
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lions-piiri 107-C, kauden 2020-2021 1. hallituksen kokous  

Aika  18.8.2020 klo 18.00 
Paikka Joutsela Villa & Kitchen, Kopuntie 24, 03100 Nummela 
 

1. Kokouksen avaus 

Piirikuvernööri Nina Moilanen avasi kokouksen klo 18.27 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 

2. Leijonahenki 

Noustiin kuuntelemaan Leijonahenki. 

3. Todetaan puheenjohtaja ja sihteeri 

Piirin sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksessa toimii puheenjohtajana istuva piirikuvernööri sekä 

kokouksen sihteerinä toimii piirisihteeri. Puheenjohtajana toimii piirikuvernööri Nina Moilanen ja sihteerinä 

piirisihteeri Kirsi Suikkanen. 

4. Todetaan läsnäolijat 

Sihteeri totesi läsnäolijat luettelemalla sukunimet, johon läsnäolijat vastasivat etunimellään. 

Lista läsnäolijoista pöytäkirjan liitteenä 1. 

5. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Piirin sääntöjen mukaan kokouskutsun on oltava piirihallituksen jäsenillä 7 vuorokautta ennen kokousta. 

Tämän kokouksen kutsu sekä asialista on lähetetty sähköisesti 4.8.2020 kaikille piirihallitukseen kuuluville 

jäsenille. Täten todetaan, että kokous on laillisesti koollekutsuttu. 

Piirin sääntöjen mukaan pitää paikalla olla vähintään puolet piirihallituksen äänivaltaisista jäsenistä, jotta 

kokous on päätösvaltainen. Paikalla oli 21/25, joten todetaan kokouksen olevan päätösvaltainen. 

6. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslistan kohta 11. Lohkojaon muutos poistetaan esityslistalta tarpeettomana, siten myös kohta 7. 

Pöytäkirjantarkastajien valinta. Esityslista hyväksyttiin em. muutoksin. 

7. (8.) Piirihallituksen kokoonpano ja tehtävät 

Piirin sääntöjen mukaan piirihallitukseen kuuluu piirikuvernööri, edellinen piirikuvernööri, 1. ja 2. 

varapiirikuvernööri, sekä piirikuvernöörin nimittämät piirisihteeri, rahastonhoitaja tai 

piirisihteeri/rahastonhoitaja, alueiden puheenjohtajat (jos virkaa käytetään piirikuvernöörin toimikaudella), 
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lohkojen puheenjohtajat, piirin jäsentyöryhmän koordinaattori, piirin johtajakoulutusryhmän koordinaattori, 

piirin palveluryhmän koordinaattori ja piirin LCIF-koordinaattori. Heillä kaikilla on ääni-, puhe- ja läsnäolo-

oikeus. 

Lisäksi piirihallitukseen voi kuulua puhevaltaisina asiantuntijajäseniä ja toimikuntien puheenjohtajia. Piirin 

klubiin kuuluvilla entisillä piirikuvernööreillä on läsnäolo- ja puheoikeus piirihallituksen kokouksissa. 

Todettiin piirihallituksen kokoonpano ja tehtävät, Liite 1. 

8. (9.) Piirin taloudellinen tilanne 

Piirin rahastonhoitaja Hannu Ojala kertoi piirin tilien tilanteen: hallintotilillä on 23.301,84 eur ja nuorisotilillä 

22.988,87 eur. Nuorisoleiriä varten kerätyt varat kaudelta 2019-20 n. 5.000,00 eur siirretään hallintotililtä 

nuorisotilille tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen.  Kauden 2018-19 rahat on siirretty. 

Todettiin, että edellisen kauden piirikuvernööri Hannu Hertti on tehnyt Suomen Lions-liitolle 

piirirahaselvityksen, joka on edellytyksenä sille, että liitto maksaa kuluvan kauden piirirahan piirille, Liite 2. 

Todettiin taloudellisen tilanteen olevan hyvän. 

9. (10.) Piirin laskujen hyväksyminen 

Todettiin, että kaudella 2020-21 piirille osoitetut laskut hyväksyy maksettavaksi istuva piirikuvernööri Nina 

Moilanen. 

10. (12.) Kauden teemat ja tavoitteet 

Kansainvälinen teema: United in Kindness and diversity 

Kansallinen teema: Yhdessä eteenpäin 

Piirin teema: Olemme toisiamme varten 

Piirin keskeinen tavoite kaudella on vahvistaa jäsentyytyväisyyttä. Määrätietoinen tiedottaminen tekee 

ihmiset tietoisiksi toiminnastamme ja iloinen jäsenistö houkuttelee puoleensa uusia jäseniä. Tarjoamme 

klubeille monipuolisen aktiviteettivalikoiman ja tuemme niitä jäsentyössä. 

Aktiviteettien painopistealueet ovat nuorison tulevaisuuden turvaamisessa (huumeiden vastainen toiminta, 

Quest, Orkester Norden, Nuorisovaihto, Sri Lankan kummit) ja ympäristössä. Lisäksi kannustamme Lionien 

kumppanuustoimintaan (mm. diabeteksen ehkäisy, Lastenklinikoiden kummien konsertit, lasten 

hiihtokilpailut). 

Sisäisenä tavoitteena on nostaa klubien jäsen- ja aktiviteettiraportoinnin aktiivisuutta 80%:iin koulutuksen ja 

tuen keinon. Tällä tavoin teemme auttamistyömme näkyväksi niin itsellemme kuin järjestön ulkopuolisillekin. 

11. (13.) Lohkojen toimintasuunnitelmat 

Lohkojen puheenjohtajat esittelivät kauden toimintasuunnitelmat, Liite 3 

Lohkon klubeissa on suunnitteilla paljon hyviä aktiviteetteja. Tee hyvä teko -kampanja siten, että kaupassa on 

ostoskärry, jonne voi jättää lahjoituksen. Sotaveteraanien auttaminen ja kotien kunnostaminen.  Leijonien, 

nuorten ja kaupungin yhteistyöprojekti, jossa poistettaisiin vieraslajeiksi luokiteltavat kasvit (ei kuitenkaan 

vaarallisia lajeja). Projekti työllistäisi kesällä 2021 noin 10-20 nuorta, ELY-keskus mukana projektissa. 

Vallitseva koronatilanne näyttää miten aktiviteetteja pystytään toteuttamaan. Monia tapahtumia kaudelle on 

jo peruttu. 

12. (14.) Toimikuntien toimintasuunnitelmat 

Toimikuntien puheenjohtajat esittelivät kauden toimintasuunnitelmat, Liite 4 

Kari Julkunen muistutti ilmaisesta Lions Quest liikuntaseura koulutuksesta. 



Ismo Kajaala kertoi, että jokaisen omilla valinnoilla on suuri merkitys ympäristö asioiden hoidossa. 

Kannustetaan klubeja yhteistyöhön ja otetaan myös Leot mukaan. 

Matti Kulmala esitteli uutta Sotiemme naiset -merkkiä. Hopeiset merkit ovat numeroituja ja 

numeroimattomat merkit hopeoituja. Merkkejä voi varata suoraan Matilta. 

Hannu Hertti kertoi, että PDG tapaamisia järjestetään yksi syyskaudella ja yksi kevätkaudella korona-

rajoitukset huomioiden. 

Outi Kyöstilä jakoi painotuoreet piirin yhteystietolehtiset. Outi muistutti piirin oman lehden Leijonaviestin 

mainoksista. Halvin mainos lehteen on 150 euroa. Materiaali pitää olla hänellä viimeistään 1.12.2020.  

Matti Paavola on ollut vuodesta 2013 saakka Sri Lankan Lions -ystävien jäsen. 130 lasta odottaa tällä hetkellä 

kummia Suomesta. Hyvä koulutus mahdollistaa paremman työpaikan ja löytää oman paikkansa elämässä. 

Markku Rantala kertoi Kondiksen ennaltaehkäisevästä ja korjaavasta päihdetyöstä. Hanke täydentää Lions 

Quest -koulutusta. 

Vesa Rautun organisoimaan Joulupatakeräykseen palataan lähempänä joulua. 

Rauhanjulistekilpailun paketit ovat tulossa, kertoi Kirsi Tevajärvi-Pärssinen.  

Sirpa Vaahto kertoi kansainvälisestä nuorisoleiristä. Kesältä 2020 vuoteen 2021 siirtynyt leiri toteutetaan 

samoin suunnitelmin. Isäntäperheitä tarvitaan noin 30 kpl.  

Lauri Vainio kertoi Suomen leoja olevan noin 150, toimivia 50-60. Lahden leoklubia elvytetään tällä hetkellä. 

Teppo Valtonen kannustaa klubeja hankkimaan 1 adressi/jäsen. Tavoite tälle vuodelle on toimittaa 700 

adressia. Apurahahakemuksia odotetaan. Ritva Kajaala on AR-säätiön hallituksen jäsen kauden 2020-21. 

Raija Alonen kertoi piirin uusista teemakuukausista. Elokuun teema on ”Huumeet”, tietoa ja apua niistä 

eroon pääsemiseksi. Raija kertoi MyLion koulutuksesta ja että raportointi on kaiken A ja O. 

Kaisa Vainion terveiset LCIF/Kampanja 100 toimintasuunnitelmasta: tavoitteena tällä kaudella on lisätä 

tietoisuutta sekä saada jokainen klubi osallistumaan LCIF:n keräyksiin. 

 

13. (15.) Piirifoorumi  

Piirifoorumi pidetään 25.8.2020 Läyliäisissä. Koronaviruksen ennakoitu toinen aalto verottanee 

osallistujamääriä. Kaikille osallistujille varataan kasvomaskit. Tilaisuus pyritään striimaamaan ja tallentamaan 

piirin omalle You Tube-kanavalle niille jäsenille, jotka eivät pääse paikalle. 

Yhteisen piirifoorumin jälkeen jakaannutaan aluefoorumeihin, joiden ohjelmasta keskustellaan tämän 

kokouksen jälkeen. 

GST Raija Alonen pitää sihteerikoulutuksen yhdessä piirisihteeri Kirsi Suikkasen kanssa ja Piirin 

rahastonhoitaja Hannu Ojala pitää rahastonhoitajakoulutuksen. 

14. (16.) Saapunut posti  

Ei saapunutta postia. 

15. (17.) Muut asiat 

Keskusteltiin piirin toiminnan järjestämisestä koronan keskellä. Mahdollista etäosallistumista on kysytty myös 

jatkossa. Tilavuokrat ja tarjoilut tulevat ongelmallisiksi, jos jatkossa suurin osa osallistuu etänä, eikä 

osallistumismaksuja voida periä.  



Markku Rantala luovutti Matti Kulmalalle taulun Mannerheimin oikovedoksesta, vietäväksi esimerkiksi 

Ilmatorjuntamuseolle Tuusulaan.  

 

16. (18.) Seuraava piirihallituksen kokous 

Seuraava piirihallituksen kokous pidetään Riihimäellä 10.11.2020 klo 18.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

17. (19.) Kokouksen päättäminen klo 20.24. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Nina Moilanen     Kirsi Suikkanen 

piirikuvernööri 2020-2021   piirisihteeri 2020-2021 

 
 


