
Piirihallituksen pöytäkirja  

 

Lions-piiri 107-I ry Piirihallituksen kokous  

Aika: Keskiviikko 16.3.2022 klo 18-21 

Paikka:  Etätilaisuus  

 

Piirihallituksen kokouksen asiat 

 

1. Avaus  

Puheenjohtajan toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokokusen. Piirikuvernööri 

kertoi, että hänellä on Lions liiton keräyslippaita ja tarroja lippaisiin. Keräyslupa 

tarroissa on voimassa 30.6.2023 asti. 

 

2. Läsnäolijat ja järjestäytyminen  

Johtoryhmä 2021-2022: 

dg  Vesa Ojanperä    PAIKALLA 
1vdg  Eija Tuomaala     PAIKALLA 
2vdg  Sanna Loukkola  PAIKALLA 
siht.  Seija Stenius       PAIKALLA 
rah.  Ilkka Paulamäki  PAIKALLA 
jäsenjoht.  Susanna Saranlinna PAIKALLA 
koulutusjoht. Tapani Tasanto    PAIKALLA  
palvelujoht. Mari Korpela        POISSA 
viestintäjoht. Ulla Karppinen     PAIKALLA 
LCIF koordin. Jouko Lampinen   POISSA  
1/1 lohkon pj Mauri Pohjanen   POISSA  
1/2 lohkon pj Pasi O Virta           POISSA 
2/1 lohkon pj Pauliina Paavola   PAIKALLA 
2/2 lohkon pj Jaakko Rahko        POISSA  
2/3 lohkon pj Marja Ojanperä    PAIKALLA 
3/1 lohkon pj Lauri Komulainen  POISSA 
3/2 lohkon pj Raimo Heikkinen   PAIKALLA 
ympäristötmk Arto Iwendorff       POISSA  
nuorisovast. Marika Haapakoski POISSA 
Lionsasiat  Jari Hautala              PAIKALLA 
AR-säätiö  Matti Teiska             POISSA 
kummilapsi  Pirjo Puoskari           POISSA  
Quest-joht.  Tessa Tieksola          POISSA  
PDG  Antero Stenius         PAIKALLA 
 
Lisäksi;   PDG Aarto Mäkinen PAIKALLA  18:30 -> 

 

Paikalla: 13 piirihallituksen virallista jäsentä + 1 PDG 



Poissa:  11 piirihallituksen virallista jäsentä 

 

3. Edellisen piirihallituksen kokouspöytäkirja  

 

Edellisessä piirihallituksen kokouksen pöytäkirja on toimitettu sähköpostitse 

piirihallituksen jäsenille.  

 

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirjaan ei muutostarvetta eikä huomauttamista.  

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. 

 

4. Piirin vuosikokouksen 23.4.2022 asiat 

 

Helmikuussa pidetyssä piirihallituksen kokouksessa päätettiin, että 

lähtökohtaisesti Lions-piiri 107-I ry:n vuosikokous 2022 pyritään pitämään 

fyysisenä tapaamisena. Vaihtoehtoinen järjestelymalli on kahden 

edellisvuoden tapaan hybridikokous, jonka yhdistyksen säännöt 

mahdollistavat pidettäväksi myös ”normaaliaikoina”, jossa ei vallitse 

kokoontumista rajoittavia määräyksiä tai vahvoja suosituksia. Kummassakin 

tapauksessa kokoustilajärjestelyt ovat nettiyhteyksien käyttöä lukuun 

ottamatta samankaltaisia. Mainitussa piirihallituksen kokouksessa päätettiin 

vuosikokoukseen liittyvä juhlaosuus ja samalla myös pääosa kauden 

palkitsemisista siirtää pidettäväksi seuraavan kauden alkupuolella (esim. 

syyskuu).  

 

Vuosikokouksen järjestelyjä ja valmistelutehtäviä:     

  

- kokousaika 23.4.2022 klo 11 – 17 paikka Kiiminki  

- ennakkoilmoittautumiset  

- kokouspaikan järjestelyissä huomioitavia asioita    

- sääntöjen mukainen kokoukselle ehdotettu asialista  

 

Kokouksessa esiteltävät liitteet  

- ehdotus / vuosikokouksen asialistaksi  

- laskelma klubien virallisista äänioikeutettujen edustajien määristä  

- edellisen kauden 2020 – 2021 toimintakertomus  

- edellisen toimintakauden 2020 – 2021 tilinpäätös  

- ensi kauden 2022-2023 jäsen- ym. maksujen suuruudet  

- ehdotus ensi kauden 2022-2023 toimintasuunnitelmaksi  

- ehdotus ensi kauden talousarvioksi  

- ensi kauden 2022-2023 piirikuvernöörikolmikon ehdokasasettelu  

- 1. varapiirikuvernöörin ehdotus ensi kauden 2022 -2023 muista  

piirihallituksen jäsenistä  

- muiden toimikuntien, työryhmien ja asiantuntijoiden valintatilanne  

- esitys toiminnan tarkastajiksi (2) ja varatoiminnantarkastajiksi (2)  

- ehdotus seuraavasta vuosikokouspaikasta ja ajankohdasta  

 



Päätös: Kokouskutsu liitteineen toimitetaan klubeille 30 päivää ennen 

piirikokousta sähköpostilla. Kokous pide läsnäolo kokouksena, kutsussa 

mainitaan, että etäosallistuminen ei mahdollista. Kokouskutsu liitteineen 

laitetaan myös piirin sivulle.  

 

5. Katsaus piirin toimintaan kevätkauden puolivälissä  

Piirin toiminta; Toiminta vilkastunut kevät talven aikana. Kuusisaaren talvitapahtuma 

monen klubin yhteisponnistus. Hiihtotapahtumia pidetty useita piirin alueella. 

Ukrainan sodanuhrien avustaminen on nyt monella klubilla asialistalla. 

Alueiden terveiset ; vierailuja ei ole nyt tehty edellisen kokouksen jälkeen.  

Tulevan kauden toiminnan suunnittelu; Tulevalle kaudelle on toimintasuunnitelma 

tehty ja virkailijat lähes kaikki jo valittu. Suunnittelu on hyvällä mallilla. 

6. Lohkojen toiminta  

- lohkojen puheenjohtajat / raportit  

Alue 1 lohko 1 / pj. Mauri Pohjanen  

Alue 1 lohko 2 / pj Pasi O Virta 

Alue 2 lohko 1 / pj Pauliina Paavola  

Alue 2 lohko 2 / pj Jaakko Rahko  
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Alue 2 lohko 3 / pj Marja Ojanperä  
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Alue 3 lohko 1 / pj. Lauri Komulainen  

Alue 3 lohko 2 / pj. Raimo Heikkinen   

 

Päätös: Kuluva kausi on alkanut vilkastumaan kevään tullen erilaisilla tapahtumilla. 

Leijonahiihtoja on pidetty useita ja Kuusisaaren talvitapahtuma ja Ruskotunturin 

tapahtuma toteutuvat myös. Loppukaudelle on lohkoilla vielä kokoukset tulossa. 

Toiminta on selvästi alkanut vilkastumaan koronarajoitusten vähennyttyä.  

 

7. Piirin tehtävä- ja toimialojen tilannekatsauksia  

Jäsenasiat; Susanna Saranlinna  

Koulutus ja valmennus; Tapani Tasanto, Kevään klubivirkailijakoulutukset 

tulossa suunnitellusti etänä.  

Palvelutoiminta; Mari Korpela, Kummikonsertti ja Orkester Nordenin vierailu piirin 

alueella vielä selvittelyssä. 

Viestintä; Ulla karppinen, Tervaleijona lehteen on tullut paljon juttuja. Valokuvaus 

koulutukseen 21.3. osallistujia 20. Valtakunnalliseen kirjoittamisen koulutus 24.3 on 

myös paljon osallistujia. 

Taloustilanne; Ilkka Paulamäki; Piirin taloustilanne hyvä. 



Muut toimialat:  

Quest-toiminta  

Nuorisovaihto ja leiri; Marika Haapakoski, Nuorisoleiri toteutuu 

Euroopan maiden kesken, mutta sotatilanteen takia on tullut myös 

perumisia leirille osallistumisesta. Leirin toteuttaa LC-Kajaani/Linna. 

KiTeNet; Marja Ojanperä 
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LCIF; Jouko Lampinen,  

ARS; Matti Teiska, 

Kummilapsitoiminta; Pirjo Puoskari 

Ympäristöasiat; Arto Iwendorff 

Entiset piirikuvernöörit; Antero Stenius 

Päätös: Toimikunnissa ei edellisen kokouksen jälkeen ole tapahtunut paljon 

muutoksia. Toiminta jatkuu suunnitelmien mukaan loppukauden. 

 

8. Ajankohtaisia terveisiä kansainvälisen järjestön ja liiton toiminasta  

 

A. Ukrainan pakolaisten auttaminen  

 
Kansainvälisen järjestömme kautta olemme yhteydessä niin Ukrainan kuin sen 

naapurimaiden lioneihin tarpeiden kartoittamiseksi ja oikean auttamistavan 

löytämiseksi. Euroopan lionit varautuvat Ukrainasta tulevien pakolaisten 

vastaanottoon mm. avustuspaketeilla, jotka sisältävät ruokaa, vettä, 

hygieniatarvikkeita ja vaatteita. Tukea voi antaa myös suoraan rahalahjoituksin 

LCIF:n pakolaisrahaston kautta tai Suomen Lions-liiton katastrofitilille.   

 

Päätös: Pöytäkirjan lopussa on opastusta ”Miten tuet Ukrainan sodan uhreja”. 

 

B. Orkester Norden sinfoniaorkesteri kiertueella 

Harjoitusleirinsä päätteeksi Orkester Norden suunnittelee ensi kesänä 

tekevänsä konserttikiertueen. Orkester Nordenin NSR-koordinaattori Tapani 

Rahko on tiedustellut alustavasti kiinnostusta ja mahdollisuutta paikallisten 

klubien ja / tai piirin olla järjestämässä Orkester Nordenin kanssa konsertti 

myös Oulussa su 31.7.2022.  

 

Päätös: Pöytäkirjan lopussa tiedustelu Orkester Norden  konsertin 

järjestämisestä I-Piirin alueella. Konsertin järjestämisen selvittäminen on vielä 

kesken. Lähipäivinä saadaan asiasta lisätietoa.  

  

 



9. Tulevia tapahtumia ja toimintaa 

Ainakin seuraavat tapahtumat ja kokoukset syytä huomioida omia tilaisuuksia 

suunnitellessa: 

- Hiihtokarnevaalit Oulun Kuusiaari la 19.3.2022  

- koulutus-, jäsen-, ja palvelutoimikunnat (esitetty ohjelmassa viikolle 12)  

- Liiton kk-webinaari 31.3.2022 klo 18-19 / ympäristö  

- lohkojen tapaamiset (kalenteriehdotus viikko 15 (eli 11.-13.4.2022)  

- Lions-piiri 107-I ry:n vuosikokous Kiiminki la 23.4. klo 12-17  

- Liiton kk-webinaari 28.4. / luottamus  

- lohkon puheenjohtajien peruskurssi -koulutus liiton web-tilaisuus 10.5.2022  

- lohkon puheenjohtajien piirikohtainen perehdytys 19.5.2022  

- Suomen LCIF-päivä la 21.5.2022  

- Liiton kk-webinaari (palkitseminen) 25.5.2022 klo 18-19  

- Suomen Lions-liiton vuosikokous Kouvolassa pe 10.- la 11.6. 

- maailman konferenssi Montreal, Kanada 23.-28.6. 2022    
 

Muita huomioitavia ja jo sovittuja tapahtumia  

 

- LC Ii jätti 60-v juhlan väliin ja lahjoitti merkittävän summan Ukrainan 

pakolaisten auttamiseen  

- LC Oulu / Limingantulli 50 v tilaisuus 19.3. klo 18 

- Liiton koulutus / valokuvaien käyttö viestinnässä web 21.3.2022 klo 18- 

- Liiton viestintäkoulutus / kirjoittamisen valmennus web 24.3.2022 klo 18- 

- Sotkamo Sapsottaret 10 v tilaisuus 21.5.  

 

Päätös: Tuodaan tiedoksi loppukauden tapahtumia, jotka kannattaa 

huomioida suunnitellessa omia tilaisuuksia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Muut esille tulevat asiat  

Nuorisoleirin tilin käyttöoikeus Nordea Pankin tilille; 

Päätös: Nuorisoleirin pankkitilin käyttö Nordea Bank Oyj:ssa  

    
Päätettiin myöntää: 

- käyttöoikeudet tiliin nro FI55 1841 3000 0011 51 Mikko Sakari Seppäselle 
(210771-097M) ja Toivo Antero Sistoselle (180551-271J),  

- he ovat oikeutetut tekemään ja allekirjoittamaan verkkopankkisopimuk-
sen,  

- tilin käyttöön oikeutetuille myönnetään verkkopankin käyttöoikeus ja  



- tilin käyttöön oikeutetuille myönnetään oikeus tilata maksamisen ja käteis-
nostot mahdollistava kortti ja oikeus käyttää korttia.   

  
 

 

11. Seuraava kokous  

* Piirihallitus vuosikokouksen jälkeen ke 4.5. klo 18-  

* Piirihallituksen vaihtotilaisuus 23.7.2022  

Päätös: Piirihallituksen kokous 4.5 pidetään GoTo meetingillä etäkokouksena.  

Tuotiin tiedoksi kuluvan kauden viimeiset kokoukset, joita ei ole vielä Piirin sivulla 

näkyvissä.  

12. Kokouksen päättäminen 

Piirikuvernööri päätti kokouksen 21:05 

 

________________________________ _________________________ 
Vesa Ojanperä   Seija Stenius 
piirikuvernööri   piirisihteeri 
2021-2022    2021-2022  



Liite: Orkester Norden  
 
Tapani Rahko <tapania.rahko@gmail.com> 
 

ti 1. maalisk. 
19.15 (2 päivää 

sitten) 

  
 

-> DG, IPDG, 1VDG, 2VDG, minä, IPDG, 1VDG, 2VDG, PDG 

 
 

Hyvät F- ja I-piirien Lions-johtajat. 
 
Orkester Norden -johtoryhmässä suunnittelemme ensi kesän konserttikiertuetta. Apu-
raha-anomuksia on lähetetty suomalaisille säätiöille ja rahastoille. Ministerineuvoston ra-
hoitus kattaa orkesterin perustoiminnot, mutta jos saamme riittävästi lisäapurahoja, niin 
olisi tarkoitus ajaa Lahdesta bussilla Vaasaan, siitä laivalla Ruotsiin pariin konserttiin 
ja sieltä mahdollisesti Ouluun, josta muusikot lähtisivät takaisin kotimaihinsa. 
 
Orkester Norden on nuorten muusikoiden korkealuokkainen sinfoniaorkesteri (73 soitta-
jaa). Liitteessä on vähän perustietoa. Lisätietoa https://www.orkesternorden.com 
 
Orkesterin harjoitusleiri on Lahdessa. Leirin päätteeksi on konsertti Lahdessa 26.7.2022. 
Minun klubin järjestää orkesterille Järvenpää-päivän 27.7.2022. Tarjoamme orkesterille 
ruoan ja viemme heidät Sibeliuksen AInolaan ja Joonas Kokkosen Villa Kokkoseen sekä 
järjestämme konsertin Järvenpää-talolla. 
 
Kysymme alustavasti, olisiko Pohjanmaan ja Oulun seudun lioneilla, esim jollakin 
paikallisella klubilla tai piirillä kykyä ja halua järjestää Lions-aktiviteettina sinfonia-
konserttia. Alustavan suunnitelman mukaan Pohjanmaan konsertti voisi olla 
28.7.2022 ja Oulun konsertti su 31.7.2022. 
 
Tarvittaisiin siis konserttisali tai sopiva kirkko eli konserttitila ja sinne tarvittavat järjes-
telyt. Pohjanmaalta keskustelimme jopa Ilmajoen musiikkijuhlien ooppera-areenasta, mutta 
se on ulkoilmanäyttämö, joten siellä on sääriski. Lipunmyynti voi olla vaikka lippupis-
teen kautta. Lipun hinta 25 €, opiskelijat ja eläkeläiset 20 €. Jos lionit vastaavat kon-
serttitilasta, paikallisista järjestelyistä ja ruokailuista, niin voisivat pitää suurimman 
osan lipputuloista tai jopa kaikki lipputulot. 
 
Orkester Norden -budjetti tuo orkesterin paikalle ja esittää konsertin. Lisäksi Orkester Nor-
den -organisaatio tuottaa mainosmateriaalin. Jos tämän kokoista ja tasoista orkesteria 
hankkisi rahalla paikalle, niin pelkkä orkesterin hinta yhteen konserttiin olisi vähintään 10 
000 euroa. 
 
Tämä on siis alustava kysely ja kiertueen laajuus riippuu ulkopuolisesta rahoituksesta, joka 
ei ole vielä varmistunut. 
 
Mitä arvelette, löytyykö konserttiaktiviteettiin mielenkiintoa? 
 
Terveisin, 
Tapani 
Orkester Norden NSR-koordinaattori 
  

https://www.orkesternorden.com/


Liite: Ukrainan pakolaisten tukeminen  

Suomen Lions-liitto ry:n sivuilta:   

 

 



 



 


