
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Aika  10.11.2020 klo 18.00 
Paikka Teatterihotelli Riihimäki, Hämeenaukio 1, 11100 Riihimäki 
 & GoToMeeting 
 

1. Kokouksen avaus 

Piirikuvernööri Nina Moilanen avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 

2. Leijonahenki 

Noustiin kuuntelemaan Leijonahenki. 

Pidettiin hiljainen heti viikonloppuna menehtyneen LC Janakkala/Turengin ja piirihallituksen entisen jäsenen 

Aaro Sjöroosin muistolle 

Kohotettiin malja 70-60-50: 

70-vuotiaalle Leijonatoiminnalle Suomessa 

60-vuotiaalle Suomen Lions-liitolle ja 

50-vuotta täyttäneelle lohkon puheenjohtaja Virpi Heikkuriselle (LC Riihimäki/Kristalli) – hänelle luovutettiin 

piirin standaari. 

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. 

Kokous on hybridikokous, osa osallistui etänä GoToMeeting-yhteydellä. 

Lista läsnäolijoista pöytäkirjan liitteenä. Liite 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 26.10.2020 kaikille piirihallitukseen kuuluville 

jäsenille. Täten todetaan, että kokous on laillisesti koollekutsuttu. 
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Piirin sääntöjen mukaan pitää paikalla olla vähintään puolet piirihallituksen äänivaltaisista jäsenistä, jotta 

kokous on päätösvaltainen. Paikalla oli 18/25, joten todetaan kokouksen olevan päätösvaltainen. 

6. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 

7. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: ZC Teppo Valtonen ja ZC Petri Rautio. 

8. Toimintakertomus ja tilinpäätös kaudelta 2019-2020 

Hannu Hertti esitteli toimintakertomuksen kaudelta 2019-2020, Liite 2. 

Reijo Nieminen esitteli tilinpäätöksen kaudelta 2019-2020, Liite 3. 

9. Rauhanjulistekilpailun voittajatyön valinta ja palkitseminen 

Toimikuntapuheenjohtaja Kirsi Tevajärvi-Pärssinen esitteli syksyn rauhanjulistekilpailun osallistujatyöt (5 kpl). 

Kilpailun aiheena oli tänä vuonna ’Rauhaa palvelun kautta’. Piirin voittajaksi valittiin LC Asikkala/Kanavan 

sponsoroima Länsi-Asikkalan ala-asteen oppilaan Helen Unajan työn ”Rauhaa ja ystävällisyyttä”. Piiri 

palkitsee voittajan 50 eur stipendillä ja työ jatkaa moninkertaispiirin kilpailuun.  

10. Piirin taloudellinen tilanne 

Piirin rahastonhoitaja Hannu Ojala kertoi piirin tilien tilanteen: hallintotilillä on 24.740,93 eur ja nuorisotilillä 

22.982,42 eur. Piiriraha on tullut. Todettiin taloudellisen tilanteen olevan hyvän. 

11. Terveiset aluefoorumeista 

Aluefoorumit on pidetty koronatilanteen vuoksi etäkokouksina GoToMeetingillä 

alueet I&II 22.10.2020  
alueet III&IV 26.10.2020  
alueet V&VI 21.10.2020 

Kokousmuistiot Liitteet 4-6. 

12. Lohkojen tuleva toiminta 

Lohkon puheenjohtajien raportit syyskaudelta. Liitteet 7-10. 

Lohkon puheenjohtajat kertoivat tulevien kuukausien ajalta lohkojen yhteisaktiviteeteista: 

Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskut sankarihaudoilla, joulupatakeräykset, tee hyvä teko -aktiviteetit, leijonien 

kirkkopyhä, talviriehoja ja vanhusten ulkoiluttamista. Kuulimme myös tammikuun aluefoorumien 

järjestelyistä: 

alueet I&II 25.1.2021 Merja Vainio, Lounais-Hämeen pirtti 

alueet III&IV 26.1.2021 Anne Vanhala, Lahden Upseerikerho, workshop päihteistä 

alueet V&VI 27.1.2021 Mauri Puljujärvi, Kellokosken koulu 

Todettiin, että tilaisuudet ovat piirin sisäisiä. Piirikuvernööriehdokkaat esittäytyvät ko. tilaisuuksissa. 

Moninkertaispiirin eri tehtävien ehdokkaille tarjotaan tilaisuus esittäytyä piirin vuosikokouksessa väliajoilla 

esim. ’vaaliständillä’.  

13. Saapunut posti  

Ei saapunutta postia. 

 

 



14. Muut asiat 

Kuvernöörineuvosto on valmistellut uutta piirijakoa. Suomen 14:sta piiristä 7 ei täytä järjestön asettamia 

tavoitteita piirin koolle (min 1.250 jäsentä ja 35 klubia), jonka takia piirimäärää on supistettava. Uuden 

piirijakosuunnitelman myötä piirejä tulee olemaan 8 ja kaikkien jäsenmäärä on yli 2.200 jäsentä. Kartta 

Liitteenä 10.  

Asia on valmisteluvaiheessa ja Lions-liiton hallituksen kokouksen (13.11.) jälkeen lähetetään klubeille 

ehdotuksesta tiedote ja tarkempi selvitys klubien sijoittumisesta kunnittain uusiin piireihin. 

15. Seuraava piirihallituksen kokous 

Seuraava piirihallituksen kokous pidetään tiistaina 9.2.2021 klo 18.00, paikka selviää myöhemmin. 

16. Kokouksen päättäminen. Piirikuvernööri Nina Moilanen päätti kokouksen klo 19.41. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
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