
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lions-piiri 107-C, kauden 2020-2021 2. ylimääräinen hallituksen kokous  

Aika  17.6.2021 klo 18.00 
Paikka Lepaan Viinitila, Viinitilantie 12, 14610 Lepaa 
 

1. Kokouksen avaus 

Piirikuvernööri Nina Moilanen avasi kokouksen klo 18.15 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 

2. 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 20.5.2021 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 14/25, joten todetaan kokouksen olevan päätösvaltainen. 

6. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 

7. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: ZC Erkki J. Vilen ja ZC Merja Vainio 

 

 

 

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 

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=61.114246613077%2C24.343267269999&fbclid=IwAR2lrLs8aZZaNbWdRYkjVWT4CF8mMoZktG51zkWpiMdLg1pnZkFLMX99Gks


8. Lyhytaikaisen lainan myöntäminen Lahden klubien Lions Green City -hankkeelle (liitteet 2-5) 

LC Lahti/Ankkurit toimii vastuuklubina Lions Lahti Green City -hankkeessa. ZC Anne Vanhala esitteli hankkeen: 

Lions Lahti Green City -hanke työllistää urheiluseuroista 50 nuorta ja Lahden nuorisopalveluista 50-70 nuorta.  

Ajalla 7.6.-9.7.2021 nuoret poistavat luonnosta sekä eläinperäisiä että kasviperäisiä vieraslajeja. 

Talkootyöstään urheiluseuroille maksetaan korvaus ja nuoret saavat lisäksi todistuksen aktiivisuudestaan.  

ELY-keskus on 16.3.2021 tehdyllä päätöksellään myöntänyt LC Lahti/Ankkureille hankerahoitusta 15.720,00 

€. hankkeen omarahoitukseksi on hyväksytty ohjaajien työpanos. ELY-keskuksen rahoitus maksetaan 

suoritetusta työstä kuitteja vastaan. LC Lahti Ankkurit ovat anoneet lyhytaikaista, korotonta 10.000,00 € 

lainaa C-piiriltä, jonka avulla korvausten maksuaika urheiluseuroille lyhentyy tuntuvasti. Hanke 

loppuselvityksineen voidaan siten päättää jo elokuun 2021 aikana, jonka jälkeen laina maksetaan takaisin. 

Päätettiin myöntää LC Lahti/Ankkureille 10.000,00 € laina. Laina on nostettavissa 1.7.2021. Laina on koroton 

ja se maksetaan takaisin heti, kun ELY-keskuksen hankerahoitus on saatu. Ennen lainan nostoa LC 

Lahti/Ankkurit toimittaa hankkeen kokonaisbudjetin ja varmistaa, että ELY-keskus hyväksyy korvattaviksi 

kuiteiksi myös omarahoitusosuutena tehtävät työtunnit (eli että työkorvaukset urheiluseuroille korvataan 

täysimääräisenä), eikä rahoitusjärjestelystä koidu kuluja C-piirille. 

9. Kauden kokemukset 

Sotakamreeri Matti Kulmala kertoi sotiemme veteraanien tämänhetkisestä tilanteesta ja Tammenlehvä 

Perinneliitosta. Matilla on myynnissä Sotiemme naiset -merkkiä. 

10. Saapunut posti  

Leijona-Bikers -kokoontumisajojen kutsu, 30.7.-1.8.2021 Savonlinnassa (liite 6). 

11. Muut asiat, muistamiset 

Piirikuvernööri palkitsi kauden virkailijoita (liite 7). AR Säätiön edustaja Teppo Valtonen palkitsi Jari Nisulan ja 

Kirsi Tevajärvi-Pärssisen ARS-ansiomerkillä.  

IPDG Hannu Hertti luovutti DG Nina Moilaselle piirin standaarin ja IPDG kiertopalkinnon, lasisen 

paperipainon. 

12. Kokouksen päättäminen  

Piirikuvernööri päätti kokouksen klo 19.08 ja toivotti kaikille hyvää kesää.  

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Nina Moilanen     Kirsi Suikkanen 

piirikuvernööri 2020-2021   piirisihteeri 2020-2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Erkki J. Vilen     Merja Vainio 


