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Yleistä 
 

                               Kauden teemat 
 

Kansainvälinen Dignity. Harmony. Humanity. (Arvokkuus. Sopusointu. Ihmisyys.) 
Kotimainen  Lions – monta tapaa tehdä hyvää - 
Piirin  Yhdessä tekemällä tavoitteisiin. 
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                     Lions Clubs International 
 

Järjestön 98. kansainvälinen vuosikongressi pidettiin Honolulussa, USA:ssa  26. – 30.6.2015. 
Kokouksessa valittiin järjestön kansainväliseksi presidentiksi  Jitsuhiro Yamada Japanista,                     
1. varapresidentiksi  Robert  Corlew USA:sta ja 2. varapresidentiksi  Naresh Aggarwal 
Intiasta.   
Piirikuvernöörielektien koulutus pidettiin vuosikongressin yhteydessä 23. – 26.6.2015 ja 
piirikuvernöörien virkaan asettaminen tapahtui juhlallisessa seremoniassa 30.6.2015. 
 
Suomen Lions-liitto ry 
Hallitus 2015-2016 
Pj. CC Jari Rytkönen 
VCC Heikki Hemmilä 
IPCC Tuomo Holopainen 
DG Markku Vihavainen 
DG Kauko Niemelä 
IPDG Kalevi Sillanpää 
IPDG Kaisa Vainio         
Siht. GS Maarit Kuikka 
 
Kuvernöörineuvosto (KVN) 2015-2016 
Pj. CC Jari Rytkönen 
VCC Heikki Hemmilä 
IPCC Tuomo Holopainen 
Piirikuvernöörijäsenet 
107-A Ari Lindell 
107-B Kari Eväsoja 
107-C  Juha Pirkkamaa 
107-D Markku Vihavainen 
107-E Erkki Voutilainen 
107-F Timo Sysilampi 
107-G Jorma Tuhkanen 
107-H Kyösti Suomalainen 
107-I Harri Hirvelä 
107-K Hannu Nyman 
107-L Kauko Niemelä 
107-M Antti Raitaniemi 
107-N Veikko Teerioja 
107-O Jukka Boren 
  
Kuvernöörineuvoston sihteerinä toimi GS Maarit Kuikka. 
Kokoukset                                                                                                                                                       
Vuokatti, järjestäytymiskokous 14.6.2015                                                                                                    
Luosto 29.8.2015                                                                                                                               
Sähköpostikokous  5.-6.10.2015         Liiton 63. Vuosikokous                                                                                                         
Helsinki 21.11.2015       Turku 27-28.05.2016                                                                                                                          
Maarianhamina 5.3.2016                                                                                                                           
Helsinki 25.4.2016                                                                                                    
Sähköpostikokous 27.-28.4.2016                                                                                                                 
Turku 27.5.2016 
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Hallinto 
 
Piirihallitus 
 

Ohjesäännön mukaisesti piirihallitukseen kuului piirikuvernööri, 1. ja 2. varapiirikuvernööri, 
edellinen piirikuvernööri, piirin rahastonhoitaja sekä alueiden- ja lohkon puheenjohtajat. Heillä 
on siis piirihallituksen kokouksessa äänioikeus. Lisäksi piirihallitukseen oli kutsuttu eri 
toimialueiden tehtäviin ns. toimikuntien puheenjohtajiksi leijonia, joilla on piirihallitusten 
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Entisillä piirikuvernööreillä on piirihallituksen 
kokouksessa puhe-ja läsnäolo-oikeus. Samoin piirihallituksen kokoukseen voivat osallistua 
piirin klubien jäsenet. 
Piirihallitus kokoontui toimintakaudella viisi kertaa. Perinteeksi on tullut järjestää 
piirihallituksen kokouksen vuoroittain eri alueilla, koska näin piirihallitus tasapuolisesti 
tutustuu piirin eri alueisiin ja niiden sekä klubien toimintaan. 
Kaikissa piirihallituksen kokouksissa (pl. ensimmäinen tutustumiskokous) oli mukana myös 
puolisotoiminta. Lions toiminnassa halutaan korostaa puolisoiden tukea tähän arvokkaaseen 
toimintaan. 
   Kokoukset 
 

1. 20.08.2015 Turku, Merikarina 
2. 19.09.2015 Brändö, ravintola Gullvivan 
3. 25.11.2015 Salo, kaupungintalon valtuustosali 
4. 20.02.2016 Vehmaa, ravintola Torpparin tupa 
5. 17.03.2016 Pöytyä, (Yläne) luontokabinetti 

 
Vuosikokous 

 
Piirin vuosikokousta vietettiin lauantaina 16.04.2016 Loimaalla, Metsämaalla Kalliohovissa. 
Järjestelyvastuussa oli LC Loimaa/Tähkä. Kokouksessa käsiteltiin tavanomaiset 
henkilövalinnat seuraavaksi kaudeksi, hyväksyttiin edellinen toimintakertomus ja tilinpäätös, 
sekä hyväksyttiin toimintasuunnitelma kaudeksi 2016-2017. 
Piirikokousjuhlassa juhlapuheen piti Suomen lions liiton puheenjohtaja CC Jari Rytkönen. 
Loimaan kaupungin tervehdyksen juhlaan toi Tiina Perho. 
 

   Toiminta 
 
Piirimme ja kauden ehdoton kohokohta oli lions liiton 63. vuosikokous Turussa 27-
28.05.2016. Käytännön järjestelyistä vastasi perustettu yhdistys MD107A ry. Päätoimikunnan 
jäsenet sekä lukuisa määrä muita talkoolaisia tekivät mittaamattoman määrän työtä 
vuosikokouksen onnistumisen eteen. Saimmekin kuulla, että järjestelyt toimivat 
erinomaisesti, josta saimme kiitosta Suomen lions-liitosta. Tässä oli hyvä esimerkki piirimme 
tunnuslauseesta ”Yhdessä tekemällä tavoitteisiin”. 
Kauden teema mukaillen, tarkoitus oli kehittää tiimitoimintaa. Näin jälkeenpäin arvioiden siinä 
onnistuimme melko hyvin. 
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APJ & LPJ 
 
Alueiden puheenjohtajilta saatujen raporttien perusteella, piirissämme on hyvin monipuolista 
toimintaa, ja toiminta koetaan mielekkääksi. Perinteitä arvostetaan hyvin korkealle piirien 
klubeissa. Alueen puheenjohtajien klubikäynnit koettiin hyvin merkitykselliseksi. Paras 
toteamus oli erään APJ:n kommentti ”paljon tämä ottaa aikaa, mutta antaa monin verroin 
enemmän. 
 
   Toimikunnat 
 
Toimikuntien puheenjohtajien raporttien perusteella klubien osallistuminen eri toimintoihin on 
vaihtelevaa. Tavoitteenakin oli. että on tarjotin, josta klubit voivat valita erilaisia aktiviteetteja, 
mitkä tuntuvat heistä mielenkiintoisilta. Tässä oli teemana, että eri aktiviteetit ovat 
mahdollisuus – ei pakko. 
- koulutuksen osalta on todettu, että koulutus toteutettiin vuosikellon mukaisesti. 

Kokonaisuutena on todettava, että piirimme koulutustarjonta on hyvin monipuolista ja 
asiantuntevaa klubeille ja piirille 

- jäsentoimikunnan osalta on todettava, että jäsenmäärä laski hieman kauden aikana. 
Valitettavasti yksi klubi LC Turku/Koroinen lopetti toimintansa. Yhtään uutta klubia ei 
toimintakaudella perustettu. 

- LCIF toiminta painopisteet olivat näön, nuorison, hätäavun ja humanitäärisen avun 
painopisteiden tunnetuksi tekemistä. Samalla on korostettava, että olemme 
kansainvälinen palvelujärjestö. Toimintaa tuetaan myös Melvin Jonen jäsenyydellä. 

- ARS (Arne ritarisäätiö) toiminnassa korostui kolme osa-aluetta, joissa klubit voivat tehdä 
yhteistyötä. Klubeilla on mahdollisuus anoa ritarinarvoa ansioituneelle jäsenelle, tukea 
toimintaa adresseilla sekä mahdollisuus saada avustusta projekteihin 

- palvelu- ja varainhankinnassa painotettiin klubien mahdollisuutta osallistua erilaisiin 
aktiviteeteihin. 

- lions toiminnan ehkä tunnetuin brändi punainen sulka keräystä suunniteltiin tällä 
kaudella, vaikka varsinainen keräys tapahtuu tulevalla kaudella 2016-2017. Klubeille on 
asetettu keräystavoitteet, jotka ovat haastavia, mutta saavutettavissa erilasin keräyksin ja 
tempauksin. 

- nenäpäivä  sektorilla nenäpäivää vietettiin perinteisesti nenäpäivä-show televisiossa 
06.11.2015. A-piirille asetettu tavoite 13.000 euroa saavutettiin ja ylitettiin reilulla 3.000 
eurolla. 

- piirissämme oli perinteinen rauhanjulistekilpailu, johon voivat osallistua 11-13 vuotiaat 
lapset eri kouluissa. Kaudella oli teemana ”jaetaan rauhaa”. Piirin kilpailun voitti Tuula 
Martinmäki Aurasta. 

- turvassa tiellä toiminnassa korostettiin nuorten turvallista tiellä liikkumista, sekä oikeaa 
asennetta liikenteessä. Asian tiimoilta järjestettiin erilaisia tapahtua. 

- nuorisovaihdossa A-piiri jatkoi johtavana piirinä. Meiltä on lähtenyt vaihtoon vuosittain 
viime aikoina 30-40 nuorta, ja sama tahti jatkui tällä kaudella. Isäntäperheiden 
hankintaan panostettiin kovasti, sillä niille oli nyt erityinen tarve omassa piirissä, koska 
piirimme järjestettäväksi tuli heinäkuussa 2016 nuorisoleiri. Isäntäperheille järjestettiin 
myös yhteinen tapaaminen kesällä 2016. Leiriä valmisteltiin ja suunniteltiin kaudella. 

- quest toiminnassa keskityttiin koulutuksiin. Samalla pyrittiin toimintaa siirtämään 
perinteisesti kouluista muihin yhteisöihin; mm.päiväkodit, seurakunnat urheiluseurat. 
Piirissä järjestettiin kaksi koulutustapahtumaa. 

- nuorten skeba kisa oli lions toimissa nyt viimeistä kautta. Sehän on nuorten bändikisa. 
Piiristämme kisaan ilmoittautui vain kaksi bändiä. 
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- leo toimintaa on jo monena vuonna yritetty piirissämme saada toimimaan, ja tilannetta 
pohjustettiin voimakkaasti tällä kaudella. Leo.klubia ei saatu kuitenkaan perustetuksi, 
mutta edellytyksen sen toimintaa ovat tulevalla kaudella valoisat. 

- tiedotuksen osalta voidaan todeta, että piirimme tiedotus toimi hyvin. Kausi alkoi piirin 
nettisivujen osalta katastrofaalisesti, kun nettisivut jouduttiin sulkemaan nettihyökkäyksen 
vuoksi, mutta ripeästi kuitenkin saatiin uudet toimivat sivut toimintaan. Muutoinkin 
tiedotus noudatti oikea-aikaisuutta. Kuitenkin klubeilta toivottiin enemmän toiminnan 
tiedoittamista. 

- piirimme kunniakas tiedotuslehti Jalopeura valmistui perinteisesti rautaisella 
ammattitaidolla helmikuussa. Lehdessä on selostettu eri artikkeleiden muodossa 
piirimme ja sen klubien toimintaa. Jalopeura voitti tällä kaudella Japanin Fukuokan 
konventionissa toisen kerran maailman parhaan lions-piirilehtien kilpailun. Arvostelun 
kriteereinä olivat sisältö, design ja laadukas toteutus.   

- uutena toimikuntana aloitti lions toiminta 100 v. toimikunta. Toimikunta keskittyi kaudella 
raportoinnin parantamiseen, jota toivottiin monissa eri piirihallituksen kokouksissa. 
Erityisesti haluttiin panostaa APJ & LPJ vastuuseen tietojen siirrossa oman alueen 
klubeihin. 

- Suomi johtoon kampanja sai heti kauden alussa elokuussa oikein urakalla kylmää vettä 
niskaansa. Suomen ja suomalaisten pitkään elänyt haave saada Harri Ala-Kulju 
kansainväliseen presidenttiputkeen haihtui hetkessä kauan tuntemattomaan 
tulevaisuuteen. Tässä vedettiin matto oikein perusteellisesti suomalaisilta leijonilta. 

- puolisotoiminnassa on piirihallitusten ja piirin vuosikokouksen yhteyteen järjestetty 
puoliso-ohjelmaa. Puoliso-ohjelmaan on ollut osallistujia ilahduttavan paljon ja ohjelma 
on ollut monipuolista ja antoisaa. 
 

Yhteenveto kaudesta 2015-2016 
 

Yhteenvetona kaudesta voisi todeta, että se on ollut hyvin monipuolinen. Jäsenmäärän 
suhteen emme pystyneet kääntämään laskevaa suuntaa. On todettava, että uusia jäseniä 
tulee piirimme klubeihin reilusti toistasataa, mutta klubeista eroaa huomattava määrä jäseniä. 
Tämä ns. kuuluisa perälauta pitäisi sulkea. Oli myös surullista, että Lc Turku/Koroinen päätti 
toimintansa – ehkä vähän yllättäen, eikä piirin tukitoimen riittäneet siihen, etä klubi olisi 
jatkanut toimintaansa. 
Tiimien yhteistyö sujui hyvin, ja siinä pääsimme tavoitteeseen, ettei kukaan toimisi yksin. 
Kauden kansainvälinen teema oli yllättävänkin hyvin ennustava. Kuka olisi sitä kehittäessä 
arvannut, mihin pakolaistulvaan Eurooppa ja Suomi kauden aikana kokevat. 
Kauteen osui myös poikkeuksellisen paljon klubien vuosijuhlia – yhteensä peräti n. 20 juhlaa. 
Oli upeaa, että piirissämme vietettiin peräti kolme 60 v. juhlaa LC Loimaa, LC Mariehamn ja 
LC Salo. 50 v. juhlia olikin sitten lähes 10 ja muita tasavuosia vietettiin monissa klubeissa. 
Minulla oli suuri ilo ja kunnia on hyvinkin monen klubin vuosijuhlassa mukana. Noissa juhlissa 
tuli lähes aina esille klubin perustamiseen johtaneet toimet. Perustajajäsenillä on kova halua 
tehdä lions työtä eli auttaa kanssaihmisiä. Vanha sanonta ”jos ei tunne historiaa – ei ole 
tulevaisuutta” pitää erinomaisesti tässäkin paikkansa. 
Kauteen ja piirimme alueella tapahtuvaan toimintaan mahtui myös jo aiemmin mainittua 
toimintaa; Suomen lions liiton 63. vuosikokous Turussa ja kesän 2016 nuorisoleirin 
suunnittelu ja organisointi. 
Lisäksi on piirimme klubien järjestämiä suuria yleisötapahtumia kuten LC Turku Aninkainen: 
silakkamarkkinat ja LC Oripään Okra maatalousnäyttely. 
Piirimme ja järjestömme on ajan kuluessa muuttunut ja luonut uusia toimintoja, ja näin 
seurannut aikaansa. Meillä on kuitenkin säilytettävä lukuisa määrä perinteitä yhdistettynä 
jäsenistön korkeaan keski-ikään. 
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Piirikuvernöörin toimikausi on yksi kausi. Jokaisella tulee samalla kertaa kaksi kautta 
ensimmäinen ja viimeinen, kun sääntöjen mukaan vain kerran voi olla piirikuvernöörinä. 
Vaikka kausi on lyhyt, on siihen kuitenkin muutama vuosi kokonaisuutena aikaa hoitaa tämä 
niin raskas mutta hyvin antoisa tehtävä. 
Oli ilo käydä kaikissa piirimme klubeissa kolmen vuoden jakson aikana, ja tavata runsaasti 
jäsenistöä. Haluan kiittää kaikkia piirimme klubeja ja jäseniä siitä pyyteettömästä työstä, jota 
teette. Vanhan laulun sanoin ”päivääkään en vaihtais pois”. 
Kiitos 
 

   
 
  Ari Lindell 
  DG 107-A 
  2015-2016 

 
 

 


