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Pöytäkirja 107 L-piiri, piirihallituksen 4. kokous kausi 2022 - 2023 

 

Aika  18.1.2023 klo 12.15–16.00 

Paikka:   Keminmaa, Pohjanranta 

Liite 1   Osallistuja lista 

Liite 2   Toimintasuunnitelma 23-24 

Liite 3  L-Raportointilomake_koonti_18.2.2023  

 

 

1.  Kokouksen avaus 

Piirikuvernööri Jouni Hilke avasi kokouksen klo 12.18 ja laulettiin Leijonahenki. 

 
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: Hyväksyttiin päätösesitys. 

 
4.  Läsnäolijoiden toteaminen 

Päätösesitys: Todetaan läsnäolijat.  

Päätös: Todettiin läsnäolijat. Osallistujalista liitteenä. 

 
5.  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veijo Nurmikumpu ja Pekka Maijala. 

 
6.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Piirin sääntöjen 6§ mukaan piirihallitus kokoontuu piirikuvernöörin kutsusta tai 
hänen ollessaan estyneenä varapiirikuvernöörin kutsusta vähintään neljä kertaa 
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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. 

 
Päätösesitys 1: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi.  

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi. Sähköpostikutsu on lähetetty 
kokoukseen 23.1.2023. 
 

Päätösesitys 2: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.  

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Läsnä oli 11/17 hallituksen jäsentä, 
joista 9 varsinaista jäsentä ja yksiasiantuntijajäsen sekä 24 muuta osallistujaa, yh-
teensä kokoukseen osallistui 35 osallistujaa. 

 
7.  Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. 
 
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/ Livon liitännäisklubi, 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. 
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Päätösesitys: Valitaan Vuokko Jokela piirin ARS-toimikunnan puheenjohtajaksi 
(piirihallituksen asiantuntijajäsen). 
 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.  

 
9.  19.11.2022 pidetyn piirihallituksen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Marraskuun kokouksessa jäi pöytäkirjan tarkastajat valitsematta ja näin ollen 
pöytäkirjan hyväksyminen käsitellään tässä kokouksessa. 
 
Päätös: Hyväksyttiin 19.11.2022 pidetyn hallituksen pöytäkirja. 

 
10. Toimintakauden 2023–2024 toimintasuunnitelman ja talousarvion esittely 

1. VDG Tiina Pesola esittelee ehdotuksensa ensi toimintakauden 
toimintasuunnitelmaksi.  
 
Piirin teemana on tulevalla kaudella: Palvelua ja yhdessä tekemistä ilolla. 
 
Piirin tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä tukien ja ohjaten klubeja. 
 
Päätös: 1. VDG Tiina Pesola esitteli kauden 2023-2024 toimintasuunnitelman, joka 
on pöytäkirjan liitteenä.  
 
 

11. Toimintakauden 2023–2024 talousarvioesitys 
1. VDG Tiina Pesola ja CT Päivi Frantti esittelevät taloussuunnitelman. 

Päätös: Talousarvioesitys kaudelle 2023 - 2024 esitellään maaliskuun 
kokouksessa. 
 

 
12. 2. varapiirikuvernöörin puheenvuoro 

Päätösesitys: Kuullaan 2. varapiirikuvernööri Matti Puolakanahon puheenvuoro ja 
päätetään tarvittavista toimenpiteistä 

Toinen varapiirikuvernööri kertoi, että klubit ovat raportoineet kaudella hyvin ja 
edelleenkin toivotaan raportointia mahdollisimman paljon. Lisäksi mm. 
piirihallituksen kokouksiin on tullut lisää osallistujia, mikä on hyvä asia. 

Päätös: Kuultiin 2. varapiirikuvernööri Matti Puolakanahon puheenvuoro. 
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13. Piirisihteerin ja rahastonhoitajan asiat 

Päätösesitys: Kuullaan puheenvuorot ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä 

Päätös: Rahastonhoitaja ei ollut paikan päällä, mutta piirikuvernööri totesi, että 
piirin rahatilanne on hyvä. Lisäksi olemme saaneet 30 000 dollaria ukrainalaisten 
auttamiseen L-piirin alueella. 

Piirisihteeri muistutti jälleen ilmoittautumisista ja raporttien toimittamisesta ajoissa, 
jotta kokousmateriaali saadaan jakoon ajallaan eikä turhia ylimääräisiä viestejä 
jäsenille tarvitse lähettää. 

 
14. LCIF-asiat 

Kuullaan LCIF- koordinaattorin puheenvuoro sekä työryhmän selostus Ukraina-
avustusprojektin nykytilasta.  

Päätösesitys: Kuullaan puheenvuorot ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä  

LCIF-koordinaattori Veijo Nurmikumpu haluaisi kirkastaa jäsenistölle LCIF-asiaa. 
Hätä on suurempi muualla kuin lähipaikkakunnilla. Tavoitteena on saada 
lahjoituksina 24 dollaria per jäsen LCIF:lle, mutta olemme edelleen kaukana 
tavoitteesta. Meidän tulisi ymmärtää, että myös me saamme hakemuksillamme 
avustuksia. Piirin saama ukrainalaisten avustusapuraha on esimerkki siitä. 

Liisa Isomaa kertoi projektista ukrainalaisten pakolaisten auttamiseksi L-piirin 
alueella. Saatu apuraha on 28 155,93 euroa (= 30 000 $). Tähän mennessä on 
kartoitettu piirin alueelle olevien ukrainalaisten sijaintipaikkakunnat ja jaettu 
pakolaisten määrän suhteen avustusraha paikkakunnittain. Paikkakuntien lions-
työryhmät saavat itse päättää, mistä avustustarvikkeet hankkivat. Useimmilla on 
omat verkostonsa. Osalla paikkakunnista ollaan jo pitkällä ja osassa on vielä 
kartoitus kesken. Tavoitteena on, että projekti saadaan päätökseen toukokuun 
puoleen väliin mennessä.  

Päätös: Kuultiin LCIF koordinaattori Veijo Nurmikummun sekä Liisa Isomaan esitys 
Ukraina-avustusprojektin tilanteesta.  

Toiminta ukrainalaispakolaisten auttamiseksi sai kiitosta kokousväeltä. 

 
15.  GMT-koordinaattorin puheenvuoro 

Päätösesitys: Kuullaan puheenvuoro ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä 

GMT-koordinaattori kertoi jäsenasioista. Piirin jäsenmäärä on 837 (18.2.2023), 
luvussa on edelleen -6 jäsentä vähemmän kuin edellisen kauden päättyessä. 
Jäsenjohtaja on osallistunut GAT(maailman laajuinen toimintaryhmä)-tiimin kanssa 
lohkofoorumeihin ja GAT-tiimi on tavoittanut toteutuneissa lohkofoorumeissa 29/32 
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klubia eli 90 % klubeista. Tämän kauden Länsi-Lapin lohkofoorumi on vielä 
pitämättä. Jäsenjohtaja nosti esiin, että kentältä on noussut toive, että 
klubipresidenttien koulukseen saataisiin klubin rahavarojen tiliöintiä ja käyttämistä 
koskeva osuus koskien aktiviteetti- / hallintovarat, niiden kertyminen ja 
käyttömahdollisuudet.  

Päätös: Kuultiin GMT-koordinaattorin puheenvuoro. Koulutuskoordinaattori kirjasi 
ylös aktiviteetti- / hallintovarojen kertymisen ja käytön koulutustarpeen presiden-
teille. 

 
15.  GST-koordinaattorin puheenjohtajan puheenvuoro ja strategiatyö 

Päätösesitys: Kuullaan puheenvuoro ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä 

GST-koordinaattori Tuomo Romakkaniemi esitteli palvelu- ja kumppanuustoimi-
kunnan toimintaa. Alue- ja lohkotapaamisia on jatkettu suunnitelmallisesti ja 
tapaamisissa on keskustelu klubitoiminnan nykytilasta sekä siitä, miten toimintaa 
voitaisiin kehittää. Tapaamisissa on saatu paljon ehdotuksia, miten piiri ja lohkot 
voisivat tukea klubien toimintaa. 

Tuomo nosti esiin, että GATin yhteistoimintaa pitää edelleen jatkaa ja näin ollen 
klubeilta saadun palautteen perusteella olisi toivottavaa, että piirin jäsen-, koulutus- 
ja palvelukoordinaattorit jatkaisivat nykyistä lohkotapaamisiin osallistumisen 
käytäntöä. 

Päätös: Päätettiin, että piirin jäsen-, koulutus- ja palvelukoordinaattorit jatkavat 
nykyistä lohkotapaamisiin liittyvää käytäntöä osallistumalla niihin. 

Raimo Sillanpää, Lions-liiton viestintäjohtaja esitteli strategiatyötä. Strategiatyö 
etenee ja se sekä sen toimenpideohjelmat tullaan käsittelemään ja hyväksymään 
kesän vuosikokouksessa, minkä jälkeen alkaa varsinainen toimeenpano. Strategian 
kantavana ideana on, miten piiri ja liitto toimivat, jotta toimintamme ydin eli klubit ja 
jäsenet pystyvät menestymään ja palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla. 
Raimo Sillanpää totesi, että strategiatyö ei ole projekti vaan prosessi. 

Katri Virtanen kommentoi, että strategiatyö tuo ryhtiä ja selkeyttä toimintaan. 

 
16.  GLT-koordinaattorin puheenvuoro 

 

Päätösesitys: Kuullaan puheenvuoro ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä 

GLT-(koulutus-)koordinaattori Tiina Pesola esitteli koulutustoimialan toimintaa. 
Koulutuksia on järjestetty niin rahastonhoitajille kuin presidenteillekin ja koko 
jäsenistölle some-koulutusta. Koulutettavilta on tullut toive, että rahastonhoitaja 
voisi myös pitää tuleville presidenteille koulutusta.  
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Koulutuskoordinaattori nosti esiin, että on tullut ilmi puutteita MyLCI:n sähköposti-
osoitteissa. Kaikilla ei ole oikeat, ajantasaiset sähköpostiosoitteet rekisterissä ja 
tästä on viestitettävä klubien sihteereille. 

Päätös: Päätettiin, että klubien sihteereille tulee viestiä sähköpostiosoitteiden 
tarkastamisesta ja korjaamisesta. 

 
17.  Lohkojen ja toimialojen toimintasuunnitelmat 

Toiminnanalojen ja lohkojen puheenjohtajilta on pyydetty raportti/ toimintasuun-
nitelmien toteuman selvitys 

Paikalla olleet lohkojen ja toimialojen puheenjohtajat esittelivät lohkonsa 
/toimialansa raportit. Piirikuvernööri referoi poissa olleiden raportit. 

Pekka Maijala, alueen 1, lohkon 3 puheenjohtaja kertoi, että lohkon kokonais- 
jäsenmäärä on 117 ja se on vähentynyt 1:llä heinäkuun alkuun verrattuna. Pelko-
senniemen klubia on pidetty hengissä. Maaliskuun lopussa pidetään yhteinen 
lohkofoorumi 1. lohkon kanssa ja klubivierailut puheenjohtaja toteuttaa maalis-
huhtikuussa. 

Arto Koivuniemi (etänä), alueen 2, lohkon 1 puheenjohtaja kertoi jäsenkehityksen 
olleen negatiivinen. Keminmaan klubista on yksi jäsen lähtenyt, muutoin tilanne 
pysynyt ennallaan. Aktiviteettejä klubeilla on ollut kiitettävästi ja lisää on tiedossa. 

Esitys: Arto esitti, että piirihallitus korostamistaan korostaisi klubien yhteistyötä ja 
keskinäistä kommunikaatiota. 

Terttu Alavuokila esitteli rauhanjuliste-, KiTeNet – ja Lions Quest-toimikuntien 
raportit. Luisa Elina Kokkarisen, Rantavitikan koulun oppilaan työ voitti L-piirin 
rauhanjulistekisan. Sen tukijana toimi LC Rovaniemi/Ounasvaara. Työ tuli valt-
akunnallisessa kisassa toiseksi. Kansainvälisen kisan lopputuloksia ei vielä olen 
saatavilla. Kauden 2023 - 24 teemana on ”Uskalla unelmoida”. 

Lions-Liitto ja Vanhempien Akatemia järjestävät yhteinen kansallinen KiTeNet-
webinaarin 21.3.2023. Luennoitsijana toimii lastenpsykiatri Raisa Cacciatore ja 
psykologian tohtori Mona Moisala. Aiheena on ”Miten tuen lasten hyvinvointia ja 
terveellistä nettikäytöstä”. 

Esitys: Terttu Alavuokila toivoi, että tieto webinaarista tavoittaa koulujen rehtorit 
piirin alueella. 

Lisäksi KiTeNet- kampanja on R-kioskin lahjoituskohteena viikoilla 9–16. R-kioski 
on pyytänyt Suomen Lions-liiton KiTeNet-kampanjaa hyväntekeväisyyskampanja-
kohteekseen lanseeraamalleen Ämmä-aamiaiskampanjalle. Kampanjan keula-
kuvana on artisti Etta. 
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Syksyn Lions Quest –peruskoulutukseen ei saatu tarpeeksi osanottajia, minkä 
seurauksena liitto oli päättänyt toteuttaa koulutuksen L-piirissä verkkokoulutuksena 
tammikuussa. Tammikuunkaan koulutukseen ei saatu tarpeeksi osanottajia, joten 
pilotti siirtyy maaliskuulle. Kevään Lions Quest –liikuntaseurakoulutus pidetään 
Rovaniemellä. 

Piirikuvernööri ja entinen piirikuvernööri lahjoittivat Terttu Alavuokilalle edellisen 
rauhanjulistekilpailun voittajatyöjulisteen, jonka piirikuvernööri oli tuonut viime kesän 
osallistumismatkaltaan viime kesän kansainväliseen kokoukseen. 

Päätösesitys: Kuullaan läsnä olevien puheenvuorot ja todetaan saapuneet raportit 
sekä päätetään tarvittavista toimenpiteistä. 

Päätös: Kuultiin läsnäolleiden ja piirikuvernöörin referoimat poissa olleiden raportit, 
jotka olivat nähtävillä sekä hyväksyttiin lohkojen ja toimialojen puheenjohtajien 
esitykset toimenpiteiksi ja edelleen toteutettaviksi. Sekä läsnä- että poissaolleiden 
raportit ovat pöytäkirjan liitteenä. 

 
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 
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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 
 
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: Todettiin ja hyväksyttiin kelpoisuudet määräaikaan mennessä tulleiden 
ehdokkaiden osalta. Piirikuvernööriksi on LC Rovaniemi/Petronellat esittänyt 
jäsentään Tiina Pesolaa ja ensimmäiseksi varapiirikuvernööriksi on LC Pello 
esittänyt jäsentään Matti Puolakanahoa. Toiseen varapiirikuvernöörin tehtävään ei 
tullut määräaikaan mennessä yhtään esitystä ja viran hakuaikaa jatketaan 
helmikuun loppuun asti. 
 

19.  Kansainvälinen nuorisonvaihtoleiri Syötteellä 7 – 16.1.2023 
Leirin johtaja Katri Virtanen kertoo leirin toteutumisesta. 

Päätösesitys: Kuullaan esittely ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä 

Leirin johtaja Katri Virtanen esitteli leirin toteutumista ja ohjelmaa. Leiri toteutettiin 
piirin toimesta ja sen toteuttamisesta vastasivat LC Pudasjärvi, LC 
Pudasjärvi/Hilimat, LC Posio ja LC Ranua sekä Pudasjärven kaupunki. Leirille 
osallistui 17 nuorta eri maista ja kolme isäntänuorta. Perhemajoitukset sijaitsivat  
Kittilässä, Torniossa, Kemissä, Tervolassa, Oulussa ja Pudasjärvellä. Leiri onnistui 
kaikin puolin.   

Katri kehotti klubeja kutsumaan vieraaksi yhden innokkaan isäntänuoren kertomaan 
kokemuksistaan. 

Päätös: Kuultiin leirin johtajan Katri Virtasen esitys nuorisoleirin toteutumisesta.  
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 PÖYTÄKIRJA 
                 L-piiri 
 
 

 
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 

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 

 
Esiin ei noussut muita, muita asioita. 
 
Piirikuvernööri lahjoitti L-piirin viirin Lions-liiton viestintäjohtajalle Raimo 
Sillanpäälle. 

 

Päätös: Hyväksyttiin seuraavan kokouksen ajankohdan muutos. Seuraava kokous 
pidetään 21.3.2023 verkkokokouksena. 

 

20.  Kokouksen päättäminen 

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.25 
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