
 

 

            
              

 

 

Lions-piiri 107-C, kauden 2021-2022 1. hallituksen kokous  

Aika  17.8.2021 klo 18.00 
Paikka Metsolan päiväkoti, Metsolankaari 20, 05200 Rajamäki 
 

1. Kokouksen avaus 

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

2. Leijonahenki 

Noustiin kuuntelemaan Leijonahenki. 

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 (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 3.8.2021 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 20/23, joten todetaan kokouksen olevan päätösvaltainen. 

6. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 

7. Pöytäkirjantarkastajien valinta.  

Valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: ZC Paula Fagerroos-Hautala ja ZC Esa Salonen. 
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8. Piirihallituksen kokoonpano ja tehtävät 

Piirin sääntöjen mukaan piirihallitukseen kuuluu piirikuvernööri, edellinen piirikuvernööri, 1. ja 2. 

varapiirikuvernööri, sekä piirikuvernöörin nimittämät piirisihteeri, rahastonhoitaja tai 

piirisihteeri/rahastonhoitaja, alueiden puheenjohtajat (jos virkaa käytetään piirikuvernöörin toimikaudella), 

lohkojen puheenjohtajat, piirin jäsentyöryhmän koordinaattori, piirin johtajakoulutusryhmän koordinaattori, 

piirin palveluryhmän koordinaattori ja piirin LCIF-koordinaattori. Heillä kaikilla on ääni-, puhe- ja läsnäolo-

oikeus. 

Lisäksi piirihallitukseen voi kuulua puhevaltaisina asiantuntijajäseniä ja toimikuntien puheenjohtajia. Piirin 

klubiin kuuluvilla entisillä piirikuvernööreillä on läsnäolo- ja puheoikeus piirihallituksen kokouksissa. 

Todettiin piirihallituksen kokoonpano ja tehtävät. 

9. Piirin taloudellinen tilanne 

Piirin rahastonhoitaja Hannu Ojala kertoi piirin tilien tilanteen: hallintotilillä on 17.973,00 eur ja nuorisotilillä 

28.490,08 eur.  

Todettiin, että edellisen kauden piirikuvernööri Nina Moilanen on tehnyt Suomen Lions-liitolle 

piirirahaselvityksen, joka on edellytyksenä sille, että liitto maksaa kuluvan kauden piirirahan piirille. 

Todettiin taloudellisen tilanteen olevan hyvän. 

10. Piirin laskujen hyväksyminen 

Todettiin, että kaudella 2021-22 piirille osoitetut laskut hyväksyy maksettavaksi istuva piirikuvernööri Eija 

Björkbacka. 

11. Kauden teemat ja tavoitteet 

Kansainvälinen teema: United in kindness and diversity 

Kansallinen teema: Monta tapaa tehdä hyvää 

Piirin teema: Yhdessä olemme enemmän 

Piirin tehtävänä on tukea klubeja näiden toiminnassa ja jatkuvuuden turvaamisessa. Tarjoamme klubeille 

monipuolisen aktiviteettivalikoiman paikalliselta ja kotimaiselta tasolta kansainvälisiin yhteisprojekteihin. 

Kannustamme klubeja käymään sisäistä keskustelua jäsenten tarpeista ja toiveista toiminnalle. Kun toiminta 

tuottaa iloa ja jäsenet voivat kokea pääsevänsä tekemään merkityksellisiä asioita, vahvistuu yhteishenki ja 

sitoutuminen jäsenyyteen. Tämä, yhdistettynä vahvaan tiedottamiseen, houkuttelee uusia jäseniä mukaan 

toimintaan. 

C-piiri kannustaa klubeja osallistumaan ja toteuttamaan järjestömme yhteisten aktiviteettien lisäksi myös 

nuorisoon liittyviä aktiviteetteja.  

12. Lohkojen toimintasuunnitelmat 

Lohkojen toimintasuunnitelmat Liitteinä 2-6 

Paljon hyviä aktiviteetteja on klubeilla tiedossa. Koronatilanteen helpottaessa tapaamiset ja live-aktiviteetit 

toteutunevat. Suunnitteilla lohkojen klubien yhteisiä tapahtumia ja presidenttien tapaamisia. Aktiviteetteja 

mm. Järvien kierros, Vauvasta vaariin, Hyvä teko, Pelastusarmeijan Joulupatakeräys, Joulumaa, Lasten 

talvikarnevaali, seppeleenlaskut sankarihaudoille ja kevättalvella Salparieha. 

 

 

 

 



13. Toimikuntien toimintasuunnitelmat 

Toimikuntien puheenjohtajat esittelivät kauden suunnitelmia.  Toimintasuunnitelmat Liitteenä 7-8 

Kaisa Vainio, LCIF. Uusi yritys LCIF-päivään 28.5.2022. Kaudella uusi Melvin Jones -kilpailu. Kaisa jakoi uutta 

tietovihkosta lohkon puheenjohtajille. Kaisalle voi myös soittaa, jos klubeissa tarvitaan apua LCIF-lahjoitusten 

maksamiseen. 

Markku Rantala, päihdetyö. Kirjoitus Lions-lehdessä, toimintaohjeet jos havaitsee päihdeongelmia. Nuoria 

huumeidenkäyttäjiä on kuollut huolestuttavan paljon. Kondis yhteistyötä 3 vuotta Järvenpäässä. Kiinnijääneillä 

päihtyneillä ajoneuvojen kuljettajilla on hallussaan enemmän huumeita kuin alkoholia. Jätevesien 

huumepitoisuudet kasvavat koko ajan. 

Minna Kurki, nuorisovaihto. Kansainvälinen nuorisoleiri heinäkuussa 2022. Leirin vetäjää haetaan. Eerikkälän 

urheiluopistosta pyydetään uusi tarjous leirin ajaksi. Nuorisovaihdon sosiaalinen markkinointi. 

Matti Paavola, Sri Lankan kummilapset. Tällä hetkellä avunsaajia noin 1.000, noin 50 lasta odottaa kummia. 

Vuonna 2020 oli viimeisin matka tapaamaan kummilapsia. Sri Lankan Lions-ystävät, tärkein hanke Ratnapurin 

silmäsairaala. Tällä hetkellä keskitytään kaihileikkauksiin vähävaraisille. Leikkaukset maksavat 100 euroa. 

Leikkauksia on mahdollista tukea 50 euron tukimaksulla. Silmäsairaala maksaa loput.  

Ritva Kajaala, AR-säätiö. Tavoitteena on myydä 400 adressia tällä kaudella. Säätiön apurahaa on tarjolla, mm 

sydäniskurin kulu on noin 1.000 euroa. Säätiöllä on uudet kotisivut. Suunnitteilla seminaari keväälle 2022. 

Kirsi Tevajärvi-Pärssinen, Rauhanjuliste. Kauden aihe ”Olemme kaikki yhteydessä toisiimme”. Paketit ovat 

tilattavissa. Piiri tukee 50 eurolla piirin parasta työtä, joka valitaan piirihallituksen kokouksessa 9.11.2021. 

Muistutetaan että töiden koko on oltava ohjeiden mukainen. 

Lauri Vainio, Leo-johtaja. Odotetaan nuorten rokotteita, jotta päästään kokoontumaan. 

Merja Kivilahti, Lions Quest. Koulutus on tulossa. KiTeNet- koulutus 16.9.2021. 

Nina Moilanen, koulutus, piirin neuvonantaja. Johtajuuskoulutuskoordinaattori, neuvoo jos toimikunnasta ei 

tiedetä vastausta klubien kysymyksiin. Piirin sivuilla on tietoa koulutuksista ja ilmoittautumiset. 

Somekoulutusta lohkon puheenjohtajille, vasta-alkajille ja klubiviestinnän ja markkinoinnin henkilöille. 

Suositellaan että klubinimet ovat muotoa Lions Club xx, ei LC xx. Voimavalmennusillat syyskuussa, 

aluefoorumeiden yhteydessä lokakuussa ja helmikuussa 2022. 

Tarja Salomäki, GMT jäsentoimiala. Piirin uusi jäsentyöryhmä on koottu. Jäsentyytyväisyyskysely lähetetty 

klubien käyttöön. 

Raija Alonen, palvelujohtaja. Tehostetaan raportointia. Lohkon puheenjohtajat selvittävät, onko tarvetta 

koulutuksiin. 

Outi Kyöstilä, viestintä. Piirilehti ilmestyy syyskuussa 2021. Toimialajohtajien on tarkistettava omat tietonsa 

piirin kotisivuilta ja lähetettävä viestiä Osmo Niiraselle, webmasterille, jos aihetta korjauksiin. Alueelliset FB-

sivut, halutaan tietoa uusille leijonille, alueiden asukkaille. Tekeillä lehdistötiedotepohja. 

 

14. Piirifoorumi  

Piirifoorumi pidetään 24.8.2021 Rajamäellä. Koronaviruksen neljäs aalto verottanee osallistujamääriä.  

Yhteisen piirifoorumin jälkeen jakaannutaan aluefoorumeihin, joiden ohjelmasta keskustellaan tämän 

kokouksen jälkeen. 

GST Raija Alonen pitää sihteerikoulutuksen yhdessä piirisihteeri Kirsi Suikkasen kanssa ja IPDG Nina 

Moilanen ja Mia Uusimäki pitää yhdessä rahastonhoitajakoulutuksen. 

 

 



15. Saapunut posti  

Ei saapunutta postia. 

 

16. Muut asiat 

Keskusteltiin piirin toiminnan järjestämisestä koronan keskellä. Tilaisuudet livenä, jos mahdollista. Terveys 

edellä. Kun klubeissa pitkästä aikaa kokoonnutaan, otetaan kaikki jäsenet kuin uudet jäsenet vastaan ja 

mukaan toimintaan. Kuppikuntia muodostuu, pieni piiri pyörii ja samat ihmiset pyörittävät aina kaikki asiat. 

Jäsenhankinta lapsiperheille voisi olla mukavaa tekemistä yhdessä, ei vastentahtoista pakkopullaa. Tehdään uusi 

normaali Leijonatoiminnassa. 

 

17. Seuraava piirihallituksen kokous 

Seuraava piirihallituksen kokous pidetään 9.11.2021 klo 18.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

 

18. Kokouksen päättäminen klo 20.09. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Eija Björkbacka     Kirsi Suikkanen 

piirikuvernööri 2021-2022   piirisihteeri 2021-2022 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

Paula Fagerroos-Hautala    Esa Salonen 

 

 


