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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 3. kokous (kausi 2021-2022) pöytäkirja 

 

Aika 19.2.2022  klo 12.30 – 15.37 

  

Paikka         Etäkokous      

  

Läsnä Erillinen liite (LIITE 1)  

  

  

  

1. Kokouksen avaus   

  

  Piirikuvernööri Veijo Nurmikumpu avasi kokouksen klo 12.30.  

          

      

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 34 henkilöä, joista piirihallituksen äänivaltaisia jäseniä 16 (19) 

toimikuntien puheenjohtajat 4 (9) ja muuta kokousväkeä 14 henkilöä.  

 

  

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  

  

Pöytäkirjantarkastajaksi ehdotettiin ja valittiin Tuomo Romakkaniemi ja Raija 

Hilke, 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 2.2.2022. Paikalla olevat äänivaltaiset jäsenet 20 (28). 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

Pöytäkirja lähetetään piirihallituksen jäsenille sekä piirin sivuille.  

  

      

7. Kokouksen esityslistan hyväksyminen  

 

Esityslista hyväksyttiin.   

Lisätään  

kohtaan 13 Lapin Leijona ja Viestintä puheenvuorot 

kohtaan muut asiat: Ritarikilven sääntömuutos  

 

8. Toimintakauden 2022-2023 alustavan toimintasuunnitelman ja talousarvion esittely, 

1VDG Jouni Hilke ja CT Ahti Massa 

 

Jouni Hilke esitteli alustavan toimintasuunnitelman kaudelle 2022-2023 (LIITE 

2). Ahti Massa esitteli alustavan budjetin kaudelle 2022-2023. 

 

Ahti Massa kertoi myös talouden tilanteen tällä hetkellä. Talous on kunnossa 

tällä hetkellä. 
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9. Yhteenveto toimialapuheenjohtajien raporteista, 2VDG Tiina Pesola 

 

Tiina Pesola esitteli yhteenvedon tulleista raporteista. 

Lohkonpuheenjohtajien raportteja tullut 6/8. 

Toimikunnista tuli 3 raporttia. 

Erillinen liite. (LIITE 3) 

 

10. Ympäristötoimialan hanke-esittely, Juha Mäkimartti 

 

Kemijoen kalat ja kalastus tutuksi – hankekuvaus 

 

Tavoitteena on kalastusharrastuksen esittely lapsille ja nuorille sekä 

hyötykalastuksen lisääminen Ala-Kemijoen ja Perämeren kalatalousalueella 

sekä Keski-Kemijoen kalatalousalueella.  

Hankkeen kohderyhmänä on kunnan peruskoululaiset sekä varhaiskasvatus.  

Hankkeen tavoitteena on tarjota positiivia luontoelämyksiä ja mukavaa 

yhdessä oloa samalla tutustuttaen kohderyhmää kalastuksen sekä kotimaisen 

kalan käsittelyyn ja ruoan valmistukseen.  

Hanke toteutetaan kaksiosaisena siten, että järjestetään erilliset kesä- ja 

talvitapahtumat. Tapahtumissa keskitytään ajankohdalle tyypilliseen 

kalastukseen ja sen eri muotoihin. 

 

Ensimmäinen suunniteltu toteutusajankohta 5. – 7.4.2022 Keminmaalla, 1-3 

luokat. 

 

 

11. Jäsenkyselyn yhteenveto, Liisa Isomaa 

 

Erillinen liite. (LIITE 4) 

 

Teknisesti kysely ei onnistunut niin kuin piti ja kaikille kysely ei ole mennyt. 

 

 

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

puheenvuorot 

 

 

GMT Liisa Isomaa: Jäsenkysely ollut pääprioriteettina viime piirihallituksen 

kokouksen jälkeen. Lohkofoorumeissa on oltu mukana. Pudasjärvi ja pohjoisen klubit 

on vielä käymättä. 

 

LCIF Matti Mälkiä: Kampanja 100 on aloittanut loppusuoran. L Piirin tilanne tällä 

kaudella 4.175 $. MalliKlubi ohjeistuksesta pyydettiin Matin laittamaan lisätietoa 

klubeille. 
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GST Tuomo Romakkaniemi: erillinen esitys (LIITE 5) 

 

GLT Tiina Pesola: erillinen yhteenveto (LIITE 6) 

Seuraavalle kaudelle on päätetty, että luodaan oma erillinen toimikunta 

koulutukseen. 

 

Heimo Turunen: erillinen esitys (LIITE 7) 

Lehdet tulee painosta 10.3. mennessä. 

 

Viestintä Helena Tuulaniemi: Erillinen esitys (LIITE 8) 

 

 

13. Todetaan klubien ilmoittamat piirikuvernööri- ja varapiirikuvernööri ehdokkaat 

 

Todettiin tulevan kauden Piirikuvernööri ehdokkaat: 

Piirikuvernööri ehdokas 1 VDG Jouni Hilke LC Pöyliö 

1. varapiirikuvernööri ehdokas  2 VDG Tiina Pesola LC Petronella 

2. varapiirikuvernööri ehdokas Matti Puolakanaho LC Pello 

 

14. Todetaan 2 VDG ehdokkaan vaalikelpoisuus 

 

Kansainväliset ohjesäännöt luku IX, pykälä 6. 

 

II varapiirikuvernööri ehdokkaan tulee olla: 

-  piirinsä hyvässä asemassa olevan klubin hyvässä asemassa oleva jäsen 

- saada klubinsa enemmistön kannatustodistus 

- olla ennen 2. varapiirikuvernöörin viran vastaanottamista klubin 

presidenttinä täyden toimintakauden, klubien hallituksen jäsenenä 

vähintään kaksi vuotta, alueen tai lohkon puheenjohtajana tai piirisihteerinä 

ja/tai piirin rahastonhoitajana täyden toimintakauden. 

 

Todettiin Lion Matti Puolakanahon olevan vaalikelpoinen 2 VDG ehdokkaaksi. 

 

15. Todetaan, että kaikki hakemukset ovat tulleet ajoissa 

 

Piirikuvernööriehdokas Jouni Hilkeen hakemus on tullut marraskuun 2021 

piirihallituskokouksessa. Tiina Pesolan hakemus on tullut sähköpostilla 

tammikuussa ja Matti Puolakanahon hakemus on tullut kirjeitse ennen 

15.1.2022. 

 

Todetaan, että hakemukset ovat tulleet ajoissa. 
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16.  Seuraavat kokoukset 

 

- Kuvernöörineuvosto 11.-12.3.2022 Kokkola  

- Piirihallitus 26.3.2022 Posio (Matti järjestää tilat ja puoliso-ohjelman ja 

ilmoittaa yhteystiedot Reijolle) 

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

o Liiton puheenjohtaja osallistuu mukaan vuosikokoukseen 

- Hyvän mielen konsertti 24.4.2022 Keminmaa 

o Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Veikko Laakso: Keminmaa 

Wallenius Sali, kunnan kautta järjestetty tilat, kunta on mukana 

sponsorina, esiintyjä hankinta on vielä menossa Lupautuneet 

esiintyjät tähän mennessä Jukka Lampela, Arja Havakka, Maria 

Hakala, Erkki Puotiniemi . Tilaisuudessa mukana myös 

nuorisoesiintyjiä. Mahdollisesti mukana myös Peter Franzen. Ensi 

viikolla varmistuu lopullisesti esiintyjälista.  

o Materiaalihankintoihin on sponsorit hankittu 

o Lehti-ilmoittelua varten tarvitaan vielä apua muilta klubeilta 

o L Piirin yhteinen varanhankinta tapahtuma 

 

 

17. Muut asiat 

 

  Ritarikilven sääntömuutosehdotus: 

 

Ongelmana on ollut kilven juuttuminen yhdelle klubille pitkäksi 

aikaa. Ratkaisuna esitettiin, että klubi voisi viedä kilven toiselle 

klubille vähintään 3 jäsenen ollessa mukana. Piirikuvernööri lupasi 

muotoilla säännöt uudestaan. 

 

Kokouksen jälkeen Ritarikilven ryöstöön sääntömuutos muutettiin 

allaolevan tekstin mukaisesti. 

 
   Tarkennus 2022 Veijo Nurmikummun ollessa piirikuvernöörinä: 

Jos Ritarinkilpeä hallussa pitävä klubi on järjestänyt kaksi sääntöjen mukaisesti 

ilmoitettua tilaisuutta kilven ryöstöön eikä yhtään klubia ei ole yrittänyt 

kilvenryöstöä, on Ritarinkilpeä hallussa pitävällä klubilla oikeus luovuttaa kilpi 

kiertämään vierailemalla piiriin kuuluvan klubin kokouksessa tai tapaamisessa 

tai muussa tapahtumassa. 
Ryöstötapahtuma voidaan klubikokouksen lisäksi järjestää klubin 

kuukausitapaamisessa, klubin juhlassa tai jossakin klubin aktiviteetissa. 

 

Uusi sääntömuutos tulee voimaan 1.3.2022 alkaen. 

 

Lions Quest Koulutus opettajille Rovaniemellä 21.-22.3.2022 

 

Kokoukseen mennessä ilmoittautuneita oli 5 opettajaa, joille oli 

rahoitus. Kokouksen jälkeen vahvistui 3 ilmoittautunutta lisää ja 

heille rahoitus, joten koulutus järjestetään Kulttuuritalo Korundissa 

Taidekirjaston puolella.  
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18. Kokouksen päätös 

 

Kokous päätettiin kello 15.37. 

 

  

 

 

  

  

Veijo Nurmikumpu, DG   Päivi Frantti CS  

  

  

  

  

  

 

Tuomo Romakkaniemi    Raija Hilke 

Pöytäkirjan tarkastaja    Pöytäkirjan tarkastaja  

  

  

      

  

LIITTEET          Osallistujalista (liite 1)  

                         Toimintasuunnitelma luonnos 22-23 (liite 2) 

Toimiala puheenjohtajien koonti raporteista (liite 3)  

Jäsenkysely (liite 4) 

Palvelutoimiala (liite 5) 

L-piiri Koulutus (liite 6) 

Lapin Leijona (liite 7) 

Viestintä (liite 8)  

 

  

   


