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 Lions piiri 107-I ry, Finland 
 Piirikuvernööri 2021-2022 
 Vesa Ojanperä ja puoliso Marja 
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Teemat 

Me Palvelemme Moninaisuuden kautta (kv) - Monta tapaa tehdä hyvää (LL) – Tekevä, 
näkyvä Lion (CC) – Palvelua käsin ja sydämellä (piiri) 
 

Piirihallituksen kokouksen käsittelylista 24.8.2021 18-21 (etä) 
 

1. Kokouksen avaus  

- Piirikuvernöörin terveiset kauden alkaessa ja kiitokset piirin edellisen kauden 

vastuunkantajille.  

- kevään piirin vuosikokous: henkilövalinnat, kertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma, 

talousarvio 

- Suomen Lions-liiton kokous: sääntömääräiset asiat kuten edellä, 

piirijakouudistusehdotusta ei hyväksytty => CC Sanna Mustosen johdolla uuteen 

valmisteluun liiton strategiatyön yhteydessä, korostetusti esille Kuinka klubit saavat 

lionsjärjestön sääntöjen ja tavoitteiden mukaisessa mallissa tarvitsemansa tuen, 

tavoiteaika kesäkuun 2023 liiton vuosikokous 

- Järjestön maailmankonferenssi, juhannuksen aikaan virtuaalinen tapahtuma, ohjelma 

seuraili aiempien fyysisten tapaamisten usean päivän ohjelmaa, seminaareja, jopa 

virtuaalinen paraati ja kansainvälisiä tapaamisia (“huoneita”), toiminnan linjanvetoja ja 

henkilövalintoja kv presidentiksi Douglas X Alexander USA:n länsirannikolta, esitetyt 

uudet piirikuvernöörit “vihittiin” virkoihinsa   

-  

2. Kokouksen järjestäytyminen  

- Piiri on hakemuksesta merkitty Patentti- ja rekisterihallituksessa yhdistysrekisteriin 

18.2.2021 nimellä Lions-piiri 107-I ry.  

- Piirihallitus kokoontuu piirikuvernöörin kutsusta tai hänen ollessaan estyneenä 

varapiirikuvernöörin kutsusta vähintään neljä kertaa toimikaudessa (elo-syyskuussa, 

marraskuussa, tammi-helmikuussa ja maalis-huhtikuussa).  

- Sääntöjen mukaan Piirihallituksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja sihteerinä 

piirisihteeri.  

- Piirihallituksen kokoukseen ja ylimääräiseen piirihallituksen kokoukseen voi osallistua 

piirikuvernöörin niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 

avulla kokouksen aikana tai se voidaan järjestää piirikuvernöörin päätöksellä 

pelkästään tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. 

Etäosallistumisesta tai kokouksen järjestämisestä etäyhteydellä on kokouskutsussa 

mainittava. 

- kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka kaksi valittua tarkastajaa tarkastavat  

PK:n ehdotus: Todetaan kokousjärjestelyt ja valitaan pöytäkirjan tarkastajat (2)   

mailto:operavesa@gmail.com


Piirihallituksen päätös: Kokousjärjestelyt hyväksyttiin esitetysti. Valittiin kaksi 

pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin; Ulla Karppinen ja Susanna 

Saranlinna. 

3. Läsnäolijoiden toteaminen  

- Piirihallitukseen kuuluu äänivaltaisina jäseninä piirikuvernööri, edellinen piirikuvernööri, 

1. ja 2. varapiirikuvernööri, piirisihteeri, rahastonhoitaja tai piirisihteeri/rahastonhoitaja, 

piirin jäsentyöryhmän koordinaattori, piirin johtajakoulutusryhmän koordinaattori, piirin 

palveluryhmän koordinaattori, piirin LCIF-koordinaattori, viestintätoimikunnan 

puheenjohtaja ja 1 -20 muuta jäsentä sisältäen alueiden puheenjohtajat, jos virkaa 

käytetään piirikuvernöörin toimikaudella, ja lohkojen puheenjohtajat 

 

PK:n ehdotus: Todetaan paikalla ja toimivan yhteyden päässä olevat läsnaolleiksi.  

 

Piirihallituksen päätös: Paikalla kokouksessa olivat piirihallituksen äänivaltaiset 

jäsenet(14): Vesa Ojanperä, Antero Stenius, Ulla Karppinen, Ilkka Paulamäki, Sanna 

Loukkola, Eija Tuomaala (kohtaan 17 asti), Susanna Saranlinna, Tapani Tasanto , Seija 

Stenius ja lohkojen puheenjohtajat Jaakko Rahko, Marja Ojanperä, Mauri Pohjanen, 

Pauliina Paavola ja Raimo Heikkinen sekä toimikuntaedustajia (5) ; Arto Iwendorff, Jari 

Hautala, Matti Teiska, Pirjo Puoskari, ja Hannu Anttonen (19.20 ->) 

 

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

- Kokouskutsu toimitetaan piirihallituksen jäsenille ja läsnäolo-oikeutetuille kirjallisesti tai 

sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään seitsemän (7) päivää 

ennen kokousta.  

- Piirihallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen äänivaltaisista jäsenistä ja 

piirikuvernööri tai jompikumpi varapiirikuvernööreistä on läsnä. 

 

PK:n ehdotus: todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

Piirihallituksen päätös: Kokouskutsu lähetetty sähköpostilla 12.8.2021. Kokous 

todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 9 äänivaltaista jäsentä 

paikalla. 

 

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi  

PK:n ehdotus: Päätetään hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi ja 

käsittelyyn otettavat esille tulevat muut asiat  

 

Piirihallituksen päätös: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta ja lisäyksittä. 

 

6. Tuoreimmat korona-ohjeistukset (AVI, Lions-liitto) 

-  

PK:n esitys: todetaan koronaohjeistukset, määräykset ja vahvat suositukset ja 

huomioidaan niitä omassa toiminnassa.  

Klubit päättävät vastaavasti omien tilaisuuksiensa osalta, kuinka huomioivat määräyksiä 

ja ohjeita. Piiri ei ohjeista erikseen klubeja.  

 

Piirihallituksen päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

7. Toimintakauden tavoitteet (toimintasuunnitelma) 



- vuosikokouksen päättämä toimintasuunnitelma, joka viitoittaa kaudelle myös tavoitteet. 

Suunnitelman mukaiset päälinjaukset on syytä piirin eri tehtävissä ja toimikunnissa 

toimivien huomioida.  

- periaatteena on kuitenkin, että tehtävissä olevilla on varsin vapaat ideat ja kädet 

toteuttaa tavoitteen mukaisia toimia  

- raamina on tietysti piirin henkilöresurssit (käsiparit, päät sydämet) muistaen, että 

klubeissa tehdään palvelutoiminta, avustuspäätökset ja jäseneksi otot ei piirissä 

- piirin toiminnalla pyritään auttamaan klubeja ja niissä olevien lionien menestymistä 

palvelutehtävässään 

- syytä on myös muistaa talousarvion antamat raamit piirin toiminnassa  

- yhdistyslain määräysten mukaan laadittujen sääntöjen mukaisesti isommat menoerät 

on syytä käsitellä ja päättää aina piirihallituksessa  

PK:n esitys: todetaan edellä kerrotut huomiot suunniteltua toimintaa jalkautettaessa 

käytännön toimiksi     

 

Piirihallituksen päätös: Hyväksyttiin piirikuvernöörin esitys 

 

8. Alueiden ja Lohkojen klubien tilanteet uuteen kauteen lähdettäessä 

- Piirin alue on jaettu kolmeen alueeseen. 1. alue Oulun seutu, aluepj Sanna Loukkola, 2. 

alue Raahen seutu ja lakeus aluepj. Eija Tuomaala ja 3. alue Kainuu, aluepj. Vesa 

Ojanperä.  

- Aluepuheenjohtajat ovat kaikki piirikuvernöörien ominaisuudessa, kun he vierailevat 

kauden aikana kaikissa klubeissa.  

- Yksi tärkeimmistä aluepuheenjohtajan tehtävistä on aluefoorumien onnistunut 

vetäminen.  

- Piirikuvernöörien ja aluepuheenjohtajien kauden tehtävien kirjo on laaja ja niistä löytyy 

hyviä ohjeita mm. liiton ja järjestön kansainvälisiltä sivuilta.   

 

Lohkon puheenjohtajien tilannekatsaukset  

 

- Alue 1. Lohko 1 Pj. Mauri Pohjanen  

klubit (9):  Haukipudas, Haukipudas/kello, Ii, Jääli, Kiiminki, Oulu, Oulu/Hannat, 

Oulu/Limingantulli, Ylikiiminki 

 

- Alue 1. Lohko 2 Pj. Pasi Virta  

- klubit (11): Oulu/Uleåborg, Oulu/Avain, Oulu/Kuivasjärvi, Oulu/Maikkula, Oulu/Myllyoja-

Haapalehto, Oulu/Oulujoki, Oulu/Pateniemi, Oulu/Raatti, Oulu/Sarat, Oulu/Sillat, 

Oulu/Terwa  

 

- Alue 2. Lohko 1 Pj. Pauliina Paavola  

klubit (7): Kempele/Aurora, Kempele/Sampola, Liminka/Kultasirkut, Liminka/Lakeus, 

Liminka/Liminganlahti, Oulunsalo, Oulunsalo/Salottaret  

 

- Alue 2. Lohko 2 Pj. Jaakko Rahko  

klubit (4): Muhos, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala  

 

- Alue 2. Lohko 3 Pj. Marja Ojanperä  

klubit (9): Pattijoki, Pulkkila-Piippola, Pyhäjoki, Raahe, Raahe/Fantti, Raahe/Kreivi, 

Ruukki, Siikajoki, Vihanti  

     

- Alue 3. Lohko 1 Pj. Lauri Komulainen   



klubit (6): Kajaani/Linna, Kuhmo/Helenat, Kuhmo/Kuhmoniemi, Sotkamo, 

Sotkamo/Sapsottaret, Sotkamo/Vuokatti  

 

- Alue 3. Lohko 2 Pj. Raimo Heikkinen  

klubit (4): Hyrynsalmi, Paltamo, Puolanka, Suomussalmi    

 

- Lohkon puheenjohtajien tehtäväkirjo on sekin varsin laaja. Erittäin valitettavaa, että 

emme onnistunee löytämään tälle kaudellekaan 1. alueelta kolmatta lohkon 

puheenjohtajaa. Oulun seutu voisi olla jopa neljänä lohkona. Asia on syytä valmistella 

tällä kaudella ajoissa kuntoon.  Lohkareille pidettiin keväällä liiton puolelta 

valmennustilaisuus, jossa näitä käytiin läpi. Hyvää aineistoa löytyy myös lionsien 

nettisivuilta. Tässä yhteydessä on hyvä hiukan helpottaa tehtävän lähtöä. Piirin 

toimintasuunnitelmassa on esitetty, että lohkarit seuraavat alueensa klubien toimintaa ja 

antavat tarvittavaa tukea mm. yhteistyön parantamiseksi. Lohkoissa esitetään 

pidettäväksi kaksi tilaisuutta alueen klubien kanssa.  

 

PK:n esitys: kuullaan lohkojen puheenjohtajien tilannekatsaukset ja kirjataan ylös 

piirille esitetyt toiveet  

 

Piirihallituksen päätös: Lohkon puheenjohtajat ovat aloitelleet kauttaan, aktivoituneet 

ja selvitelleet lohkon klubien yhteyshenkilöitä ja ottavat/ottaneet yhteyttä klubeihin 

tapaamisien järjestämiseksi. Tapaamisten suunnittelussa otetaan huomioon vallitseva 

tautitilanne. Tavoitteena on kuitenkin että fyysinen tapaaminen klubien kanssa 

onnistuisi jossain vaiheessa. 

 

9. Piirin toimikuntien ja työryhmien suunnitelmat ja uudet ideat:  

- koulutustmk GLT / Tapani Tasanto   

- jäsentmk GMT / Susanna Saranlinna 

- aktiviteettitmk GST / Mari Korpela) 

- LCIF / Jouko Lampinen 

- ARSäätiö / Matti Teiska   

- viestintä / Ulla Karppinen  

- nuoriso / Tessa Tieksola 

- kummilapset / Pirjo Puoskari 

- PDG / Antero Stenius 

- muut toimikunnat ja työryhmät  

 

PK:n esitys: merkitään suunnitelmat tarvittavin piirin toimenpitein tiedoksi  

 

Piirihallituksen päätös: Valmennuksessa edetään koulutuskalenterin mukaan. Tarpeen 

mukaan järjestetään muuta koulutuksia. Jäsenasioissa tavoite on saada 60 uutta jäsentä, 

nettojäsenkasvu tavoite 20 jäsentä. Klubien jäsenjohtajiin otetaan yhteyttä ja tavoitteena 

olisi järjestää kaksi palaveria klubin jäsenjohtajien kanssa. 

ARS:ssa viime kaudella tuotot olivat pienemmät kuin menot, eli avustuksia jaettiin 

enemmän. Käytiin läpi nykyinen adressien tilaamisprosessi AR-toimikunta kokoontuu 

seuraavalla viikolla.  

Viestinnässä: viestintätoimikunnassa: Ulla Karppinen, Mari Korpela, Sanna 

Loukkola, Elsi Salovaara. Tervaleijona toimituskunta: Ulla Karppinen, Raimo 

Heikkinen, Vesa Ojanperä, Elsi Salovaara. Tervaleijonan aineisto ja ilmoitusmyynti 

13.9. mennessä. Lehti jaetaan Aluefoorumeissa ja lohkon puheenjohtajat toimittavat 



lehdet klubeille. Piirin www sivujen uudistus pyritään toteuttamaan kauden aikana. 

Alueellisten Lions FB sivujen kokeilu aloitetaan Kainuusta -  piirikuvernööri 

tiedustelee ylläpitäjiä. Lions liiton viestintä kaipaa mediatiedotteita ja media 

artikkeleita. Liitossa on käynnistetty valokuvakilpailu, jossa raha palkinto. Lion 

lehteen toivotaan klubien ja piirivirkailijoiden kirjoituksia. 

Kummilapsitoiminnassa pidetään Sri Lanka-ilta. Viestinnän tehoa parannetaan 

vaihtelemalla näkyvyyttä. Entiset piirikuvernöörit pitävät kokoontumisen syksyn 

aikana. Tavoitteena on tarjota uusille toimijoille omaa kokemusta tulevaa toimintaa 

kehitettäessä.  

Jari Hautala esitti toiveenaan, että lionsasioita ja lionien sähköisiä 

yhteydenpitomahdollisuuksia kysellään rohkeasti, mikäli eteen tulee ongelmia tai 

kysymyksiä.  

  

 

 

10. Kiusaamisesta Terveeseen Nettikäytökseen / Marja Ojanperä  

- Katsaus KiTeNet hankkeen tilanteesta  

 

PK:n esitys: merkitään KiTeNet-hakkeen tilannekatsaus tiedoksi huomioiden hankkeen 

etupainotteinen kannustus klubeille (viestintä, piirikuvernöörit ja lohkon 

puheenjohatajat) 

 

Piirihallituksen päätös: Marja Ojanperä esitteli KiTeNet materiaalin ja kertoi olevansa 

piakkoin yhteydessä klubeihin materiaalien ja ohjeiden kanssa. Webinaari on 16.9.2021 

 

11. Lastensyöpä-tapahtumat / Hannu Anttonen   

- katsaus lastensyöpä hankkeen tilanteeseen huom! On liiton syyskuun teema!  

  

PK:n esitys: merkitään lastensyöpa -hankkeen tilannekatsaus tiedoksi, piirien 

kuvernöörien kesken on mainittu yhtenä asiana aiemmin esillä ollut kantasoluhoitojen 

viestintä 

 

Piirihallituksen päätös: Hannu Anttonen kertoi että lasten syöpäosastolla olevat 

paketit päivitetään ennen joulua ja keväällä vielä uudelleen. Elokuvateatteri Star on 

luvannut järjestää näytöksen – ajankohta vielä avoin. Toiveena oli, että pari klubia voisi 

olla tilaisuudessa aulassa esittelemässä lionsien toimintaa. Konsertti syöpälasten 

hyväksi siirtynee, ajankohta vielä avoin.  

 

12. Ympäristöhankkeet / Kulmat kuntoon / Arto Iwendorff  

- katsaus ympäristöhankkeista klubeissa ja niihin kannustamisesta, elokuun lopussa 

tempausaika samoin keväällä toinen   

 

PK:n esitys: merkitään ympäristö- ja kulmat kuntoon hankkeiden tilannekatsaus 

tiedoksi  



Piirihallituksen päätös: Kulmat kuntoon viikko alkaa 25.8. Klubeille on lähetetty 

muistutus asiasta. Myös muina aikoina voi toimia kuin tempausviikolla. Vaihtoehtoisia 

ympäristötekoja vois olla vanhojen latojen kunnostus, pörriäisten elinympäristö 

kunnostus; niityt ja kedot … 

13. Seuraavat aluefoorumit (1-alue ma 27.9., 2-alue ti 28.9. ja 3. alue ke 29.9. 2021) 

- aluepuheenjohtajat ja alueen lohkon puheenjohtajat valmistelevat  

- päivät yllä, tapaamiset fyysysinä, mikäli mahdollista aikataululla kahvit klo 17:30, 

alueforum klo 18-20:30  

- alueforumien aiheina lionsasiat, korostetusti: klubien palvelu, varainhankinta ja 

avustustoiminta korona-poikkeusoloissa, KiTeNet ja jäsenhuolto  

 

PK:n esitys: merkitään Alueforumit tiedoksi ja päätetään niissä keskeisesti esille 

otettavat asiat 

  

Piirihallituksen päätös: Aluefoorumeiden ajankohdat todettiin ja esitetyt painopisteet 

hyväksyttiin.  

 

14. Piirin edellisen kevään vuosikokouksen juhlaosuus (pe 17.9. klo 16-24) 

- keväällä huhtikuun lopulla pidettiin piirin vuosikokous etäyhteydellä. Suunniteltu 

piirijuhla siirtyi myöhemmin syksyllä pidettäväksi.  

- piirikuvernöörin ja Siikajoen klubin perjantai-illaksi sopivaksi luonnostelemaan 

ohjelmaan esitettiin muutamia kehittämisesityksiä, joita pyritään huomioimaan 

- pääviesti esityksissä oli, että juhlaa vietäisiin rennompaan suuntaan   

- Piirin juhlaosuus sovittiin alustavasti tilavarauksia myöten pidettäväksi 17.9. klo 17-18 

alkaen Siikajoella Törmälässä 

- vielä tälläkin hetkellä näyttää kuitenkin, että sisätiloihin suunniteltua tilaisuutta ei ole 

syytä pitää suunnitelulla aikataululla vallitsevan koronatilanteen pahennuttua 

(ilmaantuvuus nyt lähes 150) 

- koska kyseessä on oman väen tilaisuus, jossa ”virallista” ohjelmaa ovat lähinnä 

edellisen kauden lionstoiminnassa onnistuneiden palkitsemiset, voidaan tilaisuutta 

siirtää esim. loka tai marraskuulle saakka  

 

PK:n esitys: piirin edellisen kauden päätöksen juhlaosuus pidetään korona-

ilmaantuvuuden laskettua siirretyllä aikataululla loka-marraskuussa piirikuvernöörin ja 

LC-Siikajoen valmistelun pohjalta. Ajankohta ja uusittu ohjelma pyritään varmistamaan 

jo syyskuun alussa ja tilaisuudesta lähetetään hyvissä ajoin kutsut  

 

Piirihallituksen päätös: Siirto myöhempään ajankohtaan hyväksyttiin ja todettiin 

aiheelliseksi.  

 

15. Hyvän päivä 8.10.2021 

- Perinteinen lionien hyvän päivä erilaisine palvelutempauksineen on perjantaina 

8.10.2021. Lionsjärjestö ei ole enää muutamaan vuoteen ollut aiemmalla tavalla 

Yleisradion Nenäpäivän avustuskampanja, mutta klubit ovat edelleen voineet olla 

tapahtumassa mukana. 

-  



- PK:n esitys: merkitään Lionien Hyvän päivä 8.10.2021 tiedoksi. Muistutetaan ja 

viestitään päivän huomioimisesta klubeissa. Mainostetaan samalla piiriltä löytyvää ja 

lainattavaa materiaalia erilaisiin klubitapahtumiin.  

 

- Piirihallituksen päätös: Muistutetaan klubeja Lionien Hyvän päivästä hyvänä palvelun 

ajankohtana. 

 

16. Piirin taloustilanne 

- Piirin taloudesta on piirihallituksen kokouksissa ollut tapana antaa tilannekatsaus. Piirin 

rekisteröidyttyä taloudellisen tilannekatsauksen merkitys on nyt korostunut.  

 

PK:n esitys: Piirin rahastonhoitaja Ilkka Paulamäki esittelee piirin taloustilanteen 

 

Piirihallituksen päätös: Piirin taloustilanne 22.399,03€ ja Nuorisoleirin tilillä 

24.314,29€.   

Päätettiin lehden tukimaksu 4€/jäsen. Rahastonhoitaja laskuttaa klubeja marraskuun 

aikana, eräpäivä 31.12.2021.   

 

17. Vuosi-ilmoitukset PRH:lle  

Rekisteröityjen yhdistysten tulee tehdä Patentti- ja rekisterihallitukselle vuosi-

ilmoitukset. Ilmoituksiin kuuluu tehdä muutokset sääntömuutoiksista ja hallituksen 

jäsenistä nimenkirjoitusoikeuksineen.  

 

PK:n esitys: Merkitään tiedoksi menettely rekisteröidyn yhdistysten vuosi-ilmoituksista  

 

Päätös: PRH vuosi-ilmoitusta on jo päivitetty. Piirikuvernööri päivittää puuttuvat 

hallituksen henkilötiedot. 

 

18. Rauhanjulistekilpailu  

Syksyisin on jo useamman vuosikymmenen ajan myös Lions-piiristä 107-I osallistuttu 

muutamien koulujen osalta rauhanjulistekilpailuun. Materiaalia on voitu tilata nykyisin jo 

alkuvuonna, mutta koulut tekevät yleensä päätöksiään vasta lukuvuoden alkaessa, 

jolloin alkaakin olla jo hyvin kiire saada julisteita annetussa aikataulussa tehdyksi.  

 

PK:n esitys: Merkitään rauhanjulistekilpailu tiedoksi ja viestitetään klubeille 

kannustavasti mukaan lähtemistä. Esitetään, että piiri palkitsee pienillä rahapalkinnoilla 

( 50 - 200 e) kolme parasta työtä, jotka piirihallitus näkee parhaiksi.  

 

Piirihallituksen päätös: Hyväksyttiin piirikuvernöörin ehdotus, eli palkitaan 3 parasta 

työtä rahapalkinnolla. Viime kauden työ joka sijoittui valtakunnallisesti 3. laitetaan 

kehyksiin ja toimitetaan tekijälle. 

 

19. Ilmoitusasiat  

- tapahtuma- ja kokouskalenterin päivitys kaudelle 2021-2022  

- kauden 1. KVN Kirkkonummi Majvik => etäkokouksena 4.9. 

- Lions Europa Forum 2021 Thessaloniki 7.10.-10.10.2021(paketit majoituksineen 730 

– 990 €) 

 

PK:n esitys: merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. 



 

Piirihallituksen päätös: Merkittiin tiedoksi. Lisäksi todettiin, että Nuorisoleiri on ensi 

kesänä Kainuussa. Kajaanin Linna on järjestävä klubi. Watsup ryhmiä on perustettu 

(lohkarit, johtoryhmä…) 

 

20. Muut asiat: 

-  edellisen kauden toiminnasta tehtävät piirin palkitsemiset sekä palkitsemisen 

perusteet sekä palkitsemistilaisuus 

- palkitsemisasiassa on pidetty kokous IPDG Antero Steniuksen johdolla  

 

PK:n esitys: Edellisen kauden piirikuvernööri esittelee piirin palkitsemiset edellisen 

kauden toiminnasta perusteluineen.   

 

Piirihallituksen päätös: Palkittavat klubit: Piirin paras klubi – Oulunsalon Salottaret, 

Ympärisöpalkinto – Liminka Liminganlahti, 1.alueen paras klubi – Oulun Avain, 2. 

alueen paras klubi – Vihanti, 3.alueen paras klubi – Kuhmon Helenat, jäsenpalkinto – 

Kuhmo Kuhmonniemi, viestinnän palkinto vielä avoin. 

AR-säätiö on valinnut palkittavat klubit; paras adressi myynti – Liminka Liminganlahti ja 

I-piiri on saanut ARS palkinnon. 

 

Muut kokouksessa esille otetut asiat:  

- Muita asioita ei ollut.  

-  

 

21. Kokouksen päättäminen  

 

Piirikuvernööri päätti kokouksen 21:00 

 

 

Kokouspöytäkirjan päiväys ja allekirjoitukset   

 

 

Oulussa 24.8.2021  

 

 

Vesa Ojanperä, puheenjohtaja   Seija Stenius, sihteeri  

 

 

 

Ulla Karppinen   Susanna Saranlinna 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja  

 


