaisista jäsenistä on paikalla.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5.

Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen 9.9.2017 pöytäkirja on lähetetty piirihallituksen jäsenille, toimikuntien
puheenjohtajille, PDG:ille ja muille jakelussa mainituille. Pöytäkirja on ollut nähtävillä myös piirin
www-sivuilla. Pöytäkirjaan ei ole ollut huomautettavaa, kuten ei myöskään paikalla olleilla nyt
ollut.
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
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Lohkojen toimintaraportit
Käsiteltiin lohkojen toimintaraportit alueittain:
I alue 1. lohko Eija Tuomaala
I alue 2. lohko Paavo Iljana
I alue 3. lohko Leena Markkanen

suullinen
kirjallinen
suullinen / kirjallinen

Päätös: Merkittiin tiedoksi
II alue 1. lohko Kari Syrjärinne
II alue 2. lohko Pekka Kemppainen
II alue 3. lohko Eija Sorjamaa

suullinen / kirjallinen
suullinen / kirjallinen
kirjallinen

Päätös: Merkittiin tiedoksi
III alue 1. lohko Terttu Ketomäki
III alue 2. lohko Seppo Rajala

ei raporttia
suullinen

Päätös: Merkittiin tiedoksi
8.

Toimikuntien ja työryhmien raportit
Käsiteltiin toimikunnittain:
PDG, kehittäminen/Aarto Mäkinen
Koulutustoimikunta/Ulla Karppinen
Jäsentoimikunta/Eija Tuomaala
Viestintä ja PR tmk./Elsi Salovaara
Tervaleijona/Elsi Salovaara, Aarto Mäkinen
Webmaster/Paula Saastamoinen
Puolisoyhteistyö/Leena Saarela
Nuorisotyö tmk./Hannu Anttonen
Nuorisovaihto/Marika Haapakoski
Lions Quest /Jari-Jukka Jokela
Pirjo Puoskari/Kummi ja SriLankan yst.
LCIF, IR, Melvin Jones, Alert/Erkki Taskila
Palvelu- ja varainhankinta, ARS/Matti Teiska
Aktiviteetit/Raimo Tikkanen
Punainen Sulka/Juhani Alanen
Lions-toiminta 100 vuotta/Jouko Lampinen
Opaslion/Marja Ojanperä
LEO-johtaja/Vesa Ojanperä
GST (Global Service Team)/Matti Teiska
Nenäpäivä/Seppo Saarela

suullinen
kirjallinen
suullinen
ei raporttia
suullinen (Aarto)
ei raporttia
suullinen
ei raporttia
kirjallinen
kirjallinen
ei raporttia
kirjallinen
kirjallinen
ei raporttia
ei raporttia
kirjallinen
suullinen / kirjallinen
suullinen
suullinen / kirjallinen
suullinen

Päätös: Merkittiin tiedoksi
9.

Jäsen- ja nuorisoasiat
Jäsenasiaa
Jäsenmäärässä on viime aikoina menty alaspäin, mutta Eija (GMT) uskoo mahdollisuuteen
positiiviseen muutokseen.
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Limingassa tammikuussa kehittämistapahtuma, jossa mietitään keinoja jäsenhankintaan, jäsenten
motivoimiseen palvelutehtävään ja siten mukana pysymiseen.
Tavoitteena piirillä tulee olla myös jäsenasioissa valtakunnan ykkönen.
Mietittävä ja pureuduttava myös tuoreempiin teemoihin kuten esim. luonto ja kestävä kehitys.
Nuorisoa mukaan toimintaan
Raaheen suunnitellun nuorisotapahtuman järjestäminen on koettu haasteelliseksi. On ollut jopa
esillä olisiko siitä luovuttava tai ainakin siirrettävä toiseen ajankohtaan?
Käydyn keskustelun jälkeen sovittiin, että tapahtuma pyritään kuitenkin järjestämään
suunnitellusti.
Aktivoidaan Raahen klubeja rekrytoimaan tapahtumaan lisää resursseja. Vesa ottaa hoitaakseen.
10. Piirin talousasiat
Piirin rahastonhoitaja Ilkka Paulamäki esitteli piirin taloustilanteen: Piirin tilin saldo tällä hetkellä
17 160,88 euroa, johon sisältyy 1660 euroa Sukupolvet Kohtaavat konsertin tilityksiä.
Konserttitilitys puuttuu vielä LC-Raatilta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
11. Rauhanjulistekilpailun edustajan valinta
Rauhanjulistekilpailuun tuli kolme (3) ehdotusta, jotka piirihallituksen kokoukseen osallistujilta
saivat äänestyksessä seuraavan määrän ykkössijoja:
Milla Tervonen
Sotkamo / Tenetin koulu
6 ääntä
Eevi Limma
Oulunsalo / Kirkonkylän koulu
3 Ääntä
Mitta Eskuri
Vaala / Vaalan yhteiskoulu
3 ääntä
Päätös: Valtakunnalliseen mittelöön lähtee Milla Tervosen juliste. Milla Tervonen saa piiriltä 200
euron ja Eevi Limma sekä Mitta Eskuri 50 euron kannustuspalkinnon. Voittajatyön ohjanneelle
opettajalle luovutetaan kunniakirja.
12. Matkakorvausten maksaminen

Piirihallituksen johtoryhmä esittää: Jäsenjohtaja, koululutusjohtaja ja viestintäjohtaja
saavat oman auton käytöstä virkailijatehtäviä hoitaessaan korvauksena 20 senttiä/km.
Muille korvauksia oman auton käytöstä ei makseta.
Päätös: Piirihallitus hyväksyi johtoryhmän esityksen.
13. Muut asiat
Diabetes
Piirikuvernööri alusti diabeteksesta (sokeritaudista), mikä tulee olemaan Lionien tuleva globaali
palveluhaaste. Alustuksessaan Seppo käsitteli mm. taudin fysiologisia perusteita, taudin yleisyyttä,
oireita, lisäsairauksia (komplikaatioita), taudin ja siihen liittyvien lisäsairauksien ehkäisyä ja hoitoa
jne. Esityksen runkona oli Sepon ja B-piirin piirikuvernöörin Hannu Saarnilehdon laatima slidesarja.
Diabetes-tiedon koulutus ja palvelumallin rakentaminen käynnistyy piirin osalta laajemmin ensi
vuoden aikana. Asia tulee olemaan keskeisenä teemana esim. vuoden ensimmäisissä
aluefoorumeissa.
GAT (Global Action Team)
Piirikuvernööri esitteli Lions-toiminnan uuden toimintamallin, jota valmistellaan kuluvan kauden
aikana tavoitteena ottaa se käyttöön kauden 2018-2019 alusta kaikilla organisaatiotasoilla
(päämaja/liitto/piiri/klubi).
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GAT-mallilla tiivistetään yhteistyötä koulutuksen (GLT), jäsenasioiden (GMT), palvelutoiminnan ja
varainhankinnan (LCIF) välillä. Muutoksella haetaan mm. toiminnan tehokkuuden ja
kohdennettavuuden parantamista.
Esittelyrunkona oli kansallisen palvelujohtajan (MDC) Jukka Isotalon kokoukselle toimittama slidesarja. Löytyy piirin sivuilta tämän kokouksen raporteista.
14. Ilmoitusasiat
Matti Teiska (LCIF, ARS, GST) kertoi käynnistymässä olevasta adress(i)en suunnittelukilpailusta.
Kilpailun esite löytyy kokousraporteista ja se toimitetaan erikseen lähipäivinä myös tiedoksi
kaikkiin klubeihin.
15. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään Sotkamossa 10.2.2018 alkaen klo 12:00. Paikka ilmoitetaan tarkemmin
lähempänä kokousta.
16. Kokouksen päättäminen
Piirikuvernööri päätti kokouksen klo 18:05.
Oulussa 18. marraskuuta 2017

Seppo Saarela
piirikuvernööri

Pertti Oikarinen
piirisihteeri

JAKELU
Piirihallitus, toimikunnat ja työryhmät 2017-2018
Entiset piirikuvernöörit
Liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Liiton pääsihteeri
Päämaja/Tanja Saarinen

