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VUOSIKOKOUS    PÖYTÄKIRJA 
 

Aika  Lauantai 24.4.2021 klo 12.00  15.15 
Paikka  GTM 

      Läsnä  70 virallista edustajaa ja 5 muuta leijonaa LIITE 1 
 

 

1. Kokouksen avaus  

Piirikuvernööri Arto Harju-Autti avasi kokouksen. 

Leijonahenki. 

Alexanderin videotervehdys. 

 
2. Kokouksen järjestäytyminen 
 

 puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen 
 valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

 
L-piirin ohjesääntö, kohta 5: 
Piirikokouksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja sihteerinä toimii 
piirisihteeri.  

 
Päätösesitys: 
Puheenjohtajaksi valitaan Veijo Nurmikumpu ja sihteeriksi Päivi Frantti. 
Kohtaan 8 puheenjohtajana esitetään Anne Sandberg  
Kohtaan 10 ja 11 puheenjohtajana DG Arto Harju-Autti 

 
Päätös: 

 Puheenjohtajaksi valittiin Veijo Nurmikumpu ja sihteeriksi Päivi Frantti. 
Pykälä 8 § puheenjohtajana toimii Anne Sandberg ja Pykälät 10  11 § 
puheenjohtajana toimii Arto Harju-Autti. 
 
Päätösesitys: 
Pöytäkirjantarkastajiksi esitettiin Liisa Kärkkäinen ja Riitta Helisten. 
 
Päätös : 
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Liisa Kärkkäinen ja Riitta Helisten.  
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3. Valitaan kokouksen ääntenlaskijat 

 todetaan vaalitoimikunta 

Päätös: Vaalitoimikunta on päätetty piirihallituksen kokouksessa 29.3.2021 ja 
siihen kuuluvat Tuomo Romakkaniemi (puheenjohtaja), Anne Sandberg ja 
Johanna Lohtander. 

 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
L-piirin ohjesääntö, kohta 5: 
Piirin vuosikokous, jota jäljempänä nimitetään piirikokoukseksi, pidetään vuosittain, 
edellisen piirikokouksen päättämässä paikassa huhti- tai toukokuussa vähintään 30 
päivää ennen kansainvälistä vuosikokousta. Piirikokouksen kutsuu koolle 
piirikuvernööri. 
 
Piirikuvernöörin allekirjoittama piirikokouskutsu ja asialista liitteineen on toimitettava 
piirin klubien presidenteille vähintään 30 päivää ennen piirikokousta.  
 
Kokouspaikka on päätetty 19.5.2020 pidetyssä piirin vuosikokouksessa. 
Kansainvälinen vuosikokous on 25.-29.6.2021. 
Kokouskutsu ja asialista liitteineen on lähetetty piirin klubien presidenteille 
sähköpostitse 17.3.2021. 
 
Päätösesitys: 
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

5. Todetaan kokouksen osanottajat 

L-piirin ohjesääntö, kohta 6: 

 

Äänivalta piirin kokouksissa on hyvässä asemassa olevilla klubeilla. 
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Klubi saa hyvän aseman suorittamalla velkana olevat järjestön ja Liiton 
liittymis- ja jäsenmaksunsa, ja maksuja saadaan suorittaa siihen asti, kunnes 
valtakirjojen tarkastus päättyy.  

  

Piirin kokoukseen on jokaisella hyvässä asemassa olevalla klubilla oikeus 
valtuuttaa äänioikeutettuja edustajia se määrä, joka määräytyy 
vuosikokousvuoden maaliskuun 1. päivänä Liiton jäsenrekisterissä olevien 
jäsenten, jotka ovat olleet klubissa vuoden ja päivän, määrän mukaan siten, 
että jokaista täyttä kymmentä jäsentä kohti tulee yksi ja mikäli jäsenmäärä 
ylittää vähintään viidellä täyden kymmenluvun, näiden osalta yksi edustaja, 
mutta joka tapauksessa klubi on oikeutettu valtuuttamaan ainakin yhden (1) 
edustajan.  

  

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 
yhtä lukuunottamatta ovat hyvässä asemassa.  

Päätös:  

Todettiin kokoukseen ilmoittautuneet viralliset kokousedustajat ja muut läsnä 
olevat. Virallisia edustajia oli 70 ja muita läsnä olevia 5. 

Päätös: Kokouksen osanottajia oli 75, joista 70 virallisia kokousedustajia 
hyvässä asemassa olevista klubeista ja 5 muuta 

 
6. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Päätös: 

Työjärjestys hyväksyttiin esitetyllä tavalla. 

 
7. Esitetään toimikauden 2019  2020 

 toimintakertomus 
 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 
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Raimo Torvela esitteli toimikauden 2019  2020  toimintakertomuksen. 

Ahti Massa esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon. 

 
8. Päätetään toimikauden 2019-2020 

Puheenjohtajana toimi Anne Sandberg 

 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vahvistamisesta 

Tilinpäätös hyväksyttiin ja vahvistettiin. 

 vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 

Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille. 

 
9. Liiton ja piirin kuulumiset: 

 
 Matti Reijosen video 

 
Katsottiin ja kuunneltiin Matti Reijosen video. Äänen kuuluminen osoittautui 
haasteelliseksi, joten sovittiin, että video laitetaan L-piirin nettisivuille kaikille 
katsottavaksi. 
 

 Lohkojen ja toimikuntien raportit 

Vallitsevasta tilanteesta huolimatta klubeissa on toimittu ja aktiviteetteja on 
tehty. Raportointeja tullaan tehostamaan jatkossa ja pyritään jakamaan tietoa 
MyLion ja MyLCI raportoinnin kautta. Klubeilla voisi olla erillinen 
hallintovirkailija tähän.  

LCIF (Matti Mälkiä) Matti on haastanut toimikunnat ja kaikki piirihallituksen 
jäsenet henkilökohtaisesti mukaan tai vaihtoehtoisesti klubit voivat lähteä 
mukaan klubeina keräykseen mukaan. 

10. Valitaan piirikuvernööri seuraavaksi toimintakaudeksi 

Puheenjohtajana toimi Arto Harju-Autti.  

L-piirin ohjesääntö, kohta 5: 
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Klubin on ilmoitettava piirikuvernööri- ja varapiirikuvernööriehdokkaansa tai 
asiansa, jonka se haluaa käsiteltäväksi piirikokouksessa kirjallisesti (posti tai 
faksi tai sähköpostin liitteenä lähetetty käsin allekirjoitettu skannattu teksti) 
piirinsä toimivalle piirikuvernöörille viimeistään tammikuun 15. päivänä. 
Ehdokkaiden on täytettävä Liiton ja järjestön sääntöjen ja ohjesäännön 
mukaiset vaatimukset. Hallitus antaa asiasta lausuntonsa piirikokoukselle.  

  

Piirikuvernöörin tehtävään valittavan täytyy toimia tällä hetkellä piirin 1. 
varapiirikuvernöörinä. Vain siinä tapauksessa, että nykyinen 1. 
varapiirikuvernööri ei asetu ehdokkaaksi tai jos 1. varapiirikuvernöörin virka on 
avoin vuosikokouksen aikaan, 2. varapiirikuvernööri voi asettua ehdokkaaksi.  

1. varapiirikuvernöörin tehtävään valittavan täytyy toimia tällä hetkellä piirin 2. 
varapiirikuvernöörinä. Vain siinä tapauksessa, että nykyinen 2. 
varapiirikuvernööri ei asetu ehdokkaaksi tai jos 2. varapiirikuvernöörin virka on 
avoin vuosikokouksen aikaan, kuka tahansa piirin jäsenklubin hyvässä 
asemassa oleva toimiva jäsen, joka on toiminut vähintään kaksi vuotta tai 
suurimman osan niistä piirihallituksen jäsenenä, voi asettua ehdolle.  

 

2. varapiirikuvernööri valitaan vuorovuosin piirin eri alueilta. Mikäli ehdokasta 
2. varapiirikuvernööriksi ei löydy vuorossa olevalta alueelta, ehdokkuus siirtyy 
seuraavalle vuorossa olevalle alueelle. Tällaisessa tapauksessa aikaa 
ehdokkaan ilmoittamiseksi on 28.2. saakka.  

  

2. varapiirikuvernöörin tehtävään valittavan täytyy täyttää kansainvälisessä 
ohjesäännössä esitetyt vaatimukset. 

 

Jokaisella täysivaltaisella edustajalla on kokouksessa yksi ääni. 
Äänestyspäätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. 
Tasatuloksen sattuessa vaaleissa ratkaisee arpa, muutoin tulee valituksi se 
esitys, jota puheenjohtaja on kannattanut.  

 

Vaalit suoritetaan salaisella umpilipuin tapahtuvalla lippuäänestyksellä, jossa 
piirikuvernööri- ja varapiirikuvernööriehdokkaan on saatava läsnä olevien ja 
äänestävien edustajien yksinkertainen ääntenenemmistö, jotta hänet voidaan 
julistaa valituksi. Ääntenenemmistön määritelmä on yksi ääni enemmän kuin 
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puolet annetuista hyväksytyistä äänistä lukuun ottamatta tyhjiä 
äänestyslippuja ja pidättymistä äänestämästä. Jos vaalissa kukaan 
ehdokkaista ei saa yksinkertaista ääntenenemmistöä, suoritetaan toinen 
äänestys kahden ensimmäisellä kierroksella eniten saaneen ehdokkaan 
kesken.   

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 Club Keminmaa on 8.1.2019 ilmoittanut piirikuvernööriehdokkaaksi 1. 
varapiirikuvernööri Veijo Nurmikummun. 

Lions Club Rovaniemi/Pöyliö on 8.1.2019 ilmoittanut 1. varapiirikuvernööri- 
ehdokkaaksi 2. varapiirikuvernööri Jouni Hilkeen. 

Lions Club Rovaniemi / Petronella  on ilmoittanut 2. 
varapiirikuvernööriehdokkaaksi Lion Tiina Pesolan. 

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

  

Päätösesitys: 

Piirikuvernöörin ja varapiirikuvernöörien esittely on ollut esillä L-piirin 
nettisivuilla. 

Suoritetaan piirikuvernööriehdokkaan, 1. varapiirikuvernööriehdokkaan ja 2. 
varapiiriehdokkaan vaalit. Vaalit suoritetaan klubeittain OpaVote järjestelmällä 
sähköisesti. 

Päätös: 

Vaali suoritettiin klubeittain OpaVote järjestelmällä. 

 Ehdokas Veijo Nurmikumpu 
 

11. Valitaan 1. ja 2. varapiirikuvernööri seuraavaksi toimintakaudeksi 
 

 Ehdokas 1. vdg Jouni Hilke 
 Ehdokas 2. vdg Tiina Pesola 
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Äänestyksessä annettiin ääniä 69 kpl. 

Päätös: 

Piirikuvernööriksi valittiin Veijo Nurmikumpu äänin 68 kyllä ja 0 ei, tyhjiä 1 

1.varapiirikuvernööriksi valittiin Jouni HIlke äänin 66 kyllä ja Ei ääniä 0 3 tyhjä. 

2.varapiirikuvernööriksi valittiin Tiina Pesola äänin 67 kyllä 1 Ei ja 1 Tyhjä. 

 

12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 
kaudelle 2021  2022 
 
Esitettiin toiminnantarkastajiksi Seppo Husa ja Matti Mäkivuoti sekä 
varatoiminnantarkastajiksi Jukka-Pekka Vähä ja Simo Loman. 
 
Päätös: Hyväksyttiin toiminnantarkastajiksi Seppo Husa ja Matti Mäkivuoti sekä 
varatoiminnantarkastajiksi Jukka-Pekka Vähä ja Simo Loman. 
 
 
13. Esitellään toimikauden 2021  2022 

 toimintasuunnitelma ja piirihallitus 
Veijo Nurmikumpu esitteli toimintasuunnitelman.  

 talousarvio 
Ahti Massa esitteli talousarvion kaudelle 2021  2022. 

 piirihallitus 

Veijo Nurmikumpu esitteli piirihallituksen kaudelle 2021 - 2022 

 
14. Seuraavan L-Piirin vuosikokouksen aika ja paikka kaudelle 2021-2022 

Vuosikokouksen aika ja paikka 23.4.2022 Kemi. 
 
15. Todetaan Suomen Lions-liiton puheenjohtajaehdokkaat kaudelle 2021-2022 

 puheenjohtajaehdokas  
i. VCC Sanna Mustonen LC Kirkkonummi /Kyrkslätt,Nice (107-B) 

 varapuheenjohtajaehdokas  
i. DG Nina Moilanen, LC Vihti/Nummela (107-C) 
ii. IPDG Heikki Mäki, LC Paattinen (107-A) 
iii. DG Markku Vesikallio, LCHelsinki /Pakinkylä(107-N) 

 
 Valinta 12.6. 2021 virtuaalikokouksessa. Klubien edustajat toimivat 
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äänioikeutettuna tähän kokoukseen. 
 

16. Valitaan tarvittaessa piirin ehdokas Liiton ehdokkaaksi järjestön 
kansainväliseen kokoukseen 
 
 Ehdokasta ei ole. 
  
17. Valitaan tarvittaessa Piirin edustaja Lions toimintaa lähellä oleviin 
järjestöihin 
 
 Ehdokasta ei ole. 
 
18. Nuorisoleirirahasta päättäminen 

Piirihallitus on tehnyt esityksen kokouksessaan 29.3.2021, että tulevalla 
kaudella tätä ei peritä.  

Vuoden 2020-2021 sovitut maksut toivotaan, että klubit hoitavat maksut 
30.6.2021 mennessä. Piirikirjeessä muistutetaan tästä. 

Jatkossa pitää huolehtia, että leirirahat kerätään myös vuoden 2021  2022 
jälkeen. 

Esitetään että hallituksen esitys hyväksytään. Hyväksyttiin esitys. 

 
19. Tehdään selvitys tämänhetkisestä piirijakoehdotuksesta 

Liitosta on tullut ehdotus huhtikuun alussa uudesta piirijaosta päätettäväksi 
Liiton vuosikokoukseen kesäkuun alkuun. 

Klubit päättävät vuosikokouksessa edustajiensa kautta. 

 
20. Tehdään selvitys tämänhetkisestä piirin rekisteröinnistä 
 

 Piiri on merkitty yhdistysrekisteriin15.4.2021 
 Arto Harju-Autti kertoi piirin rekisteröintitarpeesta, miksi siihen on päädytty. 

Aiempi rekisteröimätön yhdistys lakkaa ja yhdistys jatkaa rekisteröitynä.  
 

21. Piirihallituksen päätös tulevasta piirin alue- ja lohkojaosta 

Kansainvälisen sääntöjen ohjeistuksen mukaan jatkossa L piirissä kaksi 
aluetta jotka jakaantuu 4 lohkoon. Tiedoksi. 
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22. Päätös piirin tulevasta DG vuorottelusta 

Koska jatkossa piirissä on kaksi aluetta, päätettiin että DG vuorottelu toimii 
vuorovuosittain. siten, että 2.VDG ehdokkuus on vuorovuosin 1. ja 2. alueella. 
Mikäli alueelta ei tule määräaikaan mennessä ehdokasta, ehdokkuus siirtyy 
seuraavana vuorossa olevalle alueelle. 

  
23. Käsitellään Lions klubien ja hallituksen aloitteet 

Aloitteet olisi pitänyt toimittaa 15.1.2021 mennessä. Aloitteita ei ole tullut. 

 
24. Kokouksen päätös 

 

Kokous päätettiin 15.15.  

 

 Vakuudeksi 

 

 

 _____________________  ________________________ 

 Veijo Nurmikumpu  Päivi Frantti 

 Kokouksen puheenjohtaja  Kokouksen sihteeri 

 

 _____________________  _________________________ 

 Arto Harju-Autti, DG  Anne Sandberg 

 Kokouksen puheenjohtaja 10 - 11 § Kokouksen puheenjohtaja 8 § 

 

 ______________________________ _____________________ 

 Liisa Kärkkäinen  Pirkko Helisten 

 Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 

 




