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ESITYSLISTA 

Piirihallituksen ylimääräinen kokous  

  

Aika  18.12.2022 klo 19.00 - 

Paikka  Verkkokokous  

 

1.  Kokouksen avaus 

Piirikuvernööri Jouni Hilke avaa kokouksen 

2.  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen 

Piirin sääntöjen 5§ mukaan piirihallituksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja 

sihteerinä piirisihteeri.  

Päätös: 

3.  Läsnäolijoiden toteaminen 

Todetaan läsnäolijat.  

4.  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin  

5.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Piirin sääntöjen 6§ mukaan piirihallitus kokoontuu piirikuvernöörin kutsusta tai 

hänen ollessaan estyneenä varapiirikuvernöörin kutsusta. ….  

Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta päättää piirikuvernööri tai hänen 

estyneenä ollessaan 1. tai 2. varapiirikuvernööri. Kokouksen kutsu on lähetettävä 

sähköpostitse tai tekstiviestillä vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta. 

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

sen äänivaltaisista jäsenistä ja piirikuvernööri tai jompikumpi varapiirikuvernööreistä 

on läsnä. 

 
Päätösesitys: Sähköpostikutsu kokoukseen oli lähetetty 14.12.2022. Kokouskut-
sussa on maininta etäkokouksesta ja myös osallistumislinkki.  
Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja lailliseksi. 
 
Päätös: 
 

6.  Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Päätös:  
 

7.  Ukrainan pakolaisten avustaminen 

Piirihallituksen kokous 22.11.2022:  

Päätettiin, että käynnistetään haku apurahan saamiseksi ukrainalaisten tukemiseen 

piirikuvernöörin toimesta. Apua kohdennetaan koko piirin alueella oleviin Ukrainan 

pakolaisiin. Tuomo Romakkaniemi ja Jouni Hilke valtuutettiin käynnistämään 

projekti ja nimeämään tuen koordinaatioryhmä. 

Piirikuvernööri Jouni Hilke ja palvelukoordinaattori Tuomo Romakkaniemi ovat 

valmistelleen projektia ja koonneet koordinaatioryhmän. Ryhmään on kutsuttu: 

Liisa Isomaa (LC Rovaniemi), puheenjohtaja 

Tuomo Romakkaniemi (LC Rovaniemi), projektipäällikkö, 

Veijo Nurmikumpu (LC Keminmaa)  

Raija Väre (Kuusamo) 

Timo Alaräisänen (Kemijärvi) 

Anitta Ojanperä (Pello) 

Keijo Ruonala (Ranua) 

Koordinaatioryhmä on kartoittanut alustavasti tilannetta eri paikkakunnilla. 

Kartoituksen perusteella on päädytty hakemaan piirille LCIF- apurahaa Ukrainan 

pakolaisten avustamiseksi. Ryhmä valmisteli Liisa Isomaan johdolla 30000 $ 

hakemuksen, jonka piirikuvernööri ja projektipäällikkö allekirjoittivat. 

13.12.2022 saadun päätöksen mukaan LCIF myönsi L-piirille 30000 $ apurahan 

käytettäväksi Ukrainan pakolaisten avustamiseen L-piirin alueella. Apurahan 

vastaanottamiseksi piirin tulee avata tili nimenomaisesti tätä tarkoitusta varten. 

 L-piirin sääntöjen 13 § mukaan piirin tilin käyttöoikeudet ovat piirikuvernöörillä ja 

piirin rahastonhoitajalla.  
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Päätösesitys1: Kuullaan työryhmän alustus suunnitellusta toiminnasta. 

Päätösesitys2: Nimetään projektipäälliköksi Tuomo Romakkaniemi ja vahvistetaan 

koordinaatioryhmän kokoonpano. 

Päätösesitys 3: Päätetään avata L-piirille Osuuspankissa tili avustustoimintaa 

varten ja antaa piirin rahastonhoitaja Päivi Frantille ja piirikuvernööri Jouni 

Hilkkeelle laajat tilinkäyttöoikeudet. 

Päätös: 

 
17.  Muut asiat 

Päätös:  

 

18.  Kokouksen päättäminen 

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 

Päätös:  
 

 

 


