
 

 

            
              

 

 

Lions-piiri 107-C, kauden 2021-2022 3. varsinainen hallituksen kokous  

Aika  8.2.2022 klo 18.00 
Paikka Länsikaaren koulu Kehätie 37 05200 Rajamäki 
 

1. Kokouksen avaus 

Piirikuvernööri Eija Björkbacka avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 

2. Leijonahenki. Noustiin laulamaan Leijonahenki.  Piirikuvernööri ojensi Markku Rantalalle 70-v 

onnitteluruusun ja adressin. Markun oikea syntymäpäivä on joulukuussa, jäsenraportissa on virhe. 

3. Todetaan puheenjohtaja ja sihteeri 

Piirin sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksessa toimii puheenjohtajana istuva piirikuvernööri sekä 

kokouksen sihteerinä toimii piirisihteeri. Puheenjohtajana toimii piirikuvernööri Eija Björkbacka 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 31.1.2022 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. Viime hetken sairaustapausten vuoksi kaksi virallista edustajaa oli mukana 

puhelimen välityksellä. Paikalla oli 12/23, joten todetaan kokouksen olevan päätösvaltainen. 

6. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslistaan lisättiin kohtaan 13. C-piirin alueiden lohkojakouudistus. Numerointi muuttui vastaavasti, 14. 

Muut asiat, 15. Seuraava piirihallituksen kokous ja 16. Kokouksen päättäminen. Muilta osin esityslista 

hyväksyttiin. 

7. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: ZC Erkki Tolonen ja ZC Teppo Valtonen. 

 

 

 

 

We serve – Me palvelemme Yhdessä olemme enemmän 

Piiri 107 C 

Piirikuvernööri, DG 2021 - 2022 Eija Björkbacka 

Lions Club Nurmijärvi/Kanerva 

Kermintie 3, 05100 Röykkä 

Tel. +358 40 7229922, e-mail: eija.bjorkbacka@lions.fi 



8. Piirin taloudellinen tilanne 

Piirin rahastonhoitaja Hannu Ojala kertoi piirin tilien tilanteen: hallintotilillä on 24.188,80 eur ja nuorisotilillä 

31.107.,25 eur. Todettiin taloudellisen tilanteen olevan hyvän. Todetaan, että 11 klubilla on vielä maksamatta 

Leijonaviestin tukimaksu.  

 

9. Piirin vuosikokousasiat 

• Koronatilanteen kokoontumisrajoitukset purkautuvat, joten piirin vuosikokous järjestetään 

perinteisesti 23.4.2022 Nurmijärvellä. 

• Päätettiin esittää vuosikokoukselle 

o kauden 2020-2021 tilinpäätös (liite 2)  

o toiminnantarkastajien lausunto (liite 3) 

o kauden 2020-2021 toimintakertomus (liite 4) 

o piirikuvernööri- ja varapiirikuvernööriehdokkaat kaudelle 2022-2023: 

• piirikuvernööriehdokas: 1. varapiirikuvernööri Ismo Kajaala,        

LC Riihimäki/Uramo-Kara 

• 1. varapiirikuvernööriehdokas: 2. varapiirikuvernööri Hannu Ojala, LC Kärkölä  

• 2. varapiirikuvernööriehdokas: Anne Vanhala, LC Lahti/Ankkurit 

 

o kauden 2022-2023 alustavan  

• toimintasuunnitelman (liite 5) ja  

• talousarvion (liite 6), sisältää  piirilehden tukimaksua 80 euroa/klubi. 

• piirihallituksen kokoonpano esitellään vuosikokouksessa 

• nuorisoleirin kustannukset kesällä 2022 (liite 7). Piiri maksaa leiristä 20.000 

euroa tukea, ei kerätä klubeilta.  

 

10. Aloitteet ja ehdokkaat SLL:n vuosikokoukselle 10.-12.6.2022 Kouvolassa 

Yhtään aloitetta eikä ehdokasta ei ole tullut käsiteltäväksi määräaikaan mennessä. 

Todetaan, että LC Vihti on asettanut IPDG Nina Moilasen ehdolle Suomen Lions-liiton varapuheenjohtajan 

tehtävään kaudelle 2022-2023. 

11. Lohkojen ja toimikuntien raportit 

Aluefoorumit on pidetty koronatilanteen vuoksi etäkokouksina GoToMeetingillä 

• alueet I&II 25.1.2022  

• alueet III&IV 26.1.2022  

• alueet V&VI 27.1.2022 

 

Lohkon puheenjohtajien raportit, liitteet 8-10 

Lohkon puheenjohtajat kertoivat lohkojen toiminnasta ja yhteisaktivitteeteista. Jonkun verran on ollut 

vierailuja klubien tapahtumissa tai kokouksissa. Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskut on hoidettu ja Leijonien 

kirkkopyhät on vietetty. Vanhuksille on toimitettu joulukukkia kotihoidon kautta. 

 

Toimikuntien raportit 

Nuorisotyö, Ismo Kajaala välitti Minna Kurjen puolesta Nuorisoleirin terveiset. Tarkennus klubien ohjelmien 

kustannuksiin: Piiri ei maksa niitä. 

 

Koulutus, Nina Moilanen kertoi tulevista koulutuksista. 



 

Veteraanit, Matti Kulmala kertoi veteraanien määrän olevan 4378. 

 

Sri Lanka, kummilapsitoimikunnan tarkastusmatka tältä vuodelta on peruttu. Korona-pandemia on 

aiheuttanut vaikeuksia Ratnapurin silmäsairaalan toiminnalle (liite 11). 

 

AR Säätiö, Ritva Kajaala kertoi tämän kauden tavoitteen olevan 700 kpl myytyä adressia. Tilanne nyt on 540 

kpl. ARS seminaari on suunnitteilla, Ritva ja Kaisa. MJ ja Lions-ritarijuhla peruttiin. Ritarijuhla 3/2022 on 

peruttu. Yhteinen lounastapaaminen suunnitteilla toukokuulle, kuten viime vuonna. 

 

Leot, Järvenpään Leo-klubi toimii matalalla profiililla. Talvipäivät Asikkalassa ehkä perutaan. 

 

Rauhanjuliste, Kirsi Tevajärvi-Pärssinen kertoi, että uusi teema on ”Johda sydämellä”. Rauhanjulistepaketin 

hinta on 16€/kpl. Kannustetaan klubeja hankkimaan niitä kouluille. 

 

Päihdetyö, Markku Rantala kertoi Helsinkiin suunnitellusta huumeidenkäyttöhuoneen kokeilua. Lakialoitetta 

ja valistusta odotetaan. Vertaistukiryhmä kokoontuu taas, kun rajoitukset poistuvat. 

 

LCIF, Kaisa Vainio. PCC Heikki Hemmilän lähettämä klubien MJ tilastotiedot välitetään piirihallitukselle 

sähköpostilla (liite 12) 

 

Joulupatakeräys. Vesa Rauttu on lähettänyt terveiset ja keräystulokset sähköpostilla  (liite 13)  

 

12. Saapunut posti.  
o Kansainvälinen järjestö Lions Clubs International on myöntänyt LC Lahti/Ankkurille Kansainvälisen 

Kindness Matters -palvelupalkinnon.  
o Piiri tukee koulutuksia seuraavasti: RLLI max 200 euroa ja ALLI max 300 euroa, yhteensä 500 euroa, 

jaettavaksi kaikkien koulutuksiin lähtevien kesken. 

13. C-piirin alueiden lohkojakouudistus. 1. VDG Ismo Kajaala esitteli uutta lohkojakoa. Muutos 1. 

alueella, lohkojen 1., 2. ja 3. klubit päätettiin jakaa 1.7.2022 alkaen 1. ja 2. lohkoihin (liite 14). 5. alueen 

suunnittelua jatketaan vielä. 6. alue pidetään ennallaan.  

14.(13.) Muut asiat. Muita asioita ei ollut. 

15.(14.) Seuraava piirihallituksen kokous. 

Seuraava kokous ja karonkka pidetään 22.4.2022.  Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

16.(15.) Kokouksen päättäminen  

Piirikuvernööri päätti kokouksen klo 20.13. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Eija Björkbacka     Kirsi Suikkanen 

piirikuvernööri 2021-2022   piirisihteeri 2021-2022 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Erkki Tolonen     Teppo Valtonen 


