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PIIRI 107-L/ Piirikuvernööri 2022–2023 Jouni Hilke LC Rovaniemi/Pöyliö, 

Tanhuatie 1H, 96100 Rovaniemi +358 400 694546, jouni.hilke@lions.fi, puoliso Raija Hilke 

 

Piirihallituksen 1. kokous 3.9.2022 klo 12.30–16.30 

Paikka: Hotelli Metsähirvas, Toukolantie 49, 97130 Hirvas 

 

 

ESITYSLISTA: 

1.  Kokouksen avaus 

Päätösesitys: Piirikuvernööri Jouni Hilke avaa kokouksen 

Päätös: 

 

2.  Leijonahenki 

Päätösesitys: Lauletaan Leijonahenki 

Päätös 

 

3.  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen 

Piirin sääntöjen 5§ mukaan Piirihallituksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja 

sihteerinä piirisihteeri.  

Päätösesitys: Piirikuvernööri Jouni Hilke toimii kokouksen puheenjohtajana ja 

piirisihteeri Anne Sandberg toimii kokouksen sihteerinä 

Päätös 

 

4.  Läsnäolijoiden toteaminen 

Päätösesitys: Todetaan läsnäolijat 

Päätös:  

 

5.  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa 

Päätös: 

 



 
                 L-piiri 
 

 

PIIRI 107-L/ Piirikuvernööri 2022–2023 Jouni Hilke LC Rovaniemi/Pöyliö, 

Tanhuatie 1H, 96100 Rovaniemi +358 400 694546, jouni.hilke@lions.fi, puoliso Raija Hilke 

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. 

 
Päätösesitys: todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

Päätös: 
 

7.  Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Päätösesitys: hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Päätös: 
 

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.  

Päätösesitys: Todetaan äänioikeudet sekä sääntöjen mukaiset asiantuntijajäsenet. 

myönnetään äänioikeus piirihallituksen asiantuntijajäsenille. 

Päätös: 

 

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: 
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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: 
 

 

11.  Pankkiyhteyksien ja tilien käyttöoikeuksien toteaminen 

Päätösesitys: todetaan 

Päätös: 
 
 

12.  LCIF ja GLT koordinaattoreiden sekä varapiirikuvernöörien puheenvuorot 

Päätösesitys: Käsitellään tulleet toimintasuunnitelmat ja kuullaan puheenvuorot 

sekä tehdään tarvittaessa päätös esitetyistä toimenpiteistä. 

 

 

13. Lohkojen ja toimialojen toimintasuunnitelmat 

Päätösesitys: Käsitellään tulleet toimintasuunnitelmat ja kuullaan puheenvuorot 

sekä tehdään tarvittaessa päätös esitetyistä toimenpiteistä. 

 

 

14.  Jäsenjohtajan puheenvuoro ja Maailmanlaajuinen jäsenaloite- työskentely 

Päätösesitys: Kuullaan puheenvuorot ja alustus sekä tehdään tarvittaessa päätös 

esitetyistä toimenpiteistä. 

 

 

15.  GST-koordinaattorin puheenjohtajan puheenvuoro ja strategiakeskustelu 

Päätösesitys: Kuullaan Lions 2030-startegiatyön etenemisestä ja tehdään 

tarvittaessa päätös esitetyistä toimenpiteistä. 
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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: 
 

 
17.  Muut asiat 

Päätösesitys: käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat. 

Päätös: 
 

 

18.  Kokouksen päättäminen 

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen 

Päätös: 
 

 


