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LCI 107 E-PIIRIN VUOSIKOKOUS 23.4.2022 Pöytäkirja 

 

Aika: 23.4.2022 klo 15 

Paikka: Kangasalan pirtti, Tapulintie 6, 36200 Kangasala 

Osallistuminen: Kokoukseen osallistutaan paikan päällä 

 

1. Kokouksen avaus 

”Hyvä vuosikokousväki. Tervetuloa Lions 107E-piirin kauden 2022-2023 vuosikokoukseen. Paikka 

Kangasalan Pirtti, päivämäärä 23.4.2022. Osallistumistapa tässä kokouksessa vain ja ainoastaan 

paikan päällä”. 

 

Piirikuvernööri avasi näillä sanoilla kokouksen klo 15:01 

 

Kohta 1. käsitelty 

 

 

2. Todetaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

Sääntöjen mukaan, mikäli kokous ei muuta puheenjohtajaa ja/tai muuta sihteeriä valitse, toimii 

kokouksen puheenjohtajana piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeri, sillä edellytyksellä, että ovat 

paikalla. 

 

Sekä piirikuvernööri että piirisihteeri ovat paikalla, joten sääntöjen mukaan kokouksen 

puheenjohtajana toimii piirikuvernööri Antti Nuottajärvi ja sihteerinä piirisihteeri Erkki 

Voutilainen. 

 

Kohta 2. käsitelty 

 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Piirin sääntöjen mukaan kokous on huhti-toukokuussa ja kokous kutsutaan koolle kirjeellä tai 

sähköpostilla viimeistään 30 päivää ennen kokousta. 

 

Vuosikokouksen päivämäärä kaudella 2021-2022 on 23. huhtikuuta 2022. 

 

Kokouskutsu on toimitettu klubeille 11.3.2022 sähköpostitse, eli yli 30 vuorokautta ennen 

kokouspäivää. 

 

Piiri 107- E Suomi District 107- E Finland 
Piirikuvernööri 2020-2021 District Governor 
 Antti Nuottajärvi (Lion Viivi) 

Puh. 050 – 3009048 
antti.nuottajarvi@lions.fi 

Auta paikallisesti 

mailto:antti.nuottajarvi@lions.fi


Kokous on päätösvaltainen, kun kokous on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja kun piirikokouksen 

puheenjohtajana toimiva piirikuvernööri tai 1. tai 2. varapiirikuvernööri on läsnä ja kun 

kokousvirkailijat saadaan valittua läsnäolijoiden keskuudesta. 

 

Tässä kohtaa siirryttiin kohtaan 4. ja palattiin sen jälkeen takaisin kohtaan 3. 

 

Paluu kohdasta 4. 

 

Kokousvirkailijat valittu ja todettu. 

 

➔ Voitiin todeta myös kokouksen päätösvaltaisuus. 

 

Kohta 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin. 

 

Kohta 3. käsitelty. Siirryttiin kohtaan 5. 

 

 

4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja neljä ääntenlaskijaa 

 

Pöytäkirjan tarkastajat:  

Seppo Kokkonen LC Kangasala/Harjula esitti kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi: 

Martti Piltz 

Markku Henttinen 

Molemmat LC Kangasala/Harjula 

 

Muita ehdotuksia ei tullut. 

 

Ääntenlaskijat: 

Martti Piltz LC Kangasala/Harjula esitti kokouksen ääntenlaskijoiksi: 

Seppo Kokkonen 

Erkki Sola 

Vesa Virtanen 

Pekka Sepponen 

Kaikki LC Kangasala/Harjula 

 

Muita ehdotuksia ei tullut. 

----------- 

Vuosikokous valitsi kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi 

Martti Piltz 

Markku Henttinen 

Molemmat LC Kangasala/Harjula 

 

sekä kokouksen ääntenlaskijoiksi 

Seppo Kokkonen 

Erkki Sola 

Vesa Virtanen 

Pekka Sepponen 

Kaikki LC Kangasala/Harjula 

 

Kohta 4 käsitelty. Palattiin kohtaan 3. 



 

 

 

5. Todetaan kokouksen viralliset edustajat 

 

Piirikuvernööri luki piirin voimassa olevien, uudistettujen ja 29.10.2021 päivättyjen sääntöjen 

mukaan: 

 

Jokainen perustamiskirjan saanut klubi, joka on suorittanut maksunsa järjestölle, liitolle ja piirille 

saa valtuuttaa piirikokoukseen yhden (1) valitsijahenkilön jokaista täyttä kymmentä (10) jäsentä 

kohden ja mikäli jäsenmäärä ylittää vähintään viidellä täyden kymmenluvun, vielä valtuuttaa yhden 

(1) valitsijahenkilön. Edellä mainittu jäsenmäärä määräytyy piirikokousta edeltävän maaliskuun 

ensimmäisenä päivänä jäsenrekisterissä olevan jäsenmäärän mukaan, jolloin jäsenmäärään 

lasketaan vain ne jäsenet, jotka ovat olleet klubin jäseniä kyseisenä päivänä vähintään vuoden ja 

yhden päivän. Joka tapauksessa klubi saa valtuuttaa vähintään yhden (1) valitsijahenkilön. 

 

Jokaisella hyvässä asemassa olevalla klubilla, joka on perustettu vuosikokousta edeltävän vuoden 

maaliskuun 1. päivän jälkeen ja joka on merkitty jäsenrekisteriin viimeistään vuosikokousvuoden 

maaliskuun 1. päivään mennessä, on oikeus valtuuttaa yksi (1) valitsijahenkilö. 

 

Jokainen läsnä oleva valitsijahenkilö saa äänestää vain yhdellä (1) äänellä jokaisesta täytettävästä 

virasta ja asiasta, josta piirikokous päättää. Ellei toisin ole määrätty, päätökset tehdään 

yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Tasatuloksen sattuessa vaaleissa ratkaisee arpa, muutoin tulee 

valituksi se esitys, jota puheenjohtaja on kannattanut. 

 

Jokaisen valitsijahenkilön tulee kuulua johonkin hyvässä asemassa olevaan klubiin piirissä, hyvässä 

asemassa olevana jäsenenä. Klubi saavuttaa hyvän aseman suorittamalla velkana olevat maksunsa 

järjestölle, liitolle ja piirille. Hyvä asema on saavutettava ennen kuin valtakirjojen tarkastus po. 

kokousta koskevien sääntöjen mukaan päättyy. 

 

Klubin on myönnettävä jäsenenä toimivalle ja hyvässä asemassa olevalle nykyiselle tai entiselle 

piirikuvernöörille valtuutus osallistua täysivaltaisena edustajana piirinsä vuosikokouksiin. Heitä ei 

lasketa klubinsa edustajien kokonaismäärään näissä kokouksissa. 

 

Läsnä oli 63 virallista edustajaa piirin 34 klubista. 

 

 

Kohta 5. käsitelty 

 

 

 

6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

1. Korjaus 1: Esityslistan alussa vuosiluku väärin: Aika 23.4.2021→ 23.4.2022 

2. Käydään kohta 11. läpi kohdan 10. toimintasuunnitelman esittelyn yhteydessä. 

3. Esityslistan kohtaan 16. muutetaan ”Piirikuvernöörin”-sana → 

Piirikuvernööriehdokkaan -sanaksi. 

4. Piirikuvernööri varasi puheenvuoron kohdan 20. viimeiseksi asiaksi. 

5. PDG Reima Mäkelä varasi puheenvuoron kohtaan 20. 

  

 

Hyväksyttiin esityslista näillä muutoksilla piirikokouksen työjärjestykseksi 



 

Kohta 6. käsitelty 

 

7. Piirin toimintakertomus kaudelta 2020–2021 ja sen hyväksyminen 

IPDG Ahti Kallioinen esitteli toimintakertomuksen. Liite 2. 

Toimintakertomuksen 2020-2021 liitteiksi lisätään ko. kauden piirihallituksen virkailijaluettelo sekä 

GLT Heidi Rantalan toimittama selvitys kauden koulutuksista ja niihin osallistuneiden määristä. 

 

Hyväksyttiin edellä mainituilla lisäyksillä kauden 2020-2021 toimintakertomus. 

 

Kohta 7. käsitelty 

 

 

8. Piirin tilinpäätös ja toiminnantarkastajien siitä antama lausunto kaudelta 2020 – 2021 

 

Liitteet 3-11 

 

Piirikuvernööri esitteli piirin tuloksen ja taseen, nuorisoleirin tuloslaskelman ja taseen, Lions 

Questin tuloslaskelman ja taseen, Konsernituloksen ja taseen, sekä luki toiminnantarkastajien 

antaman lausunnon eli toiminnantarkastuskertomuksen kaudelta 2020-2021. 

 

Piirikuvernööri avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei pyydetty. 

 

Kohta 8. käsitelty 

 

 

9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 

 

Piirikuvernööri avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei pyydetty. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös sekä 

myönnettiin tili- ja vastuuvapaus koskien kautta 2020-2021. 

 

Kohta 9. käsitelty 

 

 

10. Hyväksytään piirin toimintasuunnitelma ja talousarvo kaudelle 2022 – 2023 

1.VDG Anita Tihveräinen esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion. Liitteet 12 ja 13. 

 

Piirikuvernööri avasi keskustelun. Toimintasuunnitelmaan (liite 12) yleisöstä esitetyn huomion ja 

toivomuksen johdosta tehdyn muutoksen jälkeen kohta Klubivierailut ja lohkot on seuraavanlainen: 

 

Piirikuvernöörit (DG, 1. VDG ja 2. VDG) vierailevat klubien läsnä- tai etäkokouksissa. Vierailu 

voidaan toteuttaa myös osallistumalla klubien tapahtumiin. DG-tiimin lisäksi vierailuita tekevät 

lohkon puheenjohtajat ja kutsusta toimikuntien puheenjohtajat. Jokainen lohkon puheenjohtaja 

järjestää joko yksin tai yhdessä alueen muiden lohkon puheenjohtajien kanssa Piirifoorumin 

yhteydessä olevan PNAT:in lisäksi kaksi muuta PNAT-tilaisuutta; toimintakauden marraskuussa ja 

maaliskuussa. Tilaisuuden tärkein tarkoitus on tiedon kulku, niin piiristä klubeihin kuin erityisesti 

klubeista piiriinkin. 

 

Hyväksyttiin piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2022-2023. 

 

Kohta 10. käsitelty 



 

 

 

11. Piirin hallituksen nimeäminen 

 

Kohdassa 6 päätettiin työjärjestyksen muutoksella, että kauden 2022-2023 hallituksen esittely 

tehdään kohdan 10. yhteydessä. 

 

Piirikuvernööri totesi, että kohdassa 10. 1.VDG Anita Tihveräinen esitteli suunnittelemansa 

hallituksen kaudelle 2022-2023. 

 

Piirikuvernööri avasi keskustelun. Suunnitelmaa kannatettiin yleisöstä. Vahvistettiin piirihallituksen 

kokoonpano 2022-2023.  

 

Kohta 11. käsitelty 

 

 

 

12. Valitaan kaudelle 2022–2023 kaksi toiminnantarkastajaa ja toiminnantarkastajille 

varahenkilöt (2) 

 

1. VDG Anita Tihveräinen LC Tampere/Näsinneula oli jättänyt etukäteen vuosikokoukselle 

esityksen toiminnantarkastajista ja näiden varahenkilöistä kaudelle 2022-2023  

 

Esitetyt toiminnantarkastajat: 

Anita Kaakkolammi 

Liisa Himanen 

Varalle: 

Taru Dunder 

Piritta Laurila 

 

Kaikki LC Tampere / Näsinneula 

 

Muita ehdotuksia ei kokouksessa tullut. 

 

Valittiin kaudelle 2022-2023 toiminnantarkastajiksi Anita Kaakkolammi ja Liisa Himanen, sekä 

edellä mainituille varahenkilöiksi Taru Dunder ja Piritta Laurila. Kaikkien neljän klubi on LC 

Tampere/Näsinneula. 

 

Kohta 12. käsitelty 

 

 

13. Piirikuvernööriehdokkaan 2022 – 2023 esittely 

Piirikuvernööriehdokas Anita Tihveräinen esittäytyi 

 

Kohta 13. käsitelty 

 

 

14. Varapiirikuvernööriehdokkaiden 2022 – 2023 esittely 

1. varapiirikuvernööriehdokas Antti Juva ja 2. varapiirikuvernööriehdokas Soini Köppä esittäytyivät 

 



Kohta 14. käsitelty 

 

 

 

15. Vuoden 2023 piirikokouspaikka 

LC Tampere / Siilinkari ja LC Tampere / Ruotu olivat määräaikaan, 31.3.2022 mennessä jättäneet 

piirin vuosikokoukselle yhteisen hakemuksen koskien oikeutta järjestää vuoden 2023 piirikokous. 

 

Piirikuvernööri luki hakemuksen ja avasi keskustelun. 

 

PDG Reijo Lumme esitteli suunnitellun kokouspaikan, joka on edellisiltä kausilta tuttu Karosen 

koulu Annalassa, Tampereella. 

 

Todettiin, että hakemuksen hyväksymisestä äänestetään kohdassa 16. 

 

Kohta 15. käsitelty 

 

 

16. Piirikuvernööriehdokkaan ja varapiirikuvernöörien sekä 2023 piirikokousjärjestäjän 

vaali 

Piirikuvernööri esitteli vaalitoimituksen, jonka jälkeen suoritettiin kaikki neljä (4) vaalia yhdellä 

kertaa. 

PDG:t äänestivät ensin, jonka jälkeen äänestys tapahtui vapaassa järjestyksessä. 

 

Piirikuvernööri totesi vaalin päättyneeksi. 

 

Kohta 16. käsitelty 

 

Äänten laskennan ajaksi siirryttiin työjärjestyksessä kohdan 17 yli kohtaan 18. 

 

 

17. Vaalitulosten julkaiseminen 

 

Piirikuvernööri luki vaalien tulokset kohdan 16. mainitsemassa järjestyksessä. 

 

Piirikuvernöörielektin vaali, ehdokas Anita Tihveräinen: Äänestyslippuja palautettu 63, ei hylättyjä, 

kyllä ääniä 62, ei ääniä 1 

 

1.VDG vaali, ehdokas Antti Juva: Äänestyslippuja palautettu 63, ei hylättyjä, kyllä ääniä 

62, ei ääniä 1 

 

2.VDG vaali, ehdokas Soini Köppä: Äänestyslippuja palautettu 64, yksi hylätty, kyllä 

ääniä 61, ei ääniä 2 

 

Piirikokousjärjestäjä 2023 vaali, ehdokas LC Tampere/Siilinkari ja LC Tampere/Ruotu 

yhdessä. Äänestyslippuja palautettu 60, hylättyjä 2, kyllä ääniä 57, ei ääniä 1. 

 

Kaudelle 2022-2023: 

 

Piirikuvernöörielektiksi äänestettiin ja valittiin Anita Tihveräinen, LC 

Tampere/Näsinneula 



 

1. varapiirikuvernööriksi äänestettiin ja valittiin Antti Juva, LC Tampere/Kaukajärvi 

 

2. varapiirikuvernööriksi äänestettiin ja valittiin Soini Köppä, LC Kangasala 

 

Kauden 2022-2023 piirikokouksen järjestäjäksi jätetyn hakemuksen hyväksymisestä äänestettiin ja 

valittiin kauden 2022-2023 piirikokouksen järjestäjäksi hakemuksen mukaisesti LC 

Tampere/Siilinkari ja LC Tampere/Ruotu yhdessä. 

 

Piirikuvernööri onnitteli kaikkia valittuja! 

 

Kohta 17. käsitelty 

 

Jatkettiin työjärjestyksen kohtaan 20 (kohdat 18 ja 19 käsiteltiin vaalien ääntenlaskun 

ainana). 

 

 

18. Klubien piirikokoukselle esittämät asiat 

Määräaikaan, 15.1.2022 mennessä ei tullut yhtään esitystä piirikokoukselle. 

 

Kirjattiin kuitenkin vuosikokouksen pöytäkirjaan, että LC Akaa/Dynamon aloite tuli 6.4.2022, ja 

myöhässä olleena se siirtyy kaudelle 2022-2023 aloitteeksi. 

 

Kohta 18. käsitelty 

 

 

19. Piirin klubien aloitteet SLL vuosikokoukselle 

Esiteltiin LC Lempäälä/Kanavan klubialoite ja liiton hallituksen lausunto aloitetta koskien. 

 

Piirikuverööri luki aloitteen perusteluineen sekä Suomen Lions-liiton hallituksen lausunnon koskien 

aloitetta. 

 

Piirikuvernööri kertoi kuvernöörineuvoston keskustelleen pitkään aloitteesta ja aloitteen aiheesta 

yleensäkin 11.3., ja että kuvernöörit keskustelivat hallituksen lausunnosta ja perusteluista aloitetta 

koskien. Kuvernöörineuvoston kokouksessa 12.3. aloite hylättiin hallituksen esityksen mukaisesti. 

 

Todettiin kuvernöörineuvoston päätös. 

 

Kohta 19. käsitelty 

 

Palattiin kohtaan 17 (ääntenlaskenta valmis) 

 

20. Muut asiat 

 

Reima Mäkelän puheenvuoro: Reima Mäkelä kertoi klubinsa aktiviteetista kerätä kontillinen 

vaatteita, kenkiä, leluja, kalusteita ym. tarvittavaa käyttökelpoista tavaraa itärajamme takana 

asuville vähävaraisille. Kontti toimitetaan aina sen täytyttyä kohteeseensa jaeltavaksi.  

Nyt itärajan taakse ei aktiviteetti jatku, vaan uudeksi kohteeksi on valittu Ukraina. 

Reima Mäkelä totesi myös. että heille on tulossa uudet toimi- ja varastotilat ”Pispalan 

Rollikkahalliin”. 

Samalla toiminta vilkastuu, ja siksi klubi hakeekin vapaaehtoisia määräpäivin vastaanottamaan, 



tarkastamaan ja lastaamaan tavaraa konttiin. Ilmoittautumiset Reimalle tai LC Tampere/Kaakinmaa 

klubille. 

 

Piirikuvernöörin puheenvuoro: DG Antti Nuottajärvi kiitti kokousta ja läsnäolijoita, piirisihteeriä, 

ehdokkaita, kouluttajia ja kaikkia kokouksen tekemiseen osallistuneita henkilöitä asiallisesta 

kokouksesta. Piirikuvernööri luovutti LC Kangasala/Harjulan presidentti Markku Henttiselle ja 

kokoussihteeri Martti Piltzille muistoksi ”Vierivän Kiven” muistolaatoin. 

 

Kokousjärjestäjät kertoivat heillä olleen paljon kivaa tekemistä ja uusia hauskoja hetkiä 

yhteistoimin tehdä kokousta.  

Kokousväki kiitti ruokailun järjestänyttä Catering-yrittäjää hyvistä tarjoiluista. 

 

 

Kohta 20. käsitelty 

 

21. Kokouksen päättäminen 

 

Piirikuvernööri päätti kokouksen 23.4.2022 klo 17:00. 

 

Kokouksen vakuudeksi: 

 

 

 

Antti Nuottajärvi   Erkki Voutilainen 

piirikuvernööri   piirisihteeri 

 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. 

 

Kangasalla 29.4.2022 

 

 

 

Markku Henttinen   Martti Piltz 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 

 

 
 


