
 

 

 

 

 

 

 

 

Lions-piiri 107-C, kauden 2020-2021 4. varsinainen hallituksen kokous  

Aika  15.4.2021 klo 18.00 
Paikka GoToMeeting -etäkokous 
 

1. Kokouksen avaus 

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

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 18/25, joten todetaan kokouksen olevan päätösvaltainen. 

5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 

6. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: ZC Anne Kortelainen ja ZC Kirsi Tevajärvi-Pärssinen. 

7. Piirin taloudellinen tilanne 

Piirin rahastonhoitaja Hannu Ojala kertoi piirin tilien tilanteen: hallintotilillä on 27.150,50 eur ja nuorisotilillä 

25.540,23 eur. Todettiin taloudellisen tilanteen olevan hyvän. Todetaan, että 5 klubilla on vielä maksamatta 

Leijonaviestin tukimaksu. 
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8. Piirin pankkitilien käyttöoikeuksien siirto kaudelle 2021-2022 

Päätettiin siirtää Helmi Säästöpankissa olevien piirin tilien FI73 4212 0010 2513 34 sekä FI51 4121 0010 2513 

42 ja verkkopankin käyttöoikeudet tulevalle piirikuvernöörille Eija Björkbackalle (xxxxxx-xxxx) 1.7.2021 

alkaen. Piirin rahastonhoitaja Hannu Ojalan (xxxxxx-xxxx), joka jatkaa kaudella 2021-2022 piirin 

rahastonhoitajana, käyttöoikeudet säilyvät ennallaan. Samalla poistetaan käyttöoikeudet kauden 2020-2021 

piirikuvernööri Nina Moilaselta (xxxxxx-xxxx). 

9. Piirilehden julkaiseminen ja tukimaksun suuruus kaudelle 2021-2022 

Ehdotetaan vuosikokoukselle C-piirin Leijonaviesti-lehden julkaisemista kaudella 2021-2022. Tukimaksun 

suuruudeksi ehdotetaan 80 eur, mainoksia on eri hintaisia koosta riippuen. 

10. Piirissä elokuussa 2022 järjestettävän nuorisoleirin tukimaksun suuruus 

Piirin nuorisoleiri on v. 2019 päätetty järjestettäväksi kesällä 2020. Leiri on koronan takia jouduttu siirtämään 

kaksi vuotta eteenpäin kesälle 2022. Ehdotetaan piirin vuosikokoukselle vahvistettavaksi leirin talousarvio 

vuoden 2019 päätöksen mukaan. Erillistä tukimaksua ei tarvita. (Leirin budjetti liite 2) 

11. Piirihallituksen kokoonpano kaudella 2021-2022 

Esitetään vuosikokoukselle vahvistettavaksi kauden 2021-2022 piirihallituksen kokoonpano (liite 3). 

12. Saapunut posti  

LC Vihti, Vihti/Nummela ja Vihti/Hiidenvesi ovat ilmoittaneet yhdistymisestään 1.7.2021. Todetaan klubien LC 

Vihti/Nummela ja Vihti/Hiidenvesi lakkautus per 30.6.2021 (Liite 4 ja 5) 

13. Muut asiat 

Orkester Norden Berliinin konferenssi perutaan v 2021 siirretään v 2022 .  Svenska kulturfondet on 

lahjoittanut 15.000 euroa ministerineuvoston lisäksi. Kotimaiset tapahtuvat toteutunevat. Digi-Nuorisoleirin 

paikkoja 80 kpl.  

Vuosikokous striimataan live YouTubeen. Piiri tekee lahjoituksen LCIF:lle kv-varapresidentin videopuhetta 

vastaan. Sri Lankan kummilasten todistusten ja kuittien ja valokuvien toimitus on vaikeaa. Värikäs esite 

jäsenhankintaa varten tekeillä, 22.5. mennessä valmis. Jaossa piirikuvernööreillä. 20.000 kpl. Jäsenwebinaari 

jatkuu maanantaina 19.4. Tarjan johdolla. Kevennykseksi kerrottiin lisäksi mukavia asioita ja vitsejä. 

14. Piirihallituksen karonkka 

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

sen mahdollistavat.  

15. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.08. 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Nina Moilanen     Kirsi Suikkanen 

piirikuvernööri 2020-2021   piirisihteeri 2020-2021 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Anne Kortelainen    Kirsi Tevajärvi-Pärssinen 


