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Lions Clubs International  

Piiri 107-L Finland  

Piirikuvernööri DG 2021-2022 

 

Veijo Nurmikumpu, LC Keminmaa  
Puoliso Annu, Kalliotie 7, 94400 Keminmaa 
Puh. + 358 40 7426 416 
veijo.nurmikumpu@lions.fi 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Kansainvälinen teema ”We Serve” 

Kotimainen teema  ”Lions, monta tapaa tehdä hyvää” 

Puheenjohtajan teema ”Tekevä, näkyvä lion” 

Piirin teema  ”Yhteistyössä on voimaa” 

 

 

  

Piirihallitus 4. kokous (kausi 2021-2022) pöytäkirja 

 

Aika            26.3.2022 klo 12.00 – 15.40  

  

Paikka       Posio Himmerkin lomakeskus     

  

Läsnä Erillinen liite (LIITE 1)  

  

  

  

1. Kokouksen avaus   

  

  Piirikuvernööri Veijo Nurmikumpu avasi kokouksen klo 12.00 

          

      

2. Leijonahenki  

 

Kuunneltiin yhdessä Leijonahenki. 

  

 

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen  

  

L-piirin sääntö 5 §:  

Piirihallituksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeri.  

  

Puheenjohtajaksi todettiin piirikuvernööri Veijo Nurmikumpu ja sihteeriksi 

piirisihteeri Päivi Frantti.  
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4. Läsnäolijoiden toteaminen  

  

Paikalla oli 21 henkilöä, joista piirihallituksen äänivaltaisia jäseniä 13 (18) ja 

muuta kokousväkeä 8 henkilöä.  

 

  

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  

  

Pöytäkirjantarkastajaksi ehdotettiin ja valittiin Reijo Virkkula ja Veikko Laakso, 

jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.  

  

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

  

L-piirin sääntö, 5 - 6 §:    

Kokouskutsu on toimitettava piirihallituksen jäsenille ja läsnäolo-

oikeutetuille kirjallisesti tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan 

osoitteeseen vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun piirikuvernööri tai jompikumpi 

varapiirikuvernööreistä ja vähintään puolet hallituksen 

äänivaltaisista jäsenistä on läsnä.   

   

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla em. ohjesäännön 

mukaisesti 10.3.2022. Paikalla olevat hallituksen äänivaltaiset 

jäsenet 13 (18). Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

Pöytäkirja lähetetään piirihallituksen jäsenille sekä piirin sivuille.  

      

7. Kokouksen esityslistan hyväksyminen  

 

Esityslista hyväksyttiin.   

Rahastonhoitajan puheenvuoro lisätään kohtaa vuosikokous asiat. 

 

8.    Vuosikokous asiat 

 

Todettiin, että vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 on 

toiminnantarkastettu ja toiminnantarkastuskertomus annettu. (LIITE 2) 

 

Jouni Hilke kävi läpi alustavan toimintasuunnitelman kaudelle 2022 – 2023 

(LIITE 3). Ahti Massa kävi läpi talousarvion vuodelle 2022 – 2023. 

 

Leiriraha esitetään vuosikokoukselle palautettavaksi tulevalle kaudelle, siten 

että määrä on 4 € / jäsen per toimintakausi. 

Lapin Leijona tuki maksu 100 € / klubi esitetään myös jatkossa olevan 

ennallaan, ja mikäli klubi saa ulkopuolisen mainoksen lehteen, ko. mainos 

korvaisi esitetyn maksun. 

 

Vuosikokoukseen ei ole etäosallistumismahdollisuutta. 
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Ahti Massa kertoi piirin taloustilanteen olevan tällä hetkellä hyvä. Lapin 

Leijonan tulot ovat vielä keräyksen alla. 

  

9. Päätetään piirin tilit ja tilien käyttöoikeudet kaudelle 2022 – 2023 

 

L- piirin sääntö 13 §: 

Piirin nimen on oikeutettu kirjoittamaan piirikuvernööri yksin tai varapiirikuvernööri 

yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa taikka hallituksen määräämän muun 

henkilön kanssa. Piirin tilinkäyttöoikeudet myönnetään piirikuvernöörille ja piirin 

rahastonhoitajalle sekä laajat käyttöoikeudet piirin rahastonhoitajalle. 

 

Myönnetään piirin tilien käyttöoikeudet OP FI09 5640 0220 064906 sekä OP FI32 

5640 0220 0648 80 kaudelle 2022 – 2023 (1.7.2022 – 30.6.2023) tulevalle 

piirikuvernöörille Jouni Hilkeelle ja rahastonhoitaja Päivi Frantille.  

 

10.  LCIF- päivä 21.5.2022 

 

Ehdotettiin, että voisiko ko. päivänä olla yhteinen keräys kaikissa klubeissa. Tuen 

kohteena ovat tuhkarokko ja Ukraina. Euroopan tuhkarokkopesä on nyt Ukraina. 

Lippaille on olemassa rahankeräyslupa. Lippaat ovat saatavilla kuvernööri- ja GAT 

tiimiltä.  

 

 

11. Lohko ja toimialapuheenjohtajien raportit 

 

Ympäristötoimialan puheenjohtaja Juha Mäkimartti 6.4.2022 tilaisuus Keminmaalla 

Erillinen tapahtumapäivä Vesistöjen kunnoksi toukokuulla yhteistyössä LC Tervolan 

kanssa. 

 

Raija Hilke: SriLankan kummilapset. SriLankassa on pahin talouskriisi kuin koskaan. 

4,5 M opiskelijaa, suuri pula paperista ja musteesta.  

L piirissä viime kokouksen jälkeen 2 piirin klubia ja yksi Lion yksityishenkilönä 

päättänyt ottaa kummilapsen, asia on heidän osalta vireillä. 

Esille tuli, voidaanko SriLankaa auttaa esim. katastrofirahastojen kautta, tämä 

aiotaan selvittää erikseen.  

 

Paula Taskila: Nuorisovaihdon Piirikoordinaattori on lähettänyt hakemukset 

kohdemaakoordinaattoreille, jotka ovat lähettäneet ne eteenpäin kohdemaan 

yhteyshenkilöille.  Vuoden 2023 L-piirin leirin suunnittelu on meneillään yhdessä 

leiriorganisaation kanssa. Isäntäperheitä edelleen tarvitaan. Infotilaisuus L-piiristä 

lähteville nuorille pidetään toukokuussa yhdessä I-piirin kanssa. 

 

Heimo Turunen, Lapin Leijona lehteen tuli runsaasti materiaalia ja ilmoituksiakin sen 

verran talous saatiin plussalle. Jatkossa ilmoitushankintaa tulisi vielä tehostaa ja 

yrittää saada eritoten ulkopuolisia ilmoittajia. Lisäksi kuluvan kauden aikana 

tapahtumien kuvia voisi lähettää jo nyt esim. piirisihteerille tai viestintä toimialan 

puheenjohtajalle, näin kuvat ja jutut olisi jo valmiina tulevan kauden lehden tekoa 

varten. 
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Lohko puheenjohtajat: 

 

Pirjo Selkälä: lohkolla aktiivista toimintaa, kaksi uutta jäsentä aloittaa ensi viikolla 

 

Pekka Maijala: Pelkosenniemellä klubi on hiipumassa, lohkofoorumi torstaina 31.3. 

yhdessä Salmelan Karin kanssa, yleisesti ottaen hiljaisempaa on ollut. Tapahtumien 

puolesta Nappulahiihdot järjestetään 30.3. Rovaniemellä.  

 

Kari Salmela: Lohkofoorumi pidetään yhdessä 3. lohkon kanssa 31.3.2022. 

Asialistalla mm. klubien aktiviteetit ja jäsenkyselyiden tulokset. Klubeihin on pidetty 

yhteyttä ja kaikki klubit on nyt tavattu.  

 

Erkki Taskila: Lohkon kaikki klubit ovat elinvoimaisia klubeja ja jäsenmäärät riittävät 

aktiiviseen toimintaan. Lohkofoorumit on pidetty, viimeisin pidettiin yhteisfoorumina 

2. alueen 1 ja 2 lohkon kanssa. 

 

Muita raportteja ei ole tullut. 

 

 

12. LCIF, GMT, GST ja GLT koordinaattoreiden puheenvuorot, Lapin Leijona ja Viestintä 

puheenvuorot 

 

 

GMT Liisa Isomaa: Ei raporttia. 

 

LCIF Matti Mälkiä: Kampanja100 on nyt loppusuoralla ja maailmanlaajuisesta 

tavoitteesta 300 M puuttuu enää 30 M (10 %). Suomen tulos on 1,02 M dollaria. 

Euroopan tulos 29,8 M eli n 60 % tavoitteesta. 

Suomen kuluvan kauden tulosta on nyt nostanut Ukrainan hädän tukeminen, jonka 

johdosta klubit ovat aktivoituneet. Tukea myös Suomeen auttaakseen Ukrainan 

pakolaisia on nyt haettavissa. 

Melvin-kilpailun karsintarajan on ylittänyt 2 klubia LC Simo ja LC Posio. 

 

 

GST Tuomo Romakkaniemi: 

Korona on nyt takana, joten palvelutoiminta pitäisi saada käyntiin. Rovaniemen 

lohkofoorumissa otetaan esille mm. Ukrainan pakolaisten auttaminen. 

Uusia palveluaktiviteettia kannattaa harkita. 

26 klubia on raportoinut suorittamistaan palveluaktiviteeteista. 

LIONS2030 Strategiatyö jatkuu. 

 

GLT Tiina Pesola: Koulutusasiat ovat menneet eteenpäin erinomaisesti kauden 

aikana. Virkailijakoulutuksien päivämäärät toukokuulle on sovittu lukkoon. 
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13. Lions Quest 

 

Rovaniemellä koulutus onnistui erinomaisesti. 

Torniossa 14.5.2022 seuraava koulutus, siihen pitää nyt panostaa, jotta 

saadaan onnistumaan samoin kuin Rovaniemellä. Kyseessä ilmainen 

koulutus. 

 

 

14. Piirin virkailijakoulutukset 

 

Rovaniemi 7.5.2022 Saaren koulu klo 10.30 alkaen ruokailu 

- lohkojen puheenjohtajat, presidentit, sihteerit, rahastonhoitajat, jäsen + palvelu+ 

viestintä 

 

Posio 9.5. ja Tornio 12.5. 17.30 -20.00  

- presidentit, sihteerit, rahastonhoitajat, jäsen + palvelu + viestintä 

 

Ilmoittautumiset tulee piirin sivuille lähiaikoina. 

 

10.5.2022 Valtakunnallinen virkailija koulutus nettikoulutuksena 

 

 

15. Viestintä osana järjestömme toimintaa: Helena Tuulaniemi ja Heimo Turunen 

 

Helena Tuulaniemi: (LIITE 4) 

Jokaiseen klubiin pitää jatkossa saada oma erillinen viestintävastaava, 

opastusta on saatavilla nettisivujen kautta ja tarvittaessa voi pyytää piirin 

viestintävastaavaa kouluttamaan. 

 

 

16.  Seuraavat kokoukset 

 

- Piirin vuosikokous, Melvin Jones, Arne Ritari ja iltajuhla 23.4.2022 

Keminmaa 

o Liiton puheenjohtaja osallistuu mukaan vuosikokoukseen 

- Hyvän mielen konsertti 24.4.2022 Keminmaa 

- Liiton vuosikokous Kouvola 11.6.2022 

 

17. Muut asiat 

 

 

Ei ole. 
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18. Kokouksen päätös 

 

Kokous päätettiin 15.40. 

 

  

 

 

  

  

Veijo Nurmikumpu, DG   Päivi Frantti CS  

  

  

  

  

  

 

Veikko Laakso    Reijo Virkkula 

Pöytäkirjan tarkastaja    Pöytäkirjan tarkastaja  

  

  

      

  

LIITTEET            

Osallistujalista (liite 1)  

Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastuskertomus (liite 2) 

Toimintasuunnitelma luonnos 22-23 (liite 3) 

Viestintä (liite 4)  

 

  

   


