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Vierailu LC Keminmaa/Neidonkengän syyskuun klubitapaamiseen 1.9.2021. 
Syyskuun klubitapaaminen pidettiin uudistetussa Juopperin Kartanossa Keminmaassa Itäkoskella. Läsnä 
kauden ensimmäisessä tapaamisessa oli 10 lionia. Tapaamisen alussa meille esiteltiin uudistettua kartanoa, 
joka toimii nykyisin majoitustiloina. Klubitapaamisen alussa presidentti ojensi klubin puolesta Tertulle 
kukkakimpun hänen saamastaan huomionosoituksesta ja kiitti hänen tekemästään monipuolisesta työstä 
Lions-järjestössä; Tertulle on myönnetty Melvin Jones – jäsenyys, joka on klubiimme toinen myönnetty 
kyseinen huomionosoitus.  
Kerroin terveisiä elokuun piirihallituksen kokouksesta, jossa klubiamme oli edustamassa kolme jäsentä. 
Terttu käytti puheenvuoron kertoen KiTeNet –kampanjasta(Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen) 
lionstyössä. Aiheesta on tehty hyvä esite, joita olikin jaossa kokouksessa. Terttu kertoi olevansa valmis 
tulemaan esim. koulujen vanhempainiltaan kertomaan kampanjasta lisää. KiTeNet –sivusto löytyy liiton 
nettisivuilta ja siellä on myös materiaalia, jota voi hyödyntää. 
Presidentti kertoi, että Lions-liiton kuukausikirjeeseen tullaan tulevaisuudessa liittämään klubitarinoita ja nyt 
klubeja pyydetään lähettämään omia tarinoita klubin toiminnasta, tapahtumista tai 
hyväntekeväisyyskampanjoista. (Tarinan pituus on korkeintaan 1000 sanaa). 
Pohdimme kauden toimintasuunnitelmaa vielä. Kokoontumispaikka mietityttää, sillä lähes kaikki lähistöllä 
olevat kokoustilat maksavat ja klubin rahatilanne huomioiden meidän olisi hyvä saada säästymään rahaa. 
Presidenttimme on kutsunut jäsenet Suomulle viikonlopun viettoon 24.–26.9. Halukkaita lähtijöitä on ja retki 
toteutunee. Lokakuun vuosikokous on 6.10. ja marraskuussa on tarkoitus kokoontua jälleen jouluaskartelun 
merkeissä, nimittäin sydämiä joulukuuseen tarvitaan jälleen lisää. Anjan luona voidaan kokoontua 
joulukuussa perinteiseen glögitapaamiseen. 
Maritta ja Raija selvittävät mahdollisuutta kokoontua ruoan valmistamisen merkeissä helmikuussa joko 
Lautiosaaressa tai Liedakkalan koululla. 
Päätimme osallistua Ilahduta ikäihmistä – kampanjaan lähettämällä joulukortteja ikäihmisille oman kunnan 
alueella.  
Klubissamme on tällä hetkellä 16 jäsentä. Klubiin olisi tervetulleita uudet jäsenet, jos vain saamme mukaan 
innostumaan. Maritta aikoi kysyä ainakin yhtä uutta. 
Keskustelimme tilien käyttöoikeuksista ja totesimme, että on syytä myöntää laajat käyttöoikeusvaltuudet 
Kirsille LC Keminmaa/Neidonkengän tileihin OP Kemin Seutuun. Tämä helpottaa hänen työtään esim. 
laskujen maksamisessa sekä tilitietojen tarkastamisessa. Hallitus tekee tästä virallisen päätöksen ensi 
kuussa, mutta klubitapaamisessa asiasta oltiin yksimielisiä ja merkitään jo alustavasti tiedoksi ja hyväksytyksi 
asia.  
Klubin aktiviteettitilillä on 1005 €. ja hallintotilillä 693,78 €.  
Ystävällisesti muistutimme jäseniä maksamaan jäsenmaksunsa klubin hallintotilille. Maksaa voi kahdessa 
erässä, syyskauden 40 € ja vuoden vaihteessa kevätkauden 40 € tai halutessaan voi maksaa myös koko 
kauden 80 €.  
Edelliskauden hallitus ja virkailijat laativat vuosikokoukselle kauden 2020 – 2021 toimintakertomuksen ym. 
kirjalliset dokumentit. 
Ilmoitusasioina: 
Lions Quest – koulutus on seuraavan kerran 21. – 22.3.2022. Liikuntaseura-koulutus on alueellamme 
25.9.2021 mutta klubillamme ei tuolloin ole velvoitteita esim. järjestelyjen suhteen. 
Maritta päätti tapaamisen klo 19.30 ja kiitti osallistujia. 
Jälleen kerran totesimme yhdessä kuinka hauskaa oli ja mukava nähdä pitkästä aikaa. Yhteinen toive oli 
myös, että tämä kausi saisi jatkua normaalisti ilman rajoituksia kasvokkain tapaamisen suhteen ja, että 
voisimme järjestää vihdoinkin joitakin aktiviteetteja, jotta saisimme aktiviteettitiliä kartutettua.  
 
 

Mitä asioita LPJ/ toimikunta esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
Klubilla ei ollut mitään erityisiä terveisiä piirihallitukselle. 
 

 
 

 

 
 


