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PIIRI 107-L/ Piirikuvernööri 2022–2023 Jouni Hilke LC Rovaniemi/Pöyliö, 

Tanhuatie 1H, 96100 Rovaniemi +358 400 694546, jouni.hilke@lions.fi, puoliso Raija Hilke 

 

Piirihallituksen 2. kokous 18.1.2023 klo 12.15–16.00 

Paikka: Keminmaa, Pohjanranta 

 

ESITYSLISTA: 

1.  Kokouksen avaus 

Piirikuvernööri Jouni Hilke avaa kokouksen ja lauletaan Leijonahenki 

Päätös 

 

3.  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen 

Piirin sääntöjen 5§ mukaan Piirihallituksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja 

sihteerinä piirisihteeri.  

Päätösesitys: Piirikuvernööri Jouni Hilke toimii kokouksen puheenjohtajana ja 

piirisihteeri Anne Sandberg toimii kokouksen sihteerinä 

Päätös 

 

4.  Läsnäolijoiden toteaminen 

Päätösesitys: Todetaan läsnäolijat.  

Päätös:  

 

5.  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa 

Päätös: 

 

6.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Piirin sääntöjen 6§ mukaan piirihallitus kokoontuu piirikuvernöörin kutsusta tai 

hänen ollessaan estyneenä varapiirikuvernöörin kutsusta vähintään neljä kertaa 

toimikaudessa (elo-syyskuussa, marraskuussa, tammi-helmikuussa ja maalis-

huhtikuussa). Kokouskutsu toimitetaan piirihallituksen jäsenille ja läsnäolo-

oikeutetuille kirjallisesti tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen 

vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.   

Piirin sääntöjen 6§ mukaan piirihallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet 

sen äänivaltaisista jäsenistä ja piirikuvernööri tai jompikumpi varapiirikuvernööreistä 

on läsnä. 
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Päätösesitys 1: todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi.  

Päätös:  
- kutsu 23.1.2023 
 

Päätösesitys 2: todetaan kokous päätösvaltaiseksi.  

Päätös:  
- läsnä    /18 

 

7.  Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Päätösesitys: hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Päätös: 
 

8.  Piirihallituksen kokoonpanon täydentäminen 

Piirihallituksen asiantuntijajäsen, ARS-tiedottaja Maaret Ihme on eronnut järjestöstä 

1.2.2023 ja niin ollen menettänyt toimikelpoisuutensa.  

Piirikuvernööri on pyytänyt Vuokko Jokelaa, LC Posio/ liitännäisklubi Livo, piirin 

ARS-tiedottajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2023.  

 

KV-ohjesääntö luku VI 3. § PIIRIHALLITUKSEN VALINTA / NIMITYKSET. 

Piirikuvernööri sekä ensimmäinen ja toinen varapiirikuvernööri valitaan vuosittain 

pidettävässä piirikokouksessa. Piirikuvernöörin tulee toimikautensa alkamiseen 

mennessä nimittää tai piiri valitsee piirisihteeri-rahastonhoitajan, tai sihteeri ja 

rahastonhoitajan, yksi alueen puheenjohtaja jokaiseen alueeseen (jos virkaa 

käytetään piirikuvernöörin toimikauden aikana) ja yksi lohkon puheenjohtaja 

jokaiseen lohkoon piirissään. Tämän lisäksi hallitukseen voidaan valita 

kokousvalvoja (Sergeant at arms) tai muita jäseniä tarpeen mukaan. 

 

Päätösesitys: Valitaan Vuokko Jokela piirin ARS-toimikunnan puheenjohtajaksi 

(piirihallituksen asiantuntijajäsen). 

 

Päätös: 

 

9.  19.11.2022 pidetyn piirihallituksen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Marraskuun kokouksessa jäi pöytäkirjan tarkastajat valitsematta ja näin ollen 

pöytäkirjan hyväksyminen käsitellään tässä kokouksessa. 

 

Päätös: 

 

10. Toimintakauden 2023–2024 toimintasuunnitelman ja talousarvion esittely 
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1. VDG Tiina Pesola esittelee ehdotuksensa ensi toimintakauden 

toimintasuunnitelmaksi.  

 

Päätös: 

 

11. Toimintakauden 2023–2024 talousarvioesitys 

1. VDG Tiina Pesola ja CT Päivi Frantti esittelevät taloussuunnitelman. 

Päätös: 

 

12. 2. varapiirikuvernöörin puheenvuoro 

Päätösesitys: Kuullaan 2. varapiirikuvernööri Matti Puolakanahon puheenvuoro ja 

päätetään tarvittavista toimenpiteistä 

Päätös: 

 

13. Piirisihteerin ja rahastonhoitajan asiat 

Päätösesitys: Kuullaan puheenvuorot ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä 

Päätös: 

 

14. LCIF-asiat 

Kuullaan LCIF- koordinaattorin puheenvuoro sekä työryhmän selostus Ukraina-

avustusprojektin nykytilasta.  

Päätösesitys: Kuullaan puheenvuorot ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä  

Päätös: 

 

15.  GMT-koordinaattorin puheenvuoro 

Päätösesitys: Kuullaan puheenvuoro ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä 

Päätös: 

 

15.  GST-koordinaattorin puheenjohtajan puheenvuoro ja strategiatyö 

Päätösesitys: Kuullaan puheenvuoro ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä 

Päätös: 

 

16.  GLT-koordinaattorin puheenvuoro 

Päätösesitys: Kuullaan puheenvuoro ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä 

Päätös: 
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17.  Lohkojen ja toimialojen toimintasuunnitelmat 

Toiminnanalojen ja lohkojen puheenjohtajilta on pyydetty raportti/ 

toimintasuunnitelmien toteuman selvitys 

Päätösesitys: Kuullaan läsnä olevien puheenvuorot ja todetaan saapuneet raportit 

sekä päätetään tarvittavista toimenpiteistä. 

Päätös: 

 

18.  Todetaan klubien ilmoittamat kuvernööriehdokashakemukset kaudelle 2023–2024 

Määräaikaan 15.1.2023 mennessä tuli ehdokashakemukset piirikuvernöörin ja 1. 

varapiirikuvernöörin virkoihin. 2. varapiirikuvernöörin virkaan ei tullut yhtään 

hakemusta ja viran hakuaikaa on jatkettu 28.2.2023 saakka. 

Piirikuvernööriksi on esitetty Tiina Pesolaa, LC Rovaniemi/Petronella.  

1. Varapiirikuvernööriksi on esitetty Matti Puolakanahoa, LC Pello.  

Piirin sääntöjen 8§ mukaan 

Klubin on ilmoitettava piirikuvernööri- ja varapiirikuvernööriehdokkaansa tai 
asiansa, jonka se haluaa käsiteltäväksi piirikokouksessa kirjallisesti toimivaltaiselle 
piirikuvernöörille viimeistään tammikuun 15. päivänä. Ehdokkaiden on täytettävä 
järjestön ja liiton sääntöjen ja ohjesääntöjen mukaiset vaatimukset. Piirihallitus 
käsittelee edellä mainitut asiat tammi-helmikuun piirihallituksen kokouksessa. 

Järjestön ohjesääntö  

2. § MENETTELY PIIRIKUVERNÖÖRIN VAALISSA. Kuka tahansa 
ehdokkuuskriteerit täyttävä klubijäsen piiristä voi hakeutua 
piirikuvernööriehdokkaaksi toimittamalla ehdokkuusilmoituksen 
ehdokkuustoimikunnalle ennen toimikunnan raportointia vuosikokouksessa, ja liittää 
siihen todisteet pätevyydestään ja kriteerien täyttämisestä, kuten niistä on määrätty 
kansainvälisessä säännössä ja ohjesäännöissä. 

3. § ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARAPIIRIKUVERNÖÖRIN VALINTA. Kuka 
tahansa ehdokkuuskriteerit täyttävä klubijäsen piiristä voi hakeutua 
piirikuvernööriehdokkaaksi toimittamalla ehdokkuusilmoituksen 
Ehdokkuustoimikunnalle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen vaaleja ja 
liittää siihen todisteet pätevyydestään ja kriteerien täyttämisestä, kuten niistä on 
määrätty kansainvälisessä säännössä ja ohjesäännöissä. 
 

Piirikuvernööriehdokkaan kelpoisuus 

- Ehdokas on yksittäis- tai osapiirinsä hyvässä asemassa olevan, asianmukaisesti perustetun 
lionsklubin hyvässä asemassa oleva toimiva jäsen.  

- Ehdokkaan oma lionsklubi tai piirin lionsklubien enemmistö kannattaa hänen 
valitsemistaan.  

- Ehdokas toimii parhaillaan piirin ensimmäisen varapiirikuvernöörin virassa 
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1. varapiirikuvernöörin kelpoisuus 
- Ehdokas on yksittäis- tai osapiirinsä hyvässä asemassa olevan, asianmukaisesti perustetun 

lionsklubin hyvässä asemassa oleva toimiva jäsen.  
- Ehdokkaan oma lionsklubi tai piirin lionsklubien enemmistö kannattaa hänen 

valitsemistaan. 
- Ehdokas toimii parhaillaan piirin toisen varapiirikuvernöörin virassa.  

- Ei ole toiminut täyttä kautta, tai suurinta osaa siitä, piirikuvernöörin virassa 

 

Päätösesitys: Todetaan ehdokkuudet ja kelpoisuudet. Molemmat hakijat täyttävät 

viran kelpoisuusehdot.  

 

Päätös: 

 

19.  Kansainvälinen nuorisonvaihtoleiri Syötteellä 7 – 16.1.2023 

Leirin johtaja Katri Virtanen kertoo leirin toteutumisesta. 

Päätösesitys: Kuullaan esittely ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä 

Päätös: 

 

19.  Muut asiat 

Päätösesitys: käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat. 

- seuraava kokous:  Piirikokouksen valmistelu 21.3.2023, verkkokokous 

- Piirikokous Rovaniemi 22.4.2023 

- Lions-liitto ry:n vuosikokous 9–10.6 2023, Espoo 

 

Päätös: 
 

20.  Kokouksen päättäminen 

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 

Päätös: 
 

 


