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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 2. kokous (kausi 2021-2022) pöytäkirja 

  

Aika   13.11.2021 klo 12.00 – 16.10  

  

Paikka        Hotelli Pellonhovi, Kunnantie 2 95700 Pello  

  

Läsnä:   Erillinen liite (Liite 1)  

  

  

  

1. Kokouksen avaus   

  

  Piirikuvernööri Veijo Nurmikumpu avasi kokouksen klo 12.00.  

          

      

2. Leijonahenki  

Laulettiin yhdessä Leijonahenki. 

  

3. Paneelikeskustelu: Jäsenkehityksen mahdollisuudet ja haasteet 

 

Liisa Isomaa alusti paneelikeskustelun (liite 2). 

Kari Salmela LC Rovaniemi Ounasvaara toimi paneelikeskustelun 

puheenjohtajana. Muut panelistit: Tuomo Romakkaniemi LC Rovaniemi 

Ounasvaara, Matti Puolakanaho LC Pello, Maaret Ihme LC Pudasjärvi Hilimat, 

Annikka Tuohino LC Ylitornio. 
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Keskustelun aikana käytiin läpi monipuolisesti jäsenyys asioita, kuinka ollaan 

liitytty leijonatoimintaan, minkälaista palautetta leijonatoiminnasta kerrotaan, 

minkälaista leijonatoiminta on yms. 

 

Kari Salmela esitti haasteen kokoukseen osallistujille, jokainen kysyy tämän 

kauden aikana ainakin yhtä nuorempaa henkilöä leijonatoimintaan mukaan. 

 

 Jäsentutkimuksia - Suomen Lions-liitto ry 

 

 

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.  

 

  

5. Läsnäolijoiden toteaminen  

  

Paikalla oli 39 henkilöä (paikalla 37, etänä 2 henkilöä), joista piirihallituksen 

äänivaltaisia jäseniä 13 (19) toimikuntien puheenjohtajat 6 (9) ja muuta 

kokousväkeä 20 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 28.10.2021. Paikalla olevat äänivaltaiset jäsenet 19 

(28). Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

Pöytäkirja lähetetään piirihallituksen jäsenille sekä piirin sivuille.  

  

      

https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/jasentutkimuksia/
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8. Kokouksen esityslistan hyväksyminen  

  

Esityslista hyväksyttiin.   

New Voices Europe puheenvuoro lisätään kohtaan 11. 

  

  

9. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös kaudelta 2020 - 2021 

  

Raimo Torvela esitteli toimintakertomuksen.  

Ahti Massa esitteli tilinpäätöksen. 

 

Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus ja päätettiin toimittaa 

tilintarkastukseen.  

 

Yhdistyksen rahatilanne tällä hetkellä on hyvä. 

  

10. RLLI (Alueellinen johtajien koulutusinstituutti) – koulutuksen tukeminen 

 

Työpajaan otetaan mukaan 48 leijonaa, koulutuksen lähipäivät 11.- 13.1. 

Tampereella. Lisätietoja ja varsinaiset hakemuslomakkeet löytyy tarkemmin 

Liiton sivuilta. 

Koulutuspaikat on kiinnitetty siten, että L piirin alueelta valitaan 2 henkilöä 

koulutukseen. Halukkaat voivat hakea koulutusta suoraan liiton sivuilta, 

koulutukseen valituille ilmoitetaan erikseen. 

 

Esitettiin että piiri tukee koulutukseen osallistumisesta, koulutus maksaa 350 

euroa per henkilö. Matkat tulee kustantaa itse. 

 

Päätettiin, että piiri tukee koulutukseen osallistumista erikseen sovitulla 

euromäärällä ja esitetään että klubit tukisivat osallistujan lopun 

osallistumismaksun. 

 

   

11. Lohkopuheenjohtajien ja toimialojen toimintasuunnitelmien toteutuminen, ko. 

puheenjohtajat 

  

I alue 1. lohko Kari Salmela – 5 klubia   

Lohkofoorumi pidetty yhdessä 3. lohkon kanssa. 

Klubivierailut tehty tai sovittu. Seuraavan lohkoforumin aiheina KiTeNet sekä 

jäsenhankinta, -viihtyvyys ja -pysyvyys. 

 

I alue 2.lohko Aki Niemitalo - 5 klubia  

1. Forumi pidettiin Hotelli Iso-Syötteellä Pudasjärvellä 6.11.2021, forumin 

osallistui 14 leijonaa. Keväällä järjestetään toinen samanlainen. 
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I alue 3. lohko Pekka Maijala – 6 klubia  

Lohkofoorumi pidetty yhdessä 1 lohkon kanssa. 

Klubitapaamiset on sovittu marraskuulle ja tammikuulle. 

  

I alue, 4. lohko Pirjo Selkälä – 4 klubia  

Tavoitteena on pitää alueella olevat 4 klubia.  

Alueella on aktiivista toimintaa. KiTeNet hanketta vielä yritetään viedä 

eteenpäin. Alueella on ollut tunne, että arvostusta tulee vain kansainvälisille 

kohteille lahjoitusten kera. Omalle paikkakunnalle annettu ja kerätty tuki on 

yhtä arvokasta kuin muuallekin annettu tuki. 

 

II alue, 1. lohko Marjo Mansikka – 6 klubia  

Marjo ei ollut paikalla. Marjon raportti liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 

erinomaisesta raportista. (liite 3) 

 

II alue 2. lohko Erkki Taskila – 5 klubia  

Jäsenkehityksen osalta tilanne on +/- 0 

Ensimmäinen lohkofoorumi pidetty / 24.11. seuraava lohkofoorumi 

Raportointiin yritetään panostaa enemmän jatkossa. 

 

II alue 3. lohko Kosti Hietala – 4 klubia  

Ei ollut paikan päällä, raportti toimittamatta. 

 

II alue 4. lohko – Tapio Hietala  

Sodankylä, Inari ja Ivalo. Tapio ei ollut paikalla, mutta Jouni Hilke kertoi 

terveisiä Tapiolta. Lohkossa pidetään vähintään kaksi tapaamista, 1 

tapaaminen Saariselällä, 2. tapaaminen Sodankylässä arviolta maaliskuussa. 

 

Viestintä   

Helena Tuulaniemi, ei ollut paikalla, erillinen esitys (Liite 4)   

  

Lions Quest, Rauhajuliste Terttu Alavuokila   

Ei ollut paikalla. Rauhanjuliste kilpailijoiden esitykset toimitettu 

piirikuvernöörille. Teokset esillä kaikille kokouksen aikana. 

 

Nuorisotoiminta, Paula Taskila  

Nuorisovaihdosta tiedotettu sähköpostitse syksyn aikana ja piiristä on saatu 15 

nuorisovaihtoasiamiestä.  

Lähettävä klubi on oltava hakemuksessa tiedossa, muuten ei pääse vaihtoon. 

Valintakokous on näillä näkymin helmikuun alussa. 

Nyt vaaditaan kaksi rokotusta koronan suhteen ja todistus koronasta. 

 

Nuorisoleiri Pudasjärvellä siirretty tammikuulle 2023. Isäntäperheitä tarvitaan 

20 hengelle. Mikäli isäntäperheitä ei saada leiri järjestetään leirinä. 

 

Ympäristötoiminta, Juha Mäkimartti 

Ei ollut paikalla, raportti puuttui. 
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AR – toimikunta, Maaret Ihme  

Adressitavoite myydä 400 adressia kauden aikana.  

Ritariarvoja on tavoitteena saada kaksi kappaletta. 

Apurahoja on haettavissa, tähän mennessä hakemuksia ei ole vielä tullut. 

 

SriLankan Kummilapset – Raija Hilke   

L-piiriin tullut syksyn aikana kolme uutta kummia. Tällä hetkellä Suomessa n. 

50 lasta jonottamassa kummia. 

L-piirin nettisivuille on lisätty asiasta uutta tietoa. 

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 ollut paikalla, raportti puuttui. 

  

Lapin Leijona – Heimo Turunen  

Ei ollut paikalla, raportti puuttui. 

 

New Voices Europe 2021 – 2022 (liite 5) 

Matti Puolakanaho toiminut tässä Service puolella. Jatkossa mukaan tulee 

Vuokko Jokela. Lisäksi piiristä tarvitaan kaksi jäsentä. Toimivat GAT tiimin 

tukena. Tarkempaa tietoa tästä löytyy liiton sivuilta lisää.  

  

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

puheenvuorot  

  

Matti Mälkiä (LCIF-koordinaattori) piti vahvan puheenvuoron LCIF-kampanja 

100:n puolesta ja korosti järjestön kansainvälistä luonnetta ja tarvetta muistaa 

myös kansainvälisiä avuntarvitsijoita. 

Erillinen esitys (Liite 6) 

 

Liisa Isomaa (GMT, jäsentyöryhmän koordinaattori)  

Vuoropuhelu klubien ja GAT tiimien välillä tuonut ehdotuksen uudesta 

jäsenkyselystä nykyisille jäsenille jäsenkohtaisesti. Kyselyt tehtäisiin lohko 

kerrallaan – ensimmäiset tehtäisiin vielä vuoden 2021 mennessä. 

  

Tuomo Romakkaniemi (GST, palveluryhmän koordinaattori)   

Leijonaemot: uusi malli lahjoittaa 

Lastenklinikoiden kummit ja Suomen Lions Liiton järjestämä konsertti (L-piirin 

järjestämä) – päätetään että konsertti järjestetään  

Ounasvaaran klubi taustaklubina LEO toiminnalle.  

Kuukausiteemat ja aktiviteettipankki  
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Tiina Pesola (GLT, johtajakoulutusryhmän koordinaattori) 

Kolmessa lohkofoorumissa on käyty vierailulla. 

Koulutuksia tullaan pitämään tammi-maaliskuulla enemmän, 

aiheet tarkentuvat myöhemmin. 

 

 2 VDG klubikierrokset: 12 klubia Tiinalla (9 klubivierailua jo tehty) 

 

 1 VDG Jouni Hilke: klubikierrokset hyvällä mallilla  

 Tulevan kauden suunnitelmat jo aluillaan. 

 Ensimmäinen presidentti koulutus suunnitteilla jo maalis – huhtikuulla. 

Raportoinnin osalta n 40 % klubeista on raportoimatta, 60 % klubeista ei ole 

tehneet mitään merkintöjä MyLioniin 

  

 Erillinen LCI Forwad esitys liitteenä (liite 7) 

  

13. Rauhanjulistekilpailun tulokset 

 

Kaksi kilpailutyötä hylättiin, koska eivät toteuttaneet sovittua kokoa. 

 

Voittajaksi valittiin: 

Työnumero 3 Venla Karjalainen, Karihaaran koulu, sponsori Kemin 

Merenhelmet  

Jaetulla toiselle sijalle tulivat seuraavat työt:  

Työnumero 8 Minttu Pahajoki / Rantavitikan peruskoulu 7A / sponsorina LC 

Rovaniemi Ounasvaara 

Työnumero Stella Jaakola / Rantavitikan peruskoulu 7A, sponsorina LC 

Rovaniemi Ounasvaara 

 

14. Muut asiat  

  

KotaManne Osak. Timo Vaarala – Muistitikku 4 vuodenaikaa, tarkemmat tiedot 

Veijolta 

KVN 26.- 27.11.21  

Kauden 2022- 2023 piirikuvernööriehdokkaat 15.1.2022 mennessä 

piirikuvernöörille, Tuleva 2VDG II alueelta 

Aloitteet liiton vuosikokoukselle 17.1.2022  mennessä 

Klubien piirikokousaloitteet 15.1.2022  mennessä 

Melvin Jones – ja Arne Ritari Juhla 15.1.2022 Rovaniemellä 

Piirihallitus 19.2.2022 Rovaniemellä 

  

    

15. Kokouksen päätös  

  

Kokous päätettiin kello 16.10  
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Veijo Nurmikumpu, DG   Päivi Frantti CS  

  

  

  

  

  

 

Pekka Maijala    Kari Salmela  

Pöytäkirjan tarkastaja    Pöytäkirjan tarkastaja  

  

  

      

  

LIITTEET          Osallistujalista (liite 1)  

Paneelikeskustelun alustus  (liite 2)  

Lohkopuheenjohtajan malliraportti (liite 3) 

Viestintä (liite 4) 

New Voices Europe (liite 5) 

Kampanja 100 LCIF (liite 6) 

LCI Forwad (liite 7)  

 

  

    

    


