
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lions-piiri 107-C, kauden 2020-2021 3. varsinainen hallituksen kokous  

Aika  9.2.2021 klo 18.00 
Paikka GoToMeeting -etäkokous 
 

1. Kokouksen avaus 

Piirikuvernööri Nina Moilanen avasi kokouksen klo 18.02 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 

Kari Julkunen ja Eero Terävä ovat täyttäneet 65-v. Onnea! 

2. 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. 

3. Todetaan läsnäolijat 

Sihteeri totesi läsnäolijat luettelemalla sukunimet, johon läsnäolijat vastasivat etunimellään. 

Lista läsnäolijoista pöytäkirjan liitteenä 1. 

4. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus 

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

Tämän kokouksen kutsu sekä asialista on lähetetty sähköisesti 1.2.2021 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 20/25, joten todetaan kokouksen olevan päätösvaltainen. 

5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 

6. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: ZC Mauri Puljujärvi ja ZC Eero Terävä. 

  

We serve – Me palvelemme Olemme toisiamme varten 

Lions-piiri 107-C ry 

Piirikuvernööri, DG 2020 - 2021 Nina Moilanen 

Lions Club Vihti/Nummela 

Hevonojantie 17, 03400 Vihti 

Tel. +358 40 833 9218, e-mail: nina.moilanen@lions.fi 



7. Piirin taloudellinen tilanne 

Piirin rahastonhoitaja Hannu Ojala kertoi piirin tilien tilanteen: hallintotilillä on 27.135,58 eur ja nuorisotilillä 

22.957,67 eur. Todettiin taloudellisen tilanteen olevan hyvän. Todetaan, että 37 klubilla on vielä maksamatta 

Leijonaviestin tukimaksu. 

Leijonaviestin on tänä vuonna taittanut opiskelija Saga Järvinen. Päätettiin antaa hänelle opiskelustipendi 200 

eur ja kulukorvausta max. 300 eur. 

Jäsentoimikunta on valmistellut ensi kaudelle projektia, jonka tavoitteena on tarjota klubeille konkreettisia 

työkaluja sekä jäsenviihtyvyyden kasvattamiseksi, että tukea jäsenhankinnan helpottamiseksi. Projektin 

budjetti (liite 2) on 5.530 eur, josta 4.150 eur katetaan LCI:n jäsenkasvuapurahalla. Päätettiin toteuttaa 

projekti, jos apuraha saadaan. 

8. Piirin vuosikokousasiat 

• Koronatilanteen kokoontumisrajoitusten purkautuminen piirin vuosikokoukseen mennessä on 

epätodennäköistä, joten päätettiin siirtää kokous pidettäväksi etäkokouksena. Kokous toteutetaan 

todennäköisesti GoToMeeting-järjestelmää käyttäen ja äänestykset OpaVote-ohjelmalla. 

• Päätettiin esittää vuosikokoukselle 

o kauden 2019-2020 tilinpäätös (liite 3) ja toiminnantarkastajien lausunto (liite 4) 

o kauden 2019-2020 toimintakertomus (liite 5) 

o henkilövalinnat: 

▪ piirikuvernööriehdokas: 1. varapiirikuvernööri Eija Björkbacka, LC Nurmijärvi/Kanerva 

▪ 1. varapiirikuvernööriehdokas: 2. varapiirikuvernööri Ismo Kajaala, LC Riihimäki/Kara 

▪ 2. varapiirikuvernööriehdokkaat: 

• Hannu Ojala, LC Kärkölä 

• Anne Vanhala, LC Lahti/Ankkurit 

o kauden 2021-2022 alustavan toimintasuunnitelman (liite 6) ja talousarvion (liite 7) 

o kauden 2021-2022 alustavan piirihallituksen kokoonpanon (liite 8), jota täydennetään 

vuosikokoukseen mennessä 

o nuorisoleirit on pääsääntöisesti peruttu tulevalle kesälle 2021. Saksassa kuitenkin 

suunnitellaan virtuaalista ’leiriä’, joka mahdollisesti toteutetaan kansainvälisenä 

yhteistyöprojektina. Suomen osuudeksi on ehdotettu ympäristösuojeluteemaista work-

shoppia. Ehdotetaan vuosikokoukselle, että leirin toteutuessa C-piiri osallistuisi muiden 

piirien kanssa kustannuksiin, piirin osuuden ollessa enintään 500 eur.  

o uudistetaan muille piireille pyyntö osallistua Orkester Norden -leiriläisten iltaohjelmiin 

aiemmin sovitulla 200 eurolla. Samoin C-piirin osuus rahoitettavaksi nuorisotililtä. Kesälle 

2021 on suunnitteilla Orkester Nordenin leiri ja striimatut virtuaalikonsertit Lahden Sibelius-

talossa ja Järvenpään Järvenpää-talossa, jos live-konsertit eivät onnistu. 

o piirijakoesitys: Kuvernöörineuvoston päämajasta saaman tiedon mukaan moninkertaispiirin 

tehdessä uuden maata kattavan piirijakoehdotuksen tehdään asiaa koskevat päätökset 

moninkertaispiirin, eli Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa. Siten Kuvernöörineuvoston 

tekemä piirijakoesitys käsitellään piirien vuosikokouksissa tiedotusasiana. Liitteenä 9 

tämänhetkinen uusi piirijakoehdotuksen kartta ja toteutusaikataulu. 

  



9. Aloitteet ja ehdokkaat SLL:n vuosikokoukselle 11.-13.6.2021 Turussa 

Yhtään aloitetta eikä ehdokasta ole tullut käsiteltäväksi määräaikaan mennessä. 

Todetaan, että LC Vihti/Nummela on asettanut DG Nina Moilasen ehdolle Suomen Lions-liiton 

varapuheenjohtajan tehtävään kaudelle 2021-2022. 

10. Lohkojen ja toimikuntien raportit 

Aluefoorumit on pidetty koronatilanteen vuoksi etäkokouksina GoToMeetingillä 

• alueet I&II 28.1.2021  

• alueet III&IV 26.1.2021  

• alueet V&VI 27.1.2021 

Kokousmuistiot liitteinä 10-12. 

 

Lohkon puheenjohtajien raportit 

I alue 

1.  lohko Teppo Valtonen LC Hämeenlinna/Tawasti (liite 13) 

Toteutuneita aktiviteetteja mm. aurausviittojen teko, Tawast Golfklubin varaston kunnostustalkoot, 

uudenvuoden pommikauppa. Tulossa Tawastgolfin pusikoiden raivaustalkoot, vieraskasvien tuhoaminen 

omalta kaupungin määräämältä palstalta. Yhteydenpidot WhatsApin avulla.  

 

2.   lohko Erkki J. Vilen LC Lammi 

Aktiviteetteina mm. pullopanttien lahjoitukset, erityispatjojen hankinta, Padasjoen, Lahti Vesijärvi 

hiihtokilpailut ja ystävänpäivänä hiihtoretki ja nokipannukahvit. 

 

3.   lohko Petri Rautio LC Janakkala/Turenki (liite 14) 

Ei uusia aktiviteetteja. Toteutuneita mm. sankarihautojen havutus, tee hyvä teko -keräys. Kokoukset on  

järjestetty Teams-yhteyksillä.  

 

II alue 

1. lohko Eero Terävä LC Hausjärvi 
Aktiviteetteja mm. kesäteatterin katon nosto, lahjoitettu pulkat päiväkoteihin, joka klubilla sankarihautojen 
kynttilät ja kukat, tablettien lahjoitus hoivakoteihin. 
 
2. lohko Virpi Heikkurinen LC Riihimäki/Kristalli 
Teams-kokoukset klubissa. Aktiviteetteja mm. joulupatakeräys, sankarihaudalla käynti. Kahden klubin, LC 
Riihimäki/Uramon ja Karan, mahdollinen yhdistyminen on ollut esillä. 
 
3. lohko Merja Vainio LC Forssa/Jokivarsi 
Klubitoiminta on ollut hiljaista. Teams-kokoukset. LC Forssa/Jokivarsi ja LC Forssa/Wahren on yhdistymässä. 
Aktiviteetteja mm. joulupatakeräys, kynttilät sankarihaudalla, Hyvää läheltä -tapahtuma oli mahdollista 
toteuttaa, koska ei ollut varsinainen tapahtuma, vaan myymälä. Pop up myyntiä ja 83 osallistujaa. 
 
III alue 
2. lohko Anne Vanhala LC Lahti/Ankkurit 
Aktiviteetteja mm. sankarihaudalla käynti, vähävaraisille perheille on lahjoitettu lahjakortteja. 
Vieraslajihankkeelle on saatu ympäristöapurahaa. 

  



IV alue 
3. lohko Anne Kortelainen LC Hollola/Kapatuosio 
Aktiviteetteja mm. pylväsmainonta, liikenteenohjaus Salpausselän kisoissa, Auta lasta, auta perhettä -keräys 
diakoniatyön kautta ja kynttilät sankarihaudalle. 
 
V alue 
1. lohko psta Kirsi Suikkanen LC Kellokoski/Annat 
Aktiviteetteja mm. joulupatakeräys, joulukuusimyynti, joululeivonnaisten myynti FB mainonnan avulla, tuotto 
lahjoitettu seurakunnan diakoniatyön kautta vähävaraisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan 
mahdollistamiseen.   
 
2. lohko Mauri Puljujärvi LC Järvenpää/Jannet 
Aktiviteetteja mm. joulupatakeräys, Järvenpään klubit haastaa Tuusulan klubit 5.5.2021 Tuusulanjärven 
rantojen puhdistamiseen, kaislakeräykseen. Järvenpään presidenttien kokous järjestetään. 
 
VI alue 
1. lohko Ensio Ruotsalainen LC Hyvinkää/Viertola 
Aktiviteetteja mm. joulunavaus, joulupatakeräys, vapputapahtuma suunnitteilla. Kokoukset 
hybridikokouksina. 
 
3. lohko psta Nina Moilanen LC Vihti/Nummela 
Aktiviteetteja mm. joulukuusimyynti, Melvin Jones -pyhänä seppeleenlasku Vihdin kirkolle. LC Vihti/Nummela 
ja LC Vihti -klubien yhdistyminen. Naistenpäivän konsertti siirretty ulkotapahtumaksi. 
 

Toimikunnat 

 

Koulutus 

Kevään koulutukset järjestetään verkossa presidenteille, virkailijoille ja lohkon puheenjohtajille. Myös some-

koulutusta on tarjolla. 

 

Palvelu 

 

Jäsentyöryhmä 

FB tiedottamisen tekstit ja kuvat lähetetty klubien tiedotusvastaaville. Jäsenhankinnasta ja jäsenkasvusta on 

uudessa Leijonaviestissä.  Tapahtumien suunnittelu- ja markkinointiapua tarjotaan klubeille. 

Jäsenhankintakampanjan voitti LC Karkkila. 

 

Leot 

Toiminnassa on ollut hiljaista. Hallituksen kokoukset on pidetty netin välityksellä. 

 

Viestintä 

Leijonaviesti on tullut painosta. Some-koulutusta on tarjolla lohkon puheenjohtajille ja vasta-alkajille sekä 

klubiviestinnästä ja markkinoinnista vastaaville. 

  

Nuorisotyö 

Camp park -leiri pidetään aiemmin suunnitellun konseptin mukaisesti Eerikkilässä, siirtyy vuodelle 2022. 

Leirikoordinaattori puuttuu vielä. 

 



Lions Quest 

Liikuntaseuravalmentajien koulutus toteutuu Riihimäellä, opettajakoulutukseen etsitään osallistujia. 

 

Rauhanjuliste 

Odotetaan uusia rauhanjulistepaketteja ja uutta aihetta. 

 

LCIF 

Neuvontaa puhelimitse tai sähköpostilla Kaisa Vainiolta. 

 

AR-säätiö (liite 15) 

Piirin saama avustus ARS säätiöltä 690€, kevään avustus vielä tulossa. Adressimyynti nyt 440 kpl. Jäljessä 

edellisvuosista, adressit eivät mene kaupaksi.  

 

Päihdetyö 

Tulossa sururyhmä äideille ja sururyhmä isille. Vanhemmille, jotka ovat menettäneet lapsensa huumeille. 

Tukea katkaisuhoitoon ja terapiaan sekä nuorille että omaisille. Hoitoon pääsy ja korvaushoidot tulisi olla 

oikea-aikaista. 

 

Ympäristö (liite 16) 

Vastuullisen kehityksen edistäminen. ”Katseet kohti kevättä” ja ”Ympäristöä kunnioittaen” 

Lions-liiton Kulmat kuntoon! -talkootapahtumat aloitetaan kevään kuluessa. 

 

Sri Lanka (liite 17) 

Uusi Lions-logo ja Roll Up suunniteltu. Tänä vuonna Sri Lankan kummilapsivierailut jää väliin.  

Koordinaattorit lähettävät lasten raportit, maksukuitit ja valokuvat ym sähköpostilla Suomeen. 

Kummeille ne lähetetään maaliskuun lopulla. 

 

Joulupata (liite 18) 

Pandemiasta huolimatta keräys onnistui hienosti. 

 

Piirikuvernöörit 

Klubivierailut yhteensä 25:een klubiin on vielä tällä kaudella jäljellä. Pyritään toteuttamaan etänä, ellei 

fyysisiä kokoontumisia enää kauden aikana suositella. 

11. Saapunut posti  

LC Riihimäki/Uramo ja LC Riihimäki/Kara ovat ilmoittaneet yhdistymisestään kevään 2021 aikana (liite 19). 

Todetaan ja hyväksytään yhdistyminen. 

  



12. Muut asiat  

• Lions-toiminnan markkinointi piirissä: piiri on maantieteellisesti laaja, eivätkä piirin ulkoiset FB-sivut 

ole helposti ulkopuolisten löydettävissä. Päätettiin antaa lohkon puheenjohtajille tehtäväksi perustaa 

alueelliset FB-sivut, esim. kaupungeittain/kunnittain. Lohkon puheenjohtajat seuraavat tämän alueen 

ja lohkojensa klubien FB- (ja myöhemmin Instagram-) viestintää, ja jakavat tapahtumatietoja näille 

uusille sivuille. Sivut nimetään ’asiakasystävällisesti’, esim. Hyvinkään lionsklubit, jotta 

hyväntekeväisyystapahtumien etsijän olisi ne omalta alueeltaan helppo löytää. 

16.2.2021 klo 18 järjestetään GoToMeeting, jossa lohkon puheenjohtajat saavat ohjausta ja sovitaan 

yhteisistä käytännöistä. 

• Leijonaviesti on painettu, jakelu hoidetaan lohkon puheenjohtajien toimesta. Lehdet on 

noudettavissa Nurmiprint Oy:stä Nurmijärveltä 15.2.2021 alkaen maanantaista perjantaihin klo 14 

saakka.  Noudot yhteistyöllä! 

13. Seuraava piirihallituksen kokous  

Seuraavan kokouksen aika on muuttunut ja se pidetään etäkokouksena torstaina 15.4.2021 klo 18.00 

(johtuen piirin vuosikokouksen valmisteluista perjantaina 16.4.21.) 

Ns. piirihallituksen karonkkakokous pyritään pitämään kasvotusten kesäkuussa, jos vain koronarajoitukset 

sen mahdollistavat. 

14. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.44. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Nina Moilanen     Kirsi Suikkanen 

piirikuvernööri 2020-2021   piirisihteeri 2020-2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

 

Mauri Puljujärvi     Eero Terävä 

 

 


