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PÖYTÄKIRJA, piirihallituksen 1. kokous kaudella 2022-2023 

  
Aika  3.9.2022 klo 12.30–16.30 

Paikka  Hotelli Metsähirvas, Toukolantie 49, 97130 Hirvas  

Läsnä  Erillinen liite 

 

1.  Kokouksen avaus 

Piirikuvernööri Jouni Hilke avasi kokouksen 12.30.  

Piirikuverööri toi kokoukselle kansainvälisen presidentin tervehdyksen ja esitteli L-
piirin toimintasuunnitelman painopisteet. 

 

2.  Leijonahenki 

Laulettiin Leijonahenki, jonka jälkeen käytiin lyhyt esittelykierros. 

3.  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen 

Piirin sääntöjen 5§ mukaan Piirihallituksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja 
sihteerinä piirisihteeri.  

Päätettiin piirin sääntöjen mukaisesti, että piirikuvernööri Jouni Hilke toimii 
kokouksen puheenjohtajana ja piirisihteeri Anne Sandberg toimii kokouksen 
sihteerinä. 

 

4.  Läsnäolijoiden toteaminen 

Todettiin läsnäolijat. Paikalla oli 22 henkilöä, joista piirihallituksen äänivaltaisia 
jäseniä 12 (17) ja toimikuntien puheenjohtajia 3 (7) sekä muuta kokousväkeä 7 
henkilöä. 

 

5.  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Tuulaniemi ja Päivi Frantti, jotka 
toimivat myös ääntenlaskijoina.  
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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. 

 
Päätös: Kokous todettiin Piirihallituksen sääntöjen mukaisesti lailliseksi ja päätös-
valtaiseksi. Sähköpostikutsu kokoukseen oli lähetetty 20.8.2022. 

 

7.  Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.   
 

8.  Piirihallituksen kokoonpano kaudella 2022–2023 sekä puhe- ja äänioikeuden 
toteaminen 

Piirin sääntöjen 5§ mukaan piirihallitukseen kuuluu äänivaltaisina jäseninä 
piirikuvernööri, edellinen piirikuvernööri, 1. ja 2. varapiirikuvernööri, piirisihteeri, 
rahastonhoitaja tai piirisihteeri/rahastonhoitaja, piirin jäsentyöryhmän koordinaattori, 
piirin johtajakoulutusryhmän koordinaattori, piirin palveluryhmän koordinaattori, 
piirin LCIF-koordinaattori, viestintätoimikunnan puheenjohtaja ja 1–20 muuta 
jäsentä sisältäen lohkojen puheenjohtajat. Piirihallituksen kokouksiin voi osallistua 
asiantuntijajäseniä ja toimikuntien puheenjohtajia, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus.  

Todettiin sääntöjen mukaiset äänivaltaiset jäsenet. Samoin todettiin, että kaikilla 
osallistujilla on puheoikeus ja olisi suotavaa, että kokouksiin osallistuisi 
laajemminkin piirin jäseniä. 

 

9.  Toimintakauden 2021–2022 tilinpäätös ja rahatilanne 

Päätösesitys: todetaan rahatilanne. Tilinpäätös ja toimintakertomus kaudelta 2021-
2022 käsitellään marraskuun piirihallituksen kokouksessa ja päätetään samalla sen 
esittämisestä piirin vuosikokoukselle. 

Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys ja todettiin, että piirin rahatilanne on hyvä.  
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10.  Todetaan piirin klubit, alueet ja lohkot 

Piirin sääntöjen 3§ mukaan Piirihallituksen kokouksessa todetaan piirin alueelle 
perustetut uudet klubit ja niiden ottaminen piirin jäseniksi sekä piirin alueella 
lakanneet klubit. Samoin todetaan mahdolliset klubien yhdistymiset. 

Päätösesitys: Todetaan, että LC Taivalkoski on lopettanut toimintansa 30.6.2022. 
Klubien yhdistymisiä ei ole tapahtunut. Piirissä toimii 37 klubia 

Päätös: Todettiin, että LC Taivalkoski on lopettanut toimintansa ja Pelkosennie-
mellä on vain 1 jäsen. Alue- ja lohkojako on säilynyt ennallaan. 

 

11.  Pankkiyhteyksien ja tilien käyttöoikeuksien toteaminen 

Päätösesitys: Todetaan 

Päätös: L-piiri sääntö 13 § mukaisesti todettiin, että piirin tilin käyttöoikeudet ovat 
piirikuvernöörillä ja piirin rahastonhoitajalla. Piirin rahastonhoitajalla on laajat 
tilinkäyttöoikeudet.  

 
12.  Jäsenjohtajan puheenvuoro ja Maailmanlaajuinen jäsenaloite- työskentely 

Liisa Isomaa, jäsentoiminnan koordinaattori, esitteli Maailmanlaajuista jäsenaloite -
työskentelytapaa. Asia on kansainvälisen järjestön lanseeraama työskentelytapa 
klubien ja piirien vahvistamiseksi tiettyjen vaiheiden ja toimien kautta erilaisia 
työkaluja käyttäen.  

Tavoitteena on, että klubeihin nimetään klubitoiminnan tiimi, joka lähtee edistämään 
jäsenaloiteasiaa. Jäsenaloite -työskentelyn tarkoituksena on helpottaa klubien 
järjestelmällistä suunnittelua uusien jäsenten hankintaan ja klubien vahvistamiseksi. 

Kansainvälisen järjestön sivuilta löytyy materiaalia Maailmanlaajuisesta 
jäsenaloitteesta.   

13.  GST-koordinaattorin puheenjohtajan puheenvuoro ja strategiakeskustelu 

Tuomo Romakkaniemi, palvelutoiminnan koordinaattori, jatkoi strategiatyön 
esittelyllä. Liiton sivuilta löytyy Strategia 2030, jonka tavoitteena on lions-toiminnan 
kehittäminen ja uusien jäsenten saaminen toimintaan. Lions 2030 Strategiassa 
katse on tulevaisuudessa ja sillä vastataan kysymyksiin: miksi, miten, missä ja 
kenen kanssa. Strategian ytimessä ovat arvot ja jäsenkokemus. Strategiaa tehdään 
yhdessä ja kaikilla tasoilla. 

Tiina Pesola, 1.varapiirikuvernööri jatkoi strategia-asiaa ja kertoi arvokeskusteluista. 
Piireissä tärkeä rooli viestinnässä on piirikuvernöörin vetämällä piirihallituksella ja 
piirin strategialähettiläillä, joita L-piirissä on kaikkiaan 5: Kuvernöörit sekä Anitta 
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Ojanperä ja Ulla-Maija Paukkeri. Klubien arvokeskusteluja varten on laadittu 
lomake, jota voidaan hyödyntää käytäessä keskusteluja. Se on toimitettu klubeille. 

Klubeille lähtee myös viesti toivomuksesta käydä arvokeskustelu syys-lokakuussa, 
jonka jälkeen lähetetään kysely arvoista koko jäsenistölle ja keväällä tavoitteista. 

Raija Väre LC Kuusamo/Pohjanakoista kertoi, että heillä on jo aloitettu strategian 
työstäminen. 

Kuvernöörit käydessään klubivierailuilla nostavat esiin arvokeskustelut sekä 
strategiatyön. 

Päätös: Päätettiin, että GAT tiimi, kuvernööritiimi sekä lohkojen puheenjohtajat 
edistävät jäsenaloitetta (klubien toiminnan vahvistamista) ja piirin strategiapäivä 
pidetään 18.9.2022 klo 18–20 verkkokokouksena. 

 

14.  LCIF ja GLT koordinaattoreiden sekä varapiirikuvernöörien puheenvuorot 

1. PDG Veijo Nurmikumpu kertoi, että liitolta ei vielä ole tullut virallista päätöstä 
LCIF-koordinaattoreista. Lisäksi hän kertoi, että viimekauden 
toimintakertomukseen kaivataan tekstejä edellisen kauden toiminnasta. Hän 
jakoi myös Pekka Maijalalle yhden ruusukkeen ansiomerkin Lions-piirin hyväksi 
tehdystä työstä. Ansiomerkki on myönnetty jo keväällä. 
 

2. Koulutustoiminnan koordinaattori, ensimmäinen varapiirikuvernööri Tiina Pesola 
kertoi johtajakoulutuksen toimialan toimintasuunnitelmasta. Erilaisia virkailija- ja 
klubilaisten koulutuksia tullaan järjestämään niin syksyllä kuin keväälläkin. 

 
3. Toinen varakuvernööri Matti Puolakanaho nosti keskusteluun osallistumisen 

erilaisiin piirin ja liiton kokouksiin sekä raportoinnin. Kouvolan vuosikokouksessa 
oli 36 osallistujaa kymmenestä klubista. Lohkojen puheenjohtajille tuli tehtäväksi 
muistuttaa, että klubit lähettäisivät edustajia piirin kokouksiin. 

 

Käytiin vilkasta keskustelua klubien viestintäkanavista ja monellako klubilla on 
erilaisia sosiaalisen median välineitä viestinnässään käytössä.  

Näihin tarvittaisiin koulutusta klubeille. Lisäksi olisi toivottavaa, että www-sivuja 
voitaisiin yhtenäistää ja, että kaikilla olisi edes omat www-sivut. Esiin nousi myös 
kysymys, miksi piirihallituksen kokouksiin osallistuu niin vähän edustajia klubeista? 
Olisiko näitäkin aika jotenkin uudistaa ja saada mielenkiinto jäsenistössä 
heräämään. 
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15. Lohkojen ja toimialojen toimintasuunnitelmat 

Lohkojen puheenjohtajat nostivat kaikki esiin jäsenmäärien kasvattamisen. 

Klubivierailuja tullaan tekemään myöhemmin syksyllä. 

1. Pekka Maijala I alueen, 3. lohkon puheenjohtaja nosti esiin Pelkosenniemen 
tilanteen. Pelkosenniemellä on tällä hetkellä yksi jäsen.  Pekka on käynyt 
Savukosken kunnanjohtajan kanssa keskustelua, voitaisiinko alueelle perustaa 
teemaklubi, joka voisi painottua esim. erä- tai matkailuteemaan.  
 

2. Etelämpänä on samankaltainen ongelma, Taivalkosken klubi on lopettanut 
toimintansa ja asialle pitäisi tehdä jotain, että toiminta saataisiin uudelleen 
käyntiin. Piirikuvernööri totesi, että apuja voi saada Pudasjärven sekä 
Kuusamon suunnilta. 

 
3. Nuorisovaihtotoimikunnan puheenjohtaja Paula Taskila kertoi tilanteesta. 

Tilanne näyttää hyvältä. Nuorisoleiri on toteutumassa tammikuussa 2023 Pikku-
Syötteellä. Noin 20:lle nuorelle tarvitaan isäntäperhe joulukuun lopulta 
loppiaiseen. KV-vaihtotietoa on tulossa klubeille. Vaihdon hakuaika Suomessa 
päättyy 15.12.2022 ja aiemmin vaihdossa olleita nuoria voi pyytää klubeihin 
kertomaan vaihtokokemuksistaan.  

 
4. Sri Lankan kummilapset -toimikunnan puheenjohtaja Raija Hilke kertoi, että 

tilanne maassa on erittäin huono. Maa on käytännössä konkurssissa. Köyhyys 
on lisääntynyt ja avuntarve on suuri. Viime kaudella L-piirin alueelle saatiin uusia 
kummeja. Tarve uusille kummeille on iso. Kummeja kannustetaan olemaan 
yhteydessä jo oleviin kummilapsiin sekä lähtemään käymään tutustumaan Sri 
Lankaan. 

 
5. Heimo Turunen kertoi Lapin Leijona lehdestä. Ilmoitushankinnassa olisi vielä 

tehostamista, johon tulisi kiinnittää huomiota seuraavan lehden tekemisessä. 
Klubien sekä niistä lähteneet yrittäjät ovat potentiaalisia ilmoitusten ostajia. 
Ohjeeksi hän antoi, että kuvia tulisi ottaa kaikista aktiviteeteista ja toiminnasta. 
Huolehtien, että niitä olisi tallessa esimerkiksi tiedottajalla. Niitä toivotaan 
lähetettävän lehden tekijälle Heimolle tekstin kera. Kuvien henkilöt luetellaan 
yleensä vasemmalta oikealle. Tavoitteena on ylittää viime kauden ilmoitus- ja 
klubitukimaksujen määrä. 

 
6. Helena Tuulaniemi kertoi viestintätoimikunnan asioista. Tavoitteena saada piirin 

klubit käyttämään ja päivittämään verkkosivujaan tai muita kanavia aktiivisesti ja 
kertomaan aktiviteeteistaan ja tapahtumistaan sekä omilla kanavillaan että myös 
L-piirin kuin liitonkin kanavilla. Kaikilla ei ole vielä omia www-sivuja. Käytiin 
keskustelua, että voisiko piiri tehdä päätöksen, että klubit ottaisivat uuden www-
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alustan käyttöönsä ja täten saataisiin yhtenäistettyä niiden ulkoasuja. Tämä 
vaatii koulutusta. Kaikissa klubeissa ei ole samanlaisia valmiuksia. 

Päätös: Kaikki piirin toimialat toimittavat jutun toiminnastaan Lapin Leijona lehteen 
tammikuun puoleen väliin mennessä.  

Toimintasuunnitelmat merkittiin tiedoksi 

 

16.  Kauden 2022–2023 toimintasuunnitelma. Kokousaikojen ja paikkojen muutos 

Päätösesitys: Tehdään muutos piirikokouksen 23.4.2022 päättämiin paikkoihin ja 
korjataan toimintasuunnitelmassa oleva seuraavan piirin vuosikokouksen 
päivämäärävirhe. 

Päätös: Päätettiin muuttaa piirihallituksen kokouspaikat seuraavasti: 
 

19.11.2022 Pudasjärvi 
2.2023  Kemi 
3.2023  Verkkokokous 
22.4.2023  Rovaniemi (Vuosikokous sekä ARS- ja Melvin Jones juhla) 
 
Helmikuun ja maaliskuun tarkemmat kokouspäivät tarkentuvat myö-
hemmin. 

 
 
17.  Muut asiat 

Päätösesitys: käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat. 

Muina asioina esiin nousi Lasten klinikoiden kummien yhteistyö. Järjestetäänkö 
tällä kaudella konsertti Lasten klinikoiden kummien hyväksi?  

Alueiden hiihtokilpailujen muuttaminen Leijona-hiihdon nimiin? 

Päätös: Molemmat asiat jäivät selvityksen alle 
 

18.  Kokouksen päättäminen 

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 

Päätös: Piirikuvernööri päätti kokouksen klo 16.29. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi  

 

 

 

 

 

Jouni Hilke, DG   Anne Sandberg, CS  
  
  
  
  
  

 

Päivi Frantti   Helena Tuulaniemi  
Pöytäkirjan tarkastaja    Pöytäkirjan tarkastaja 
 

 

 

 

Liite 1 Osallistujalista 

Liite 2 Toimialojen, lohkojen ja toimikuntien toimintasuunnitelmat 
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