
 

 

              Lions Club International 
 Lions piiri 107-I ry, Finland 
 Piirikuvernööri 2021-2022 
 Vesa Ojanperä ja puoliso Marja 
 LC Siikajoki 
 operavesa@gmail.com  
 

Teemat 

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

Piirihallituksen kokous 12.2.2022 klo 10-13, etäyhteyksin 
 
Kokouksen asialista 

 
1. Kokouksen avaus  

Vesa – huomioi kisatapahtumat (onko Pekingissä naisten 4x5 km ?). 

Hiitotapahtumia ja Leijonahiihtoja on tulossa eri puolille piirin aluetta. Viime 

aikojen merkittäviä piiritapahtumia: jäsenjohtajien koulutus ja 

varapresidenteille suunnattu johtamisvalmennus. Kevään tervaleijona 

valmistelussa, nyt lehteen juttuja! Pohjoismaiden lionsväki oli nettiyhteyksin 

Islannin vetämänä viikonlopputapaamisessa tammikuun lopulla. Islannissa 

alueelta 1990-luvun alussa kerätyt koivunsiemenet ovat kasvaneet parhailla 

paikoilla metsiksi. Maassa on edelleen menossa metsitysprojekteja, nyt 

keskitytään oman metsäpuuston käyttöön tuonnin sijaan. Jäsenkehityksessä 

seuraamme Ruotsin uralla, siellä lionsväki on vähentynyt alle puoleen 

(19.000 => 8.700). Samoja lääkkeitä kuin meillä: jäsenviihtyvyys, rohkea 

jäseneksikysely, lionien tunnettavuus / näkyvyys.   

  

2. Kokouksen järjestäytyminen  

Todetaan Lions-piiri 107-I ry:n sääntöjen mukainen työjärjestys. Piha:n 

kokouksen puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja, piirikuvernööri 

ja pöytäkirjan pitäjänä piirisihteeri. 

Päätös: Puheenjohtajana toimii piirikuvernööri (Vesa Ojanperä) ja sihteerinä 

piirisihteeri (Seija Stenius) 

   

3. Läsnäolijoiden toteaminen  

Todetaan kokouksessa paikalla / etäyhteyden päässä olevat piirihallituksen 

jäsenet ja muut osallistujat.  

Päätös: Piirihallituksen jäseniä paikalla oli 15 henkilöä ja muita osallistujia 7 

henkilöä.  

 

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

mailto:operavesa@gmail.com


 

 

Sääntöjen mukaan Piha:n kokous kutsutaan koolle 7 pv ennen tapaamista ja 

kokous on päätösvaltainen, kun puolet on paikalla tai etäyhteyden päässä.  

Päätös: Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty 3.2.2022 ja kokousaikataulu 

on ollut piirin sivulla nähtävillä syksystä lähtien. Kokouksessa on läsnä 15 

piirihallituksen äänivaltaista jäsentä. 

 

 

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi  

Esitys, että kokouskutsun mukainen asialista otetaan kokouksen käsittelyn 

pohjaksi.  

Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Muut asiat kohtaan lisätään 

2.vDG hakuajan jatkaminen.  

 

6. Toiminnan raportit ja toiminta kevään aikana  

- lohkot ja klubit (lohkojen puheenjohtajat / raportit) 

Alue 1 lohko 1 / pj. Mauri Pohjanen, ei paikalla  

Alue 1 lohko 2 / pj Pasi O Virta; 19.3.2022 talvitapahtuman järjestelyt 

käynnissä. 24.2.jaetaan työt klubien kanssa, kuka tekee ja mitä 

talvitapahtumassa. 

Alue 2 lohko 1 / pj Pauliina Paavola; klubitapaamisia sovittu keväälle. 

Jäsentilanne lohkossa -2. Yhteinen tapahtuman lohkon klubeille tulossa 

kevään aikana. Klubeja haastetaan vierailemaan toisessa klubissa.  

Alue 2 lohko 2 / pj Jaakko Rahko; Vaalassa uusia Melvin Jones jäseniä 

2 kpl, Vaalan klubi järjestää hiihtokilpailun, johon myös muut lohkon klubit 

kutsutaan. Muhoksen ja Tyrnävän klubit järjestävät yhteisen kirpputorin 

ensi kesänä. Tyrnävällä järjestetty avoimien ovien ilta, josta mahdollisesti 

1-2 uutta jäsentä tulossa. Perunamarkkinat pääaktivitetti, joita ollaan nyt 

kehittämässä OAMK:n ja Tyrnävän kunnan kanssa yhteistyössä   

Alue 2 lohko 3 / pj Marja Ojanperä – raportti liitteenä  

Alue 3 lohko 1 / pj. Lauri komulainen; ei paikalla 

Piirihallitus 

12.2.Marja.pdf
 

 

Alue 3 lohko 2 / pj. Raimo Heikkinen – raportti liitteenä 

Raportti%2011.2.22.

Raimo.docx
  

 

Toimikunnat ja työryhmät:   

- valmennus (Tapani Tasanto); Pidettyjä valmennuksia; Uudet jäsenet ja kummit 

(osallistujia 16), Jäsenjohtajien valmennus (11 osallistujaa), JOVA2 jossa 20 

osallistujaa. Valtakunnallinen GLT tapaaminen ollut.  

- jäsenhuolto (Susanna Saranlinna); Jäsenhankinnan haaste on saada nuoria 

mukaan toimintaan. Jäsenrekisteriin jäsenmuutoksen kirjaukset tulee jälkijunassa. 

Jäsentilanne on säilynyt samalla tasolla. Tavoitteena loppukaudelle on kuitenkin 

vielä uuden klubin perustaminen.  



 

 

- aktiviteetit (Mari Korpela); Aktiviteettina on Kuusisaaren talvitapahtuma ja 

hiihtotapahtumia on suunniteltu järjestettäväksi ympäri piiriä. Kummikonsertin 

suunnittelu ja ajankohta joko äitienpäivän aikoihin tai vasta syksyllä (riippuu 

vallitsevan tautitilanteen kehityksestä). 

- LCIF (Jouko Lampinen); ei paikalla 

- AR-säätiö (Matti Teiska) ARS yhteyshenkilöiden keräämin (42 ARS Lionia on jo 

nimetty). Tavoite Adressimyynnille 600 kpl, mutta 270 kpl on vasta toteutunut. 

Ritaritavoite on 6, toteuma 1 kpl. Pro ritari tavoite 1, mutta yhtään ei ole vielä saatu. 

ARS avustusten tavoite 3 kpl yht 8000€, toteuma tällä hetkellä on 1 kpl 2851€.  

- viestintä (Ulla Karppinen); Tervaleijona lehti on työn alla, ilmestyy huhtikuussa, 

jutut lehteen 14.3.2022 mennessä. Kevään tervaleijonalehti on jäsenlehti, 

painoskoko 1100 kpl. Kyselyyn lehden kehittämisestä on tullut 8 vastausta, 

vastausaikaa vielä jäljellä 4.3 asti. Tämän kauden viestinnän klubipalkinnon 

äänestämiseen voivat osallistua äänestämällä tervaleijona lehtien parasta juttua. 

Viestinnästä tulossa kaksi valmennusta maaliskuussa. 21.3 valokuvien käyttöön 

liittyvä valmennus – millaiset kuvat hyviä. 24.3 valtakunnallinen kirjoittamisen 

valmennus. Some osaajasta/osaajista puutetta, miten tavoitetaan nuoret ihmiset 

(Insta, TikTok…) 

- nuoriso (Tessa Tieksola) ei paikalla 

- kummilapset (Pirjo Puoskari) ei paikalla 

- ympäristöasiat: ( Arto Iwendorff); Vesiviisaus hanke, jossa kerätään lauluja, 

loruja ja sanontoja vesi aiheena. Tietoja kerätään omasta porukasta ja 

ulkopuolisilta. Hanke on kaksi (2) vuotinen, jota vetää liitosta Karoliina Vilander. 

Vesiviisaudesta tulee valtakunnallinen markkinointi. Kulmat kuntoon hanke jatkuu ja 

muut ympäristöaktiviteetit ja hankkeet.  

- PDG-toiminta (Antero Stenius) ; PDG tapaamisia ei ole ollut tälle kaudelle, 

tarkoitus järjestää ennen piirikokousta tapaaminen. 

- vierailutilanne klubeissa (piirikuvernöörit) 

 - DG Vesa Ojanperä; Tulevia sovittuja vierailuita; Oulu-Limingantulli 

helmikuussa, LC-Oulu maaliskuussa. 

 - 1VDG Eija Tuomaala; Käymättömiä klubivierailuja siirretty keväämmälle, 

mutta ei vielä sovittu tarkkoja aikatauluja 

 -2VDG Sanna Loukkola; helmi-maaliskuulle sovittu kolmeen klubiin vierailu, 

muut vielä sopimatta 

 

Päätös: Kokouksessa mukana olleiden suulliset raportit kirjattu pöytäkirjaan. 

 

7. Nuorisovaihto ja leiri 2022 (Marika Haapakoski) 

Nuorisovaihto on toteutumassa tavanomaista suppeampana koskien 

Euroopan aluetta. Eli täältä vaihtoon lähtevät ja täällä pidettävään leiriin 

osallistuisivat vain Euroopan alueen nuoret.  

Nuorisovaihdon suhteen tilanne on se että I-piiristä on lähdössä 6 nuorta 

maailmalle ja parhaillaan hakemuksia lähetellään eteenpäin ja paperirumba 

on päällä. I-piirin leiriin liittyen isäntäperheitä on hyvä alkaa pian etsimään, 

parin viikon sisään. Palataan tähän, mutta toivon, että kaikilla piirissä on 

tämä yhteinen tavoite, että mietitään kaikkia tuttuja jotka voisivat toimia 

isäntäperheenä ajalla 16.7.-30.7. Tarve on jopa 30 perhettä ja se on paljon. 



 

 

 

Päätös: Merkitään nuorisovaihdon ja Kajaanin leirin tilanne tiedoksi ja 

muistutetaan ja kannustetaan kenttäväkeä eri yhteyksissä isäntäperhe-

asiasta.  

 

8. Kiusaamisesta Terveeseen Nettikäytökseen (Marja Ojanperä) 

KiTeNet hanke pääsee pääosin vauhtiin vasta ensi kaudella. Esitys 

maaliskuun KVN:lle, että kampanja jatkuisi vielä ensi kaudellakin. Tälle 

kaudelle toteutuvat vanhempainillat ovat tärkeitä vertaiskohteita tulevien 

järjestäjille. Webinaari 20.1. “Miten esitän asian vanhempain illassa”. 

KiTeNet:llä on myös omat FB sivut.  

 

Päätös: I-Piirissä muutamat klubit suunnitelleet keväälle KiTeNet illat. 

Ilmoitetaan Marjalle miten vanhempainiltojen suunnittelu edennyt ja miten 

toteunut. 

 

9. Piirin taloustilanne (Ilkka Paulamäki) 

Piirin kustannukset pysynevät liiton ja kansainvälisen toiminnan tavoin 

tälläkin koronakaudella hyvin budjetoidussa.    

 

Päätös:  Tilin saldo 29415,91€. Lehden tukimaksun ovat suorittaneet 5 klubia 

lukuun ottamatta kaikki muut klubit. Edellisen kauden kirjanpito on 

ajantasalla ja käynyt toiminnan tarkastajilla jo.  

 

10. Tulevan suunnittelutilanne (Eija Tuomaala ja Sanna Loukkola)  

Tällä kaudella piirissä on annettu tilaa näkyvästi tuleville kausille uuden 

suunnitteluun. Lämmin kiitos toiminnan vetäjille Eijalle, Sannalle ja Susnnalle 

sekä muille tulevaisuustyöhön tukensa antaneille. Aika näyttää, kuinka 

pystymme vastaamaan toimintamme kehitysodotuksiin ja muuttuvan 

toimintaympäristön vaatimuksiin.  

  

Päätös: Tulevan kauden teemaksi on suunniteltu ; “Yhdessä tehden me 

loistamme”. Tulevalle kaudelle virkailijat lähes kaikki jo koossa, 2.vdg puuttuu 

vielä ja muutamia lohkon puheenjohtajia sekä Lions Quest.     

 

11. Lionsliiton strategiatyön tilanne 

Väliaikatiedotus Lions-liiton strategiatyön tilanteesta strategiatyötä vetävän 

Antti Forssellin esittelynä Piiriforumissa ke 16.2. Strategiatyöhön liittyy 

yhtenä osana tule piirijako. Liiton strategiatyöstä tulee hyviä eväitä myös 

piirien ja klubienkin tulevan suunnitteluun.  

 

Päätös: Antti Forssellin video strategiasta käydään 16.2.2022 Piirifoorumissa 

läpi.  

 

12. Vuosittaiset lions tunnukset / Suomen MD-alue (solmiot, huivit, ym.) 

Monen muun järjestön tavoin Lions toiminnassa on erilaisia ulkonaisia 

tunnuksia kuten “virallinen” klubiasu, monet merkit ja esim. palvelutyössä 



 

 

pidettävät erilaiset lionsliivit. Viralliseen klubiasuun on Suomessa liitetty 

vuosittain tulevan kauden kuvernöörien valitsemat ja tilaamat kravatti ja huivi. 

Ajoittain on piirissä nostettu keskusteluun tämän klubiasun 

vuositunnusperinteen jatkuminen tai siihen tehtävistä muutoksista. 

1.Varapiirikuvernöörin ehdotuksesta piirihallitus keskustelee asiasta ja tekee 

tarvittavat ohjaukset ja päätökset asiassa.  

 

Merkittiin tiedoksi, että ensi kauden huivit + kravatit tilataan nyt kotimaiselta 

toimittajalta.      

 

13. Piirin vuosikokouksen 23.4. valmistelutilanne (19.3. PIHA) 

Piirin vuosikokous on ennen poikkeusaikaa järjestetty fyysisenä 

tapahtumana tulevan kauden piirikuvernöörin (1 vdg) “kotikentällä”. 

Järjestäjäklubina on ollut varapiirikuvernöörin taustaklubi. Tarvittaessa 

järjestelyissä on ollut mukana myös muita klubeja. Tapahtumassa on 

yleensä ollut paikalla 50 – 100 henkeä, joka asettaa vaatimukset tarvittavan 

tilan suuruuteen.  

   

Piirin vuosikokouksessa käsiteltävien asioiden esityslistaluonnos  

Aika:   la 23.4.2022 klo  

Paikka:   Kiiminki (1.vdg ja LC Kiiminki järjestelijänä)  

Kokoustapa: Fyysinen / Hybridikokous / Etäkokous  

Tilaisuuden ohjelma Ilmoittautumiset 

   Kahvit ja Klubien tori (esittelyä, arpoja, myyntiä) 

   Ohjelmaosuus 

   Vuosikokous 

   Palkitsemiset  

   (vuositapahtuman juhlaosuus syksyllä)  

 

Päätös: Helmikuun aikana päätetään kokouksen paikka ja muoto (=onko etänä, 

paikalla vai hybridikokouksena). Paikka läsnäolokokoukseen on todennäköisesti 

Kiiminkijoen puiston koulu. Osallistujamäärää piirikokouksessa todennäköisesti 60-

100 henkilöä.  

 

14. Ilmoitusasiat  

- liiton teemawebinaarit (24.2. klo 18 paikallisuus ja talkootyö) 

- kuvernöörineuvosto Kokkola 11.-13.3.2022) 

 

Esitys Merkitään tiedoksi 

 

Päätös: Tapahtumat tuotiin kokouksessa olijoille tiedoksi. 

 

15. Muut asiat 

a) 2. varapiirikuvernöörin hakuajan jatkaminen  

 

Määräaikaan mennessä ei piiriin ollut hakijoita 2. vdg:n virkaan.  

Esitys: Päätetään jatkaa 2. varapiirikuvernöörin tehtävään hakuaikaa 15.3.2022 

saakka.  



 

 

 

Päätös:  Jatketaan 2.VDG:n hakuaikaa esityksen mukaisesti 15.3.2022 saakka.  

 

Seuraava Piirihallituksen kokous on 16.3.2022 klo 18:00 -> 

 

16. Kokouksen päättäminen  

Piirikuvernööri päätti kokouksen klo 13:03 

 

 

 

 

_________________________ ________________________ 

Vesa Ojanperä   Seija Stenius 

Piirikuvernööri 2021-2022  Piirisihteeri 2021-2022 

 

 

   

    


