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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 1. kokous (kausi 2021-2022) pöytäkirja 

  

Aika   28.8.2021 klo 12.00 – 16.10  

  

Paikka  Kylpylähotelli Pohjanranta, Pohjantie 23, 94400 Keminmaa  

  

Läsnä:   Erillinen liite (Liite 1)  

  

  

  

1. Kokouksen avaus   

  

  Piirikuvernööri Veijo Nurmikumpu avasi kokouksen klo 12.00.  

          

      

2. Leijonahenki  

  

3. Poisnukkuneiden muistaminen  

  

Kunnioitettiin kausien 2020-2021 edesmenneiden jäsenien muistoa kynttilän 

sammuttamisella ja viettämällä hiljainen hetki.  

  

4. 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.  

mailto:veijo.nurmikumpu@lions.fi
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5. Läsnäolijoiden toteaminen  

  

Paikalla oli 44 henkilöä, joista piirihallituksen äänivaltaisia jäseniä 15 (19) 

toimikuntien puheenjohtajat 8 (9) ja muuta kokousväkeä 21 henkilöä.  

  

6. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  

  

Pöytäkirjantarkastajaksi ehdotettiin ja valittiin Pekka Maijala ja Kari Salmela, 

jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.  

  

7. 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 8.8.2021. Paikalla olevat äänivaltaiset jäsenet 23 (28).  

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

Pöytäkirja lähetetään piirihallituksen jäsenille sekä piirin sivuille.  

  

      

8. Kokouksen esityslistan hyväksyminen  

  

Esityslista hyväksyttiin.   

  

  

9. Puhe ja äänioikeuden toteaminen kaudelle 2021-2022  

  

L-piirin sääntö, 5 §:   

Piirihallitukseen kuuluu äänivaltaisina jäseninä piirikuvernööri, 

edellinen piirikuvernööri ja 1. ja 2. varapiirikuvernööri, piirisihteeri, 

rahastonhoitaja, tai piirisihteeri/rahastonhoitaja, piirin 

jäsentyöryhmän koordinaattori, piirin johtajakoulutusryhmän 

koordinaattori, piirin palveluryhmän koordinaattori, piirin LCIF-

koordinaattori, viestintätoimikunnan puheenjohtaja sekä 1- 20 

muuta jäsentä sisältäen alueiden puheenjohtajat, jos virkaa 

käytetään piirikuvernöörin toimintakaudella, ja lohkojen 

puheenjohtajat.   
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Hallituksen kokouksiin voi osallistua asiantuntijajäseniä ja 

toimikuntien puheenjohtajia, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus. 

Kaikilla hyvässä asemassa olevilla entisillä piirikuvernööreillä, 

jotka ovat jäseninä piirin klubeissa, on kansainvälisten sääntöjen 

mukaisesti läsnäolo- ja puheoikeus piirihallituksen kokouksissa.   

  

Todettiin sääntöjen mukaiset läsnäolo- ja puheoikeudet sääntöjen 

mukaisesti alkaneelle kaudelle 2021 – 2022.  

  

  

10. Toimintakauden 2020 – 2021 tilinpäätös ja rahatilanne  

  

CT Ahti Massa esitteli alustavan tilinpäätöksen kaudelta 2020-2021. 

Tilinpäätös hyväksytään marraskuun piirihallituksen kokouksessa. 

  

Leirirahaa ei peritä tällä alkaneella kaudella.  

Klubit, jotka jättäneet maksamatta aiemmin toivotaan maksavan tällä kaudella 

edellisen kauden osuutensa.  

  

L-piirin rahatilanne on hyvä.  

  

11. Pankkiyhteyksien ja tilien käyttöoikeuksien toteaminen  

  

L-piiri sääntö 13 §:  

Todettiin, että piirin tilinkäyttöoikeudet ovat piirikuvernöörillä ja piirin 

rahastonhoitajalla. Lisäksi piirin rahastonhoitajalla on laajat tilinkäyttöoikeudet.  

  

12. Suomi-fi valtuuksien toteaminen rahastonhoitajalle  

  

Rahastonhoitajalla Ahti Massalla on nyt oikeudet Suomi.fi:n kautta 

tulorekisteriin ja verohallintoon.   

  

13. Todetaan Lions-piiri 107-L Ry:n jäsenet  

  

L-piirin sääntö 3 §:  

Piirin jäseniä ovat kaikki piirihallituksen hyväksymät piirin alueella toimivat 

järjestön rekisteröimät perustamiskirjan omaavat oikeustoimikelpoiset klubit, 

jotka suorittavat järjestön ja piirin määräämät liittymis- ja jäsenmaksut. Klubit 

ovat velvollisia noudattamaan järjestön, liitos ja piirin sääntöjä sekä piirin 

kokouksessa tehtyjä päätöksiä. 

 

Todettiin, että yhdistys on rekisteröity keväällä 15.4.2021 ja kaikki piirin 

alueella toimivat klubit ovat L-piirin jäseniä.  
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14. Todetaan klubien yhdistymiset ja eroamiset järjestöstä  

  

L-piirin sääntö 3 §:  

Piirihallituksen kokouksessa todetaan piirin alueelle perustetut uudet klubit ja 

niiden ottaminen jäseniksi sekä piirin alueella lakanneet klubit.  Samoin 

todetaan mahdolliset klubien yhdistymiset.  

 

Edellisellä kaudella LC Ylitornio/Aavasaksan yhdistyi LC Ylitornioon. LC Kolari 

lopetti toimintansa.  

  

15. Palkitsemiset  

  

Palkittiin pyöreitä vuosia täyttäneitä jäseniä.  

  

Ansiokkaasta toiminnasta säätiön hyväksi piiritasolla palkittiin   

Yhden ruusukkeen ansiomerkillä Liisa Isomaa. 

  

Melvin Jones Fellowship jäsenyys myönnettiin Terttu Alavuokilalle.  

  

   

16. Lohkopuheenjohtajien ja toimialojen toimintasuunnitelmien esittelyt  

  

I alue 1. lohko Kari Salmela – 5 klubia   

Lohkofoorumit aikataulutettu, yhtä vaille kaikki klubivierailut sovittu.  

Mielekäs toiminta: klubitapahtumat, palvelu, varainhankinta. Avustustyön tasot: 

paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen. Suunnittelun aikajänne: kuukausi, 

kausi, pitkä aikaväli. 

 

I alue 2.lohko Aki Niemitalo - 5 klubia  

Ei paikalla oman alueen Venetsialaisten järjestelyjen vuoksi. 

Toimintasuunnitelma toimitettu piirikuvernöörille.  

  

I alue 3. lohko Pekka Maijala – 6 klubia  

Etäisyydet ovat aikaisempia kausia pidemmät tässä lohkossa.  

Järkevää toimintaa, vanhat jäsenet pysyvät ja uusia jäseniä saatava lisää  

Kolme tapaamista sovittu. Kemijärvellä on lopettanut naisklubi, mahdollinen 

uusi klubi olisi työlistalla tälle kaudelle.  

 

I alue, 4. lohko Pirjo Selkälä – 4 klubia  

Lohkofoorumit sovittu.  

KiTeNet hanketta suunnitellaan.  

 

II alue, 1. lohko Marjo Mansikka – 6 klubia  

Tavoite jäsenmäärä pysyisi vähintään ennallaan. Klubivierailut 

alueen klubeihin sovitaan.  

Tärkeänä tehtävänä on saada monipuolista toimintaa alueelle.  

 



5  

  

II alue 2. lohko Erkki Taskila – 5 klubia  

LCIF – rahaston toimintaa tuodaan esille enemmän. 

Järjestetään koulutusta klubeille.   

Kannustetaan toiminnan suunnitteluun pitemmälläkin aikavälillä.  

Myyntitoimintaan on totuttu enemmän, mutta palvelutoimintaan on tarvetta 

tulevaisuudessa enemmän, joten tätä pyritään tekemään jatkossa myös 

enemmän. Jatkuvaa jäsenrekrytointia tarvitaan myös koko alueelle. 

Lohkofoorumit on sovittu alueelle.  

  

II alue 3. lohko Kosti Hietala – 4 klubia  

Kolarin klubi on lopettanut toimintansa.  

Ulospäin toiminta on hiipunut, mutta klubit toimivat omilla paikkakunnillaan.   

Yhteistyö Kautokeinon klubin (Ruotsin puolella toimiva klubi) kanssa on 

loppunut, koska klubi on lopettanut toimintansa. Toiminnan uudistus on 

paikallaan tällä hetkellä, jotta nykyjäsenet pysyvät ja uusia jäseniä saataisiin.  

  

II alue 4. lohko – Tapio Hietala  

Ei paikalla, toimintasuunnitelma toimittamatta.  

  

Viestintä   

Helena Tuulaniemi, erillinen esitys (Liite 2)   

  

Lions Quest, Rauhajuliste Terttu Alavuokila   

Rauhanjulistekilpailun osallistumispaketit tilataan suoraan verkkokaupasta.  

Syyskuun loppuun mennessä tilattavissa.  

Lions Quest – nuorten hyvinvointiin, elämisen hallintaa.   

Seuraava koulutus 25.9. Torniossa, Rovaniemen koulutus on keväällä 2022  

KiTeNet – Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen.  

Ammattilaisten luoma, klubit voisivat lähestyä paikkakunnan kouluja esim.  

vanhempainiltojen yhteydessä asian esittely vanhemmille  

  

Nuorisotoiminta, Paula Taskila  

Nuorisovaihto on peruttu viime kaudella koronan vuoksi.  

Nuorisoleiri Pudasjärvellä siirretty tammikuulle 2023 (isäntäperheitä tähänkin 

tarvitaan).  

Syyskuun aikana tullaan tiedottamaan klubeja tarkemmin.  

15.12. mennessä hakemukset, klubit päättävät itse ketkä lähetetään vaihtoon.  

Isäntäperheiden hankkiminen ulkomailta tuleville nuorille työn alla. 

Tavoite on, että L-piiristä lähtisi 5 – 10 nuorta vaihtoon.  

  

Ympäristötoiminta, Juha Mäkimartti 

Suunnitelman luonti työn alla.  

  

AR – toimikunta, Maaret Ihme  

Adressitavoite myydä 400 adressia kauden aikana.  

Ansiomerkkejä palkitsemiseen, ruusukkeet, viirit, Ritari-arvot.  
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Adresseihin toivottaisiin uudistumista ja kuvien päivittämistä tämän päivän 

tasolle. Adressien tilauksen netin kautta. Adresseja saatavilla myös 

toimikunnan puheenjohtajalta (Maaret Ihme) ja piirikuvernööreiltä.  

  

SriLankan Kummilapset – Raija Hilke   

Kansainvälinen projekti, Suomessa mukana tällä hetkellä n. 1000 lasta, 

vuositasolla lahjoitetaan n. 185 t €.  

Tuki on puhtaasti koulutustukia, esim. peruskoulu ikäiselle 10 € / kk.   

Kummit maksavat tuen kerran vuodessa.   

Tavoitteena on saada tällä kaudella uusia kummeja (10 kpl) 

L-piirissä on tällä hetkellä 46 kummilasta.   

  

LEO-toiminta – Tommi Sandberg  

ei paikalla, toimintasuunnitelma toimitettu piirikuvernöörille  

  

Lapin Leijona – Heimo Turunen  

Tulevan kauden Lapin Leijona lehti ilmestyy aiempien vuosien mukaan. Heimo 

kertoi vinkkejä minkälaisia kuvia ja juttuja hänelle voi suoraan lähettää lehteä 

varten.  

Mainosten kerääminen lehteen on ensiarvoisen tärkeää jatkossakin, jotta 

lehden kulut saadaan katetuksi. Jokainen klubi on lehden teossa mukana 

sovitulla 100 euron rahamäärällä, mikäli mainosta ei saada ulkopuoliselta 

toimijalta.  

  

  

17. LCIF, GMT, GST ja GLT koordinaattoreiden sekä varapiirikuvernöörien 

puheenvuorot  

  

Matti Mälkiä (LCIF-koordinaattori)  

Toimintasuunnitelma laadittu vuodelle 21 – 22.  

Kampanja100 – viimeinen kausi alkanut.   

Matti vierailisi mielellään suoraan klubien omissa kokouksissa.  

LCIF rahoittaa myös Lions Quest - kohteita. 

Tuet kannattaa maksaa suoraan joko omalla tai klubien luottokorteilla. 

Melvin Jones jäsenien paketti tilaukset kestävät matkalla kovin kauan, Matti 

on apuna näissä, jos klubit näitä tilaavat jäsenilleen.  

L piirin lahjoituspotti viime kaudella n 7 t €.  

Ehdotus, että piirin matkakustannukset lahjoitettaisiin Piirin kautta 

kampanja100 hankkeeseen.  

Melvin Jones ja Arne Ritari-juhla 15.1.22 Rovaniemellä. 

  

Liisa Isomaa (GMT, jäsentyöryhmän koordinaattori)  

Erillinen esitys (Liite 3)  

  

Tuomo Romakkaniemi (GST, palveluryhmän koordinaattori)   

Erillinen esitys (Liite 4)  
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Tiina Pesola (GLT, johtajakoulutusryhmän koordinaattori) 

Jäsenille järjestetään koulutusta kauden aikana neljä 

kappaletta etäyhteydellä. Keväällä toukokuussa klubien 

virkailijakoulutukset. 

 

Tiina Pesola toimii kaudella I alueen puheenjohtajana.   

  

Jouni Hilke toimii kaudella II alueen puheenjohtajana.  

  

Aluepuheenjohtajien ydintehtävä on tukea lohkopuheenjohtajia.  

  

Jouni Hilke toimii Admin- käyttäjänä jatkossa piirin sovellusten käyttöön ja 

näistä voi olla suoraan yhteydessä Jouniin jatkossa.  

  

  

18. Liiton jäsen toimikunnan esittäytyminen, Eija Tuomaala  

Erillinen esitys (Liite 5)  

  

19. Paneelikeskustelu; Jäsenkehityksen mahdollisuudet ja haasteet   

  

Aikataulu haasteiden vuoksi tämä esitys siirretään käsiteltäväksi Pellon 

piirihallituksen kokoukseen 13.11.2021.  

  

20. Muut asiat  

  

Veli Pohjosen puheenvuoro.  

  

   

21. Kokouksen päätös  

  

Kokous päätettiin kello 16.10  

  

  

  

  

  

Veijo Nurmikumpu, DG   Päivi Frantti CS  

  

  

  

  

  

 

Pekka Maijala    Kari Salmela  

Pöytäkirjan tarkastaja    Pöytäkirjan tarkastaja  
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Liitteet  osallistujalista (liite 1)  

  Viestintä puheenjohtajan esitys (liite 2)  

  Jäsentyöryhmäkoordinaattorin esitys (liite 3)  

Palveluryhmän koordinaattorin esitys (liite 4)  

Liiton jäsentoimikunnan esitys (liite 5)  

  

    

    


