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PIIRI 107-L/ Piirikuvernööri 2022–2023 Jouni Hilke LC Rovaniemi/Pöyliö,  
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PÖYTÄKIRJA, piirihallituksen 2. kokous kaudella 2022-2023 

  
Aika  19.11.2022 klo 12.30–16.30 

Paikka  Nuorisokeskus Pikku-Syöte, Syötteentie 126, Pudasjärvi 

Läsnä  Erillinen liite 

  

1. Kokouksen avaus  

Päätösesitys: Piirikuvernööri Jouni Hilke avaa kokouksen  

Päätös: Piirikuvernööri avasi kokouksen klo 12.52. 

  

2. Leijonahenki  

Päätösesitys: Lauletaan Leijonahenki  

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: Piirikuvernööri Jouni Hilke toimi kokouksen puheenjohtajana ja piirisihteeri 
Anne Sandberg toimi kokouksen sihteerinä 

 Läsnäolijoiden toteaminen  

Päätösesitys: Todetaan läsnäolijat  

 Päätös: Todettiin läsnäolijat. Läsnäolijalista on pöytäkirjan liitteenä. 

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  

Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa  

Päätös: Kokoukselle ei valittu pöytäkirjantarkastajia ja ääntenlaskijoita epähuomiossa. 
Pöytäkirja tarkistetaan seuraavassa kokouksessa. 

 
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
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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.  

Päätösesitys: todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.   

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 
2.11.2022 sähköpostilla ja läsnä oli 11 varsinaista hallituksen jäsentä ja lisäksi paikalla 
oli 4 hallituksen asiantuntijajäsentä, yhteensä 15/18 sekä 8 muuta osallistujaa. 
Kaikkiaan kokoukseen osallistui 23 henkilöä, joista paikalla oli 22 ja rahastonhoitaja 
etänä Teamsin välityksellä.  

  
6. Kokouksen esityslistan hyväksyminen  

Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestys  

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätettiin 
muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä siten, että LCIF koordinaattori IPDG Veijo 
Nurmikumpu pitää LCIF koordinaattorin puheenvuoron toimialoista ensimmäisenä ja 
Lapin Leijonan edustaja oman puheenvuoronsa hänen jälkeensä, koska heidän piti 
poistua aiemmin kokouksesta.  

7.  Toimintakauden 2021–2022 toimintakertomus  
 

IPDG Veijo Nurmikumpu esittelee kauden 2021–2022 toimintakertomuksen. 
Päätösesitys: Kuullaan toimintakertomus ja päätetään jatkotoimista   

IPDG Veijo Nurmikumpu esitteli toimintakertomuksen. Hän totesi, että kausi oli vielä 
toipumista koronasta, mutta hyvin selvittiin. 

Päätös: Päätettiin, että toimialat voivat vielä täydentää tekstejä lähettämällä niitä 
IPDG:lle. Lopullinen toimintakertomus käsitellään helmikuun piirihallituksen 
kokouksessa.  

8. Toimintakauden 2021–2022 tilinpäätös  

Piirin rahastonhoitaja Päivi Frantti esittelee viime kauden tilinpäätöksen.  

Päätösesitys: Käsitellään tilinpäätös kaudelta 2021–2022 ja päätetään sen 
esittämisestä piirin vuosikokoukselle.  

Rahastonhoitaja Päivi Frantti esitteli tilinpäätöksen, jonka oli laatinut edellinen 
rahastonhoitaja Ahti Massa. 
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Päätös: Päätettiin hyväksyä tilinpäätös esitettäväksi piirin vuosikokoukselle. Lisäksi 
päätettiin, että tällä kaudella tehdään loput poistot ja lopetetaan erillinen Quest-tili. 

Samassa yhteydessä piirikuvernööri kertoi lähettäneensä piirihallituksen jäsenille 
kirjeen koskien S-ryhmä Arinalle tekemäänsä tukihakemusta. Pidetään pohjoisen 
puolta -tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset lasten ja nuorten liikuntaseurat, 
harrastusyhdistykset sekä paikalliset tuki- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka 
kohdentavat tukensa lapsille tai nuorille Arinan toimialueella. L-piiri on hyväksytty 
yhdeksi kohteeksi. Arinan jäsenet voivat äänestää valittavista kohteista 4.12. saakka 
toimijoita, joista valitaan rahalahjoituksen saajat. Piirikuvernööri tulee lähettämään L-
piirin klubeille kirjeen, jossa kehotetaan klubien Arinan jäseniä äänestämään L-piiriä 
yhdeksi rahalahjoituksen saajaksi. 

9. Ensimmäisen varapiirikuvernöörin puheenvuorot  

Päätösesitys: Kuullaan 1. varapiirikuvernööri ja koulutuskoordinaattori (GLT) Tiina 
Pesolan puheenvuoro ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä  

Kuultiin ensimmäinen varapiirikuvernöörin huomioitaan klubivierailuista. Klubit ovat 
erilaisia ja ainutkertaisia, mutta kaikilla on tavoitteena palvelu. Klubit ovat ylpeitä 
omista palveluistaan ja niissä korostuu paikallisuus. 

Osa klubeista on käynyt arvokeskustelua ja niitä kannattaa edelleen jatkaa. Erilaisuus 
on voimavara. 

Tiina Pesola toimii myös koulutuskoordinaattorina.  

Koulutusta on syksyn aikana järjestetty presidenteille ja rahastonhoitajille. Tulossa on 
vielä some-koulutusta. Keväällä on tarkoitus järjestää uusien jäsenten koulutusta sekä 
koulutusta alkutalvesta tuleville presidenteille. Virkailijakoulutus järjestetään 
läsnäolokoulutuksena keväällä. Mietinnässä on, voisiko sihteerikoulutuksen järjestää 
vasta elokuussa.  

Lisäksi nykyinen koulutuskoordinaattori totesi, että koulutuskoordinaattorin vakanssi on 
avoinna ensi kaudelle. Hän voi suositella tehtävää ja liitto kouluttaa hyvin 
koulutuskoordinaattoreita. 

 
10.  Toisen varapiirikuvernöörin puheenvuoro  

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

Kuultiin toisen varapiirikuvernöörin esitys Uusia ääniä-aloitteesta. 

Uusia ääniä -aloite edistää sukupuolten tasapuolista edustusta sekä moninaisuutta ja 
pyrkii lisäämään naisten, nuorten aikuisten ja muiden aliedustettujen väestönosien 
määrää järjestössämme.  

Uudet äänet auttavat meitä kasvamaan. Inspiroituneet lionit todennäköisesti palvelevat 
ja rekrytoivat enemmän, tulevat paremmiksi johtajiksi ja levittävät Lions Internationalin 
viestiä.  
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Lapista on kaksi New Voices koordinaattoria, Matti Puolakanaho ja Vuokko Jokela. 

11. Piirisihteerin ja rahastonhoitajan asiat  

Päätösesitys: Kuullaan puheenvuorot ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä  

Piirisihteeri muistutti, että toimitettaisiin toimintakertomukset sekä ilmoittautumiset 
ajallaan. Lisäksi muistettaisiin ilmoittaa, osallistuuko kokoukseen ja osallistuuko 
mahdollisesti ruokailuun. Tieto siitäkin, että ei osallistu on hyvä ilmoittaa. 

Rahastonhoitaja kertoi, että piirin rahatilanne on hyvällä tasolla. KV-leirirahan on 
maksanut 11 klubia ja 26:lla se on edelleen maksamatta. Vuosikokouksessa on tehty 
päätös, että jokainen klubi maksaa 4 €/jäsen leirirahaa. 

Keskusteltiin myös Leijona lehden tekoon liittyvästä joko mainoshankinnasta tai 
vastaavasti sen korvaavan tukimaksun sitovuudesta. Lehteä koskeva keskustelu siirtyy 
kevään vuosikokoukseen.  

Päätös: Päätettiin, että piirikuvernööri lähettää laskun klubeille, jotka eivät ole 
maksaneet KV-leirirahaa. 

12. LCIF-koordinaattorin puheenvuoro  

Päätösesitys: Kuullaan puheenvuoro ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä   

Kuultiin LCIF-koordinaattorin esitys. 

Tavoitteena on, että jokainen klubi lahjoittaisi LCIF:lle 24 USD/jäsen. Tähän 
tavoitteeseen ei ihan ole päästy. Ukrainalaisten auttamishalu on kuitenkin parantanut 
tilannetta. Monesti mielletään, että lahjoitus LCIF:lle on vain rahan lahjoittamista 
Amerikkaan, mutta mm. tällä kaudella 10 piiriä Suomessa on saanut LCIF:ltä 
rahoitusta Ukrainan auttamiseen ja lisäksi Lions Quest-toiminta on saanut rahoitusta. 
LCIF-koordinaattori tarjoutui osallistumaan lohkon kokouksiin kertomaan asiasta. 

Keskusteltiin myös, paljonko L-piirin alueella on ukrainalaisia pakolaisia? 
Maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan alueella on 1115 pakolaista ja lisää on 
tulossa lähiaikoina. Avun tarve on iso. 

  

13. Lapin Leijonan edustajan puheenvuoro 

Päätösesitys: Kuullaan puheenvuoro ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä  

Lapin Leijonan edustaja Heimo Turunen piti esityksen.  

Tiedottamisen saralla hän halusi kannusta klubeja ottamaan kuvia – vaikka kännykällä 
– klubitapaamisista ja aktiviteeteista. Niitä voi toimittaa Lapin Leijonaa varten lehden 
toimitukseen. Kuvien henkilöt luetellaan yleensä vasemmalta oikealle.  

14. GMT-koordinaattorin puheenvuoro  

Päätösesitys: Kuullaan puheenvuoro ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä  
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GMT-koordinaattori eli jäsenjohtaja Liisa Isomaa kertoi, että käyntejä on sovittu ja on 
käyty lohkojen kokouksissa. Hän totesi, että GMA eli jäsenaloite on hieman vaikea 
aihe lähestyä, mutta mm. Kuusamon osalta on pyydetty toimintasuunnitelmia ja siten 
lähestytään aihetta niiden kautta.  

Liisa halusi kertoa henkilökohtaisen kokemuksensa case Ukrainalaiset Rovaniemellä. 
Rovaniemellä on n. 600 ukrainalaista, joista osa ei tiedä talvesta mitään. Rovaniemellä 
yksityishenkilöt ovat perustaneet Stand with Ukraina -ryhmän, joka kerää mm. tällä 
hetkellä talvivaatteita ukrainalaisille pakolaisille. Perustajajäsenet ovat olleet 
nääntymässä työmäärään, heitä on vain muutama ja avustustyö on ollut katkolla 
marraskuun lopussa. Kaupunki on lahjoittanut heille tilat, jossa he voivat ottaa vastaan 
ja luovuttaa näitä saamiaan lahjoituksia. Leijonat ovat lähteneet viime hetkellä mukaan 
ja klubeille on heitetty haastetta osallistua asiaan. Toiminta voi sittenkin jatkua. Liisa 
kertoi omakohtaisena kokemuksena, mitä on tuntea konkreettisesti auttaminen, kun 
näkee ihmisten hädän ja avuntarpeen. 

15. GST-koordinaattorin puheenjohtajan puheenvuoro ja strategiatyö  

Päätösesitys: Kuullaan puheenvuoro ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä  

GST-koordinaattori Tuomo Romakkaniemi kertoi strategiatyöstä ja sen nykytilanteesta.  

Piiri toteutti jäsenkyselyn ja sen tuloksena selvitettiin, millaisia arvoja tulevaisuuden 
lionstoiminnan tulisi edustaa? Tärkeimmäksi arvoksi nousi auttaminen. Toiseksi 
tärkeimmäksi nähtiin paikallisuus ja kolmannen sijan saivat luotettavuus ja 
yhteisöllisyys. Koettiin, että tulevaisuudessa suomalaisessa lions-toiminnassa on 
tärkeää erityisesti tekemällä auttaminen ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen. 

Kumppanuus oli GST:n toisena aiheena: Pakolaisten tukeminen ja mahdollisen 
apurahan hakeminen. Ukrainalaisten auttamisessa voisi tulla kyseeseen käsillä 
tekeminen, lipaskeräys tai jokin muu toiminta.  

Keskusteltiin LCIF:ltä mahdollisen apurahan hakeminen piirikuvernöörin toimesta. Sitä 
on mahdollista saada jopa 20 000 euroa. Mikäli rahoitusta haetaan, toiminnalle pitää 
löytää projektipäällikkö, joka koordinoi kokonaisuuden. Hankinnat voisivat olla jotain 
isompia pakolaisten tarvitsemia esim. kodinkoneita, polkupyöriä tai urheiluvälineitä 
yms.  

Päätös: 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. 

  

16. Lohkojen ja toimialojen toimintasuunnitelmat  

Toiminnanalojen ja lohkojen puheenjohtajilta on pyydetty raportti/ 
toimintasuunnitelmien toteuman selvitys, joka on pöytäkirjan liitteenä. 



6 / 7 
 

 

              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  

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

Ensimmäisen alueen ensimmäisen lohkon puheenjohtaja Kari Salmela totesi, että 
pienikin tekeminen vie eteenpäin. Yksi lohkofoorumi on järjestetty yhdessä 3. lohkon 
kanssa ja toinen on vielä tulossa. Lisäksi hän muistutti, että Ounasvaaran klubilla on 
edelleen ritarinkilpi ryöstettävissä. 

Ensimmäisen lohkon toisen alueen puheenjohtaja Keijo Ruonala totesi, että 
toimintasuunnitelma ei ole toteutunut suunnitellusti. Kokouksessa sovittiin kuitenkin 
lohkon klubien lohkofoorumin ajankohta. 

Ensimmäisen lohkon neljännen alueen puheenjohtaja Marko Kokkila kertoi, että he 
tekevät yhteistyötä klubien kanssa, koska kaikilla aika on rajallista. Jäsen hankinta on 
vaikeaa ja aktiivisia on vain n. 10 %.  

Päätös: Ensimmäisen lohkon toisen alue päätti pitää lohkofoorumin 28.1.2023 
Ranualla. 

ARS-asiamies Maaret Ihme kertoi, että tavoitteet ovat olleet suuret, mutta niihin ei ole 
päästy. Apurahahakemukia ei ole tullut, mutta Rovaniemeltä on tulossa hakemus. 
Jatkossa tarvitaan uusi ARS-asiamies. 

Raija Hilke esitteli Sri Lankan kummilapsitoimintaa. Yksi uusi kummi on löytynyt. Tarve 
avulle on suuri.  

17. Kansainvälinen nuorisonvaihtoleiri Syötteellä 7. – 16.1.2023.  

Päätösesitys: Kuullaan esittely ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä  

Leirin johtaja Katri Virtanen esitteli etäyhteyden kautta leirin toteuttamista ja 
valmistelujen nykytilaa. Leiri toteutuu ja 19 nuorta on tulossa paikalle. Neljältä puuttuu 
Paula Taskilan mukaan vielä isäntäperhe. 

18. Rauhanjulistekilpailu -piirin voittajatyön valinta  

Esillä oli kaikki klubien toimittamat työt Rauhanjulistekilpailuun. 

Äänestyksen tuloksena voittajaksi selviytyi LC Rovaniemi Ounasvaaran tukeman 
Rantavitikan koulun oppilaan Luisa Eliina Kokkarisen työ, toiseksi tuli LC Pudasjärvi 
Hilmojen tukeman Syötteen koulun Julia Partalan työ ja kolmanneksi LC Keminmaan 
Neidonkenkien tukeman Pölhön koulun Adalmina Ronkaisen työ. 

19. Muut asiat  

Päätösesitys: käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.  

Päätös: Todetaan seuraavien piirin kokousten kokouspäivät: 

18.2.2023 piirihallituksen kokous, Kemi tai Keminmaa 

25.3.2023 etäkokous, vuosikokouksen valmistelu 

22.4.2023 piirin vuosikokous, Rovaniemi 
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Tiedoksi 9.-10.6.2023 Lions-liiton vuosikokous 

 
20. Kokouksen päättäminen  

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen  

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15. 

  

  
  
  
 
 Jouni Hilke    Anne Sandberg 
 Piirikuvernööri   Piirisihteeri 
 
 
 
 
 Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________  _____________________ 


