
Lions Clubs International  

Piiri 107-L Finland  

Piirikuvernööri DG 2021-2022 
Veijo Nurmikumpu, LC Keminmaa  
Puoliso Annu, Kalliotie 7, 94400 Keminmaa 
Puh. + 358 400993240 
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” 

 
MD 107 L-PIIRIN VUOSIKOKOUS 

 

Paikka: Kylpylähotelli Pohjanranta, Pohjantie 23, 94400 KEMINMAA 

 

Aika : 23.4.2022 klo 12.00 – 15.45 

 

Läsnä: 35 virallista edustajaa ja 18 muuta leijonaa (liite)  

 

1. Kokouksen avaus  

Piirikuvenööri Veijo Nurmikumpu avasi kokouksen kello 12.00 

 

2. Leijonahenki 

Kuunneltiin yhdessä Leijonahenki. 

 

3. Poisnukkuneiden muistaminen 

Kunnioitettiin kauden 2021 – 2022 edesmenneiden jäsenien muistoa kynttilän 
sammuttamisella ja Keminmaan kirkkoherra Ari Rautakoski puheenvuorolla. 

Puheenvuoron jälkeen lähetettiin seppelpartio sankarihaudalle. 

 

4. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen 

 

L-Piirin sääntö 10 §: 

Piirikokouksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeri. 

 

Puheenjohtajaksi todettiin piirikuvernööri Veijo Nurmikumpu ja sihteeriksi piirisihteeri 
Päivi Frantti. 
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5. Todetaan valtakirjojen tarkastus päättyneeksi 

Todettiin valtakirjojen tarkastus päättyneeksi. 

 
6. Läsnäolijoiden toteaminen  

 

L-piirin sääntö 9 §: 

 

Jokainen perustamiskirjan saanut klubi, joka on suorittanut maksunsa järjestölle, 
liitolle ja piirille saa valtuuttaa piirikokoukseen yhden (1) valitsijahenkilön jokaista 
täyttä kymmentä (10) jäsentä kohden ja mikäli jäsenmäärä ylittää vähintään 
viidella täyden kymmenluvun, vielä valtuuttaa yhden (1) valtisijahenkilön. 

Edellä mainittu jäsenmäärä määräytyy piirikokousta edeltävät maaliskuun 
ensimmäisenä päivänä jäsenrekisterissä olevan jäsenmäärän mukaan, jolloin 
jäsenmäärään lasketaan vain ne jäsenet, jotka ovat olleet klubin jäseniä kyseisenä 
päivänä vähintään vuoden ja yhden päivän. Joka tapauksessa klubi saa valtuuttaa 
vähintään yhden(1) valitsijahenkilön. 

Jokaisella hyvässä asemassa olevalla klubilla, joka on perustettu vuosikokousta 
edeltävän vuoden maaliskuun 1. päivän jälkeen ja joka on merkitty jäsenrekisteriin 
viimeistään vuosikokousvuoden maaliskuun 1. päivään mennessä, on oikeus 
valtuuttaa yksi (1) valitisijahenkilö. 

Klubin on myönnettävä jäsenenä toimivalle ja hyvässä asemassa olevalle 
nykyiselle tai entiselle piirikuvernöörille valtuutus osallistua täysivaltaisena 
edustajana piirinsä vuosikokouksiin. Heitä ei lasketa klubinsa edustajien 
kokonaismäärään näissä kokouksissa. 

 

Lions Clubs Internationalin ylläpitämän rekisterin mukaan piirin kaikki klubit kolmea 
lukuunottamatta ovat hyvässä asemassa. 

 

Päätös:  

Todettiin kokoukseen ilmoittautuneet viralliset kokousedustajat ja muut läsnä olevat. 
Virallisia edustajia oli 35 ja 18 muuta kokousväkeä. 

 

 

7. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

Päätösesitys: 
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi esitettiin Marjo ja Tuomo 
Romakkaniemea. 
 
Päätös : 
Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Marjo ja Tuomo 
Romakkaniemi.  
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8. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

 

L_Piirin Sääntö 10 § 
Piirikokouksen päätösvaltaisuus voidaan todeta, kun kokous on oikein koolle kutsuttu ja 
kun piirikokouksen puheenjohtajana toimiva piirikuvernööri tai 1. tai 2. varapiirikuvernööri 
on läsnä ja kokousvirkailijat saadaan valittua läsnäolijoiden keskuudesta. 
 
Piirin vuosikokous eli piirikokous pidetään huhti-toukokuussa kuitenkin ennen liiton 
vuosikokousta ja sen tulee olla päättynyt vähintään 30 päivää ennen järjestön 
kansainvälistä vuosikkousta. Kokouskutsu ja asialista lähetetään piirin klubeille 
piirikuvernöörin kirjeellä tai sähköpostilla viimeistään 30 päivää ennen kokousta. 
 
 
Kokouspaikka on päätetty 24.4.2021 pidetyssä piirin vuosikokouksessa. 
Kansainvälinen vuosikokous on 24. – 28.6.2022. 
Kokouskutsu ja asialista liitteineen on lähetetty piirin klubien presidenteille sähköpostitse 
22.3.2022 ja virkailijat saadaan osallistujista valituksi. 
 
Päätösesitys: 
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 

9. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

 

Lisätään kohtaan muut asiat kolme kohtaa: Jäsenkyselyyn vastanneet 3 parasta klubia 
palkitseminen, Lion Quest keskustelu sekä LCIF lipaskeräys 

 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin esitetyllä tavalla. 

 

10. Toimintakauden 2020-2021 toimintakertomus, tilinpäätös toiminnantarkastuskertomus 

 

Toimintakertomuksen 2020 - 2021 esitteli Raimo Torvela, tilinpäätöksen ja 
toiminnantarkastuskertomuksen Ahti Massa.  

 

11. Vahvistetaan tilinpäätös 
 
Matti Mälkiä esitti, että hyväksytään ja vahvistetaan tilinpäätös.  
 
Tilinpäätös hyväksyttiin ja vahvistettiin. 
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12. Vastuuvapauden myöntäminen kauden 2020-2021 tilivelvollisille 

 
Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille. 

 
13. Liiton kuulumiset - CC Sanna Mustonen  

 

Sanna Mustonen piti puheenvuoron Liiton puolelta ja kertoi liitossa meneillään 
olevista tapahtumista ja tulevista tapahtumista / hankkeista. 

   

14. Lohkojen ja toimikuntien raportit 

 

Yhteenveto raporteista. Erillinen liite. 

 

Pudasjärven Nuorisoleiri 2023, esitys liitteenä 

Isäntäperheitä tarvitaan. Nuoret tulevat 27.12 Suomeen. Isäntäperheitä tarvitaan 
ajalle 27.12. – 7.1.2023. 

 

15. Piirikuvernööriehdokkaan ja varapiirikuvernööri ehdokkaiden esittely 

 

Piirikuvernööriehdokas Jouni Hilke LC Rovaniemi / Pöyliö 

1. varapiirikuvernööri ehdokas Tiina Pesola LC Rovaniemi /Petronella 
2. varapiirikuvernööri ehdokas Matti Puolakanaho LC Pello  

 
Salmela Kari puheenvuoro: Yhden henkilön vaaleista pitäisi luopua.  
Perustelu vaalikäytäntöön tulee Kansainvälisen järjestön säännöistä, jotka vaatii 
vaalitoimenpiteen ja liiton sekä piirin säännöt viittaavat noudatettavan 
kansainvälisen järjestön sääntöjä. 
 
Ehdokkaat pitivät esittäytymispuheenvuoron. 

 
16. Valitaan piirikuvernööri seuraavaksi toimintakaudeksi 

 

L-piirin sääntö 8 §: 

  

Klubin on ilmoitettava piirikuvernööri- ja varapiirikuvernööri ehdokkaansa 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.  

.  
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Vaalitulos: 

Piirikuvernööri Kyllä 34 Ei 0 Tyhjiä 0 

Yhteensä 34 ääntä 

Valitaan Jouni Hilke LC Rovaniemi / Pöyliö piirikuvernööriksi kaudelle 2022 -2023. 

 

17. Valitaan 1. ja 2. varapiirikuvernööri seuraavaksi toimintakaudeksi 

 

Vaalitulos :  

1. varapiirikuvernööri Kyllä 35 Ei 0 Tyhjiä 0  

2. varapiirikuvernööri Kyllä 33 Ei 0 Tyhjiä 1 

 

Valitaan Tiina Pesola LC Rovaniemi / Petronella 1 varapiirikuvernööriksi kaudelle 2022 – 
2023. 

Valitaan Matti Puolakanaho LC Pello 2. varapiirikuvernööriksi kaudelle 2022- 2023. 

 

Piirihallitus on pitämässään kokouksessa 19.2.2022 todennut kaikkien ehdokkaiden 
täyttävät Liiton ja järjestön sääntöjen ja ohjesäännön mukaiset vaatimukset. 

 

18. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa kaudelle 2022-
2023 

 

Esitettiin toiminnantarkastajaksi Sirkka Lankila (LC Rovaniemi / Ronjat) ja Pekka 
Kylmänen (LC Rovaniemi / Alakorkalo) sekä varatoiminnan tarkastajiksi Paula 
Kortelainen (LC Rovaniemi / Petronella) ja Antero Karjalainen(LC Rovaniemi / Pöyliö) 

 

Päätös: Hyväksyttiin toiminnantarkastajiksi Sirkka Lankila ja Pekka Kylmänen sekä 
varatoiminnantarkastajiksi Paula Kortelainen ja Antero Karjalainen. 

 

19. Vahvistetaan kauden 2022-2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio 

 

Jouni Hilke esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion. 

 

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2022 – 2023.  

 

20. Valitaan piirihallituksen jäsenet toimintakaudeksi 2022-2023 
 

Jouni Hilke esitteli piirihallituksen äänivaltaiset jäsenet toimintakaudeksi. 
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Vahvistettiin piirihallituksen jäsenet kaudelle 2022 – 2023. Lisäksi valittiin tulevan 
kauden asiantuntijajäsenet. 

 

21. Vahvistetaan seuraava L-piirin vuosikokouksen aika ja paikka 

 

Vuosikokouksen aika ja paikka 22.4.2023 Rovaniemi. 

 

22. Todetaan Suomen Lions-liiton puheenjohtajaehdokkaat kaudelle 2022-2023 

 

Puheenjohtajaehdokas  

i. Nykyinen varapuheenjohtaja Heikki Mäki LC Paattinen (107-A) 
 

Varapuheenjohtajaehdokkaat  

i. IPDG Nina Moilanen, LC Vihti/Nummela (107-C) 

ii. DG Mika Pirttivaara, LC Tapiola  (107-B) 

iii. Liiton kumppannusjohtaja MDC, PDG Veikko Teerioja, LC Lappeenranta (107-D) 

 

Todettiin ehdokkaat. 

 

23. Valitaan tarvittaessa piirin ehdokas Liiton ehdokkaaksi järjestön kansainväliseen 
kokoukseen 

 
Ehdokasta ei ole. 
 

24. Valitaan tarvittaessa piirin edustaja Lions toimintaa lähellä oleviin järjestöihin 
 

Ehdokasta ei ole. 
 

25. Nuorisoleirirahasta päättäminen 
 

Piirihallitus on tehnyt esityksen kokouksessaan 26.3.2022, että tulevalla kaudella 
nuorisoleiriraha on 4 € / jäsen.  
 
Vahvistettiin esitys ja todettiin, että tämä sitoo kaikkia klubeja tähän osallistumaan 
tulevalla kaudella.  
 

26. Tehdään selvitys liiton strategiatyön etenemisestä 
 

Tuomo Romakkaniemi kertoi, että tämä tullaan esittelemään Kouvolan 
vuosikokouksessa. Tavoite on saada tämä valmiiksi v 2023 Espoon vuosikokoukseen.  
 
Kevään aikana tullaan viestimään klubeille tulevan kauden tekemiset. Klubit pääsevät 
olemaan mukana kehitystyössä alusta alkaen. 
 
Palvelutoiminnan ympärillä pyöritään ja palvelu on toiminnan ydin. 
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27. Käsitellään Lions klubien ja hallituksen aloitteet 
 
Aloitteet olisi pitänyt toimittaa 15.1.2022 mennessä. Aloitteita ei ole tullut. 
 

28. Palkitsemiset ja huomionosoitukset 
 
Syntymäpäivä muistamiset Matti Mälkiä LC Posio ja Jouni Hilke LC Rovaniemi / Pöyliö. 
 
Lions Liiton ansiotähti Heimo Turunen LC Pudasjärvi 
 
100 % presidentin ansiomitali: 

Koivuniemi Arto LC Keminmaa 
 Venäläinen Tommi LC Rovaniemi / Pöyliö 
  
Yhden ruusukkeen ansiomitali Kylmälä Raija LC Simo 
 
 

29. Muut asiat 

 

Lions Quest koulutus 2022 14.5.2022 Tornio, 2 ilmoittautunutta 4 vielä tarvitaan. 
 
Lähitapiola (Kari Salmela) palkitsi piirin jäsenkyselyyn vastanneet 3 parasta klubia  
LC Kemi / Merenhelmet 
LC Rovaniemi 
LC Kuusamo / Pohjanakat 
 
LCIF päivä 21.5.2022 – Lipaskeräys  
- Lippaissa tulee olla LCIF merkintä ja keräyslupa  
- Tarroja löytyy piirin sivuilta 
 
Liiton vuosikokous 10.-12.6.2022 Kouvola 

 

30. Kokouksen päättäminen 
 
Kokous päätettiin kello 15.45. 

 

 ________________________ _______________________ 

 Veijo Nurmikumpu   Päivi Frantti 

kokouksen puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 

 

 

________________________ _________________________ 

Tuomo Romakkaniemi  Marjo Romakkaniemi 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 
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