
 

 

PIIRIHALLITUKSEN 3/ 2017-2018 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
Puoliso-ohjelma alkoi oppaana toimineen seurakunnan pastori Jarmo Johanssonin johtamana heti 
aamukahvin jälkeen. 
 
Piirikuvernööri (DG) Risto Paukku toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen. 
 
Kunnanjohtaja Jaana Karrimaa toivotti kokousvieraat tervetulleeksi Nousiaisiin ja esitteli Nousiaista 
sen historian ja nykypäivän, asukkaiden, hallinnon sekä talouden kautta. Piirikuvernööri luovutti kun-
nanjohtajalle piirin viirin. 
 

1. Piirikuvernööri avasi kokouksen 10.04.  
 

2. Todettiin, että kokous lauloi Lions liiton tunnussävelen Leijonahenki avauksen yhteydessä. 
 

3. Kokouksen kieleksi päätettiin suomi, tarvittaessa asiat tulkataan ruotsiksi. 
 

4. Todettiin läsnäolijat (liite 1). 
 

5. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

6. Kokouksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeri (CS) piirin sääntö-
jen mukaisesti. 
 

7. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin alueen puheenjohtaja (RC) Teppo Nolvi 
ja lohkon puheenjohtaja (ZC) Pertti Tofferi.  
 

8. Esityslista (liite 2) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 

9. Piirikuvernööri totesi piirihallituksen kokoonpanon. 
 

10. Piirikuvernööri totesi kokouksessa äänioikeutetut, yhteensä 18. 
 

11. Rahastonhoitajan (CT) Reijo Vaura esitteli edellisen kauden tilipäätöksen ja antoi tiliselos-
teen kauden tilanteesta (liite 3). 
 
Toimikunnan puheenjohtaja (DC) Reino Laineen ehdotuksen perusteella päätettiin lakkaut-
taa puolisotili ja siirtää varat piirin tilille. 
 

12. Piirikuvernöörin asiat: 
 
Piirikuvernööri muistutti käytännön kokousjärjestelyistä sekä vielä täydennysjakeluun tule-
vista Jalopeuralehdistä. DG pyysi, että ZC:t hakevat mukaansa klubeille saapuneet lippu-
merkit. 
 
DG kertoi ajankohtaisista aktiviteeteista ja ruokatauolla valittavaksi tulevasta rauhanjuliste-
työstä. 
 

13. IPDG:n ajankohtaiset asiat: 
 
Nykyistä edeltävän kauden piirikuvernööri (IPDG) Ulla Rahkonen kertoi terveiset Lahden Hy-
vän päivä -tilaisuudesta, ohjelmasta ja hyvästä hengestä tilaisuudessa. Ulla kiitti A-piirin klu-
beja hienosta osallistumisesta niin Pusu-keräykseen kuin Lahden palkitsemistilaisuuteen. 
Ulla muistutti Quest-toiminnan tärkeydestä ja klubien jo nyt hienon osallistumisen jatkamisen 
tärkeydestä. 



 

 

 
14. 1. varapiirikuvernöörin (1. VDG) ajankohtaiset asiat: 

 
Björn Hägerstrand oli estynyt liiton johtajakoulutuksen vuoksi.  
Osallistujia muistutettiin klubiviirien kuvauskampanjasta. 
 

15. 2. varapiirikuvernöörin (2. VDG) ja piirisihteerin (CS) ajankohtaiset asiat: 
 
Piirisihteeri toivoi klubeilta aktiivisuutta Mylcin käytössä ja täytössä. Hän muistutti, että apua 
saa pyytäessä niin häneltä kuin Markku Patrikaiselta. 
 

16. Toimikuntien puheenjohtajien (DC) asiat: 
 
LCIF. Kirsti Seppälän materiaalina tutustuttiin LCIF:n videomateriaaliin ja tämänhetkiseen 
nimeämättömien lahjoitusvarojen tilanteeseen (liite). Kirsti toivoi, että avustukset otettaisiin 
laajasti esille ja klubeja kannustettaisiin avustuksiin. Kirsti toi myös säätiön puheenjohtajan 
Corlewin terveiset siitä, että past presidentti voisi toimia LCIF asiamiehenä. 
 
Koulutus. Marja-Leena Knuutinen esitteli jo järjestetyt ja tulevat koulutukset (liite). 
 
Jalopeura, Pirjo Koskenrouta esitteli tulevan lehden järjestelyt. Materiaalin dl on loppiainen. 
Pirjo muistutti, että klubi saa palautuksena 25% hankkimansa mainoksen hinnasta hallinnol-
liselle tilille. Kokous keskusteli lehden julkaisuajankohdasta, mutta ei tehnyt asiasta päätöstä. 
 
Lionstoiminta 100 vuotta. Bo Lindberg esitteli raportointitilanteen toistaen raportoinnin koh-
teet Mylciin ja muistuttaen, että lähes neljännes klubeista ei ole raportoinut mitään aktiviteet-
tiaan. 
 
Jäsenasiat. Tapio Lehtilä esitteli jäsentilannetta ja työkaluja jäsenkehitykseen. Tapio kertoi, 
että uutta klubia pyritään edelleen perustamaan ja moni klubi on raportoinut uusista jäsenistä. 
 
Viestintä. Markku Patrikainen esitteli viestinnän tilannetta ja kertoi piirin edelleen jatkuvasta 
tavasta tiedottaa kotisivujen avulla. Hän avasi myös sähköpostien toimitusongelmaa, joka 
johtuu liiton palvelimen joutumisesta tietyille estolistoille. Markku tiedotti myös tietyistä vuo-
sikirjoista puuttuneista sivuista (valitettavasti juuri Turku) ja toi jakoon uusia kunnossa olevia 
kirjoja. Hän muistutti klubien mahdollisuuksista tiedottaa tilaisuuksistaan piirin sivuilla. Tule-
vasta tietosuoja-asetuksen muutoksesta ja vaikutuksista tiedottamiseen kerrotaan myöhem-
min lisää. 
 
Pusu. CS luki Tommi Virtasen viestin (llite), jonka painopisteenä oli klubien muistuttaminen 
palautusvarojen anomuksista marraskuun loppuun mennessä. 
 
Leijonahuone/TYKS. CS luki Kimmo Langin viestin (liite), jonka painopisteenä oli hyvä osal-
listuminen ja osallistumiseen edelleen rohkaiseminen sekä mahdollisuus yli 30 t€:n lahjoitus-
varojen käytöstä lapsipotilaiden auttamiseen. Markku Patrikainen esitteli verkkokauppaan 
kirjautumisen. 
 
Aarne Ritari. Reino Laine esitteli säätiön adressien uudistamiskilpailun ja adressien myynti-
kilpailun. Lisäksi hän esitteli uutta Pro Ritari arvoa ja sen myöntämisperusteita. Reino kertoi 
myös suunnitelmista järjestää AR ja MJF juhla 3.3.2018.  
 
 
 
 



 

 

Quest. Virpi Lukkarla kiitti syksyn kurssille jo osallistuneiden tukemisesta sekä aktiivisuu-
desta Quest kouluttamiseen. Klubeilla on jatkossa mahdollisuus tukea myös kimppaQuestia, 
joka on huomattavasti edullisempi. Koulutus on tarkoitettu erilaista ohjaustyötä lasten ja nuor-
ten parissa tekeville. Virpi muistutti myös kevään kursseista ja rohkaisi kaikkia muistuttamaan 
klubeja osallistujien tukemisesta. 
 
Aktiviteetit ja palvelut. Hannele Tanner-Penttilä kertoi meneillään olevasta rauhanjulistekil-
pailusta, sen näyttelyistä, piirihallituksella kokouksessa nyt tapahtuvasta äänestyksestä voit-
tajatyön valitsemiseksi. Hän kertoi nenäpäiväkeräyksestä, anna tukesi nuorisolle -arpajai-
sista ja muistutti myös vielä meneillään olevasta joulukortti-aktiviteetista (materiaalit liitteenä) 
sekä niiden onnistumisen merkityksestä liiton toiminnassa ja hankkeitten budjetoinnissa. 
 
Kokoustauko, lounas 
 
Piirin rauhanjulistekilpailun voitti Jenni-Stiina Saarikko Loimaan keskuskoululta. 
 
Nuoriso. Kaija Honka esitteli nuorisovaihdon tämänhetkistä tilannetta sekä klubien käytössä 
olevaa ohjetta (liite). 2. VDG tiedusteli leirin kustannuksista ja ohjelmasta, jota PDG Lindell 
avasi ja DC Honka täydensi ensi kesän Suomessa järjestettävien leirien maksujen osalta. A-
piirin seuraava nuorisoleiri järjestetään 2019. Alustavasti järjestelyvastuu kuuluu I alueelle. 
 
Leo. Päivi Punta esitteli Turun Leo klubin toimintaa ja aktivoitumista sponsori-klubi Turku 
Lucian tukemana. Piirin kotisivujen Leo-osiosta saatavissa lisätietoa. Myös Ahvenanmaa on 
aktivoitunut Leo-klubin perustamiseen, joka toivottavasti toteutuu ensi kaudella. 
 
Kestävä kehitys. Britta Wiander esitteli toimikunnan tavoitteita. Hän avasi yhteistyömahdolli-
suuksia, joista esitteli yhtenä toiminnan Pidä saaristo siistinä ry:n kanssa. Toiminnan aktivoi-
minen olisi mahdollista myös valokuvauskilpailun avulla, tätä vaihtoehtoa kehitetään kevään 
aikana samoin kuin piirin kotisivuja toimikunnan tietojen ja toiminnan osalta. 
 
Tapahtumat. Päivi Torkkeli esitteli Leojen Hyvän päivän -aktiviteettia sekä Leo-klubin toivetta 
päästä klubien aktiviteetteihin mukaan. 
 

17. Alueiden asiat: 
 
I alue.  
 
Alueen puheenjohtaja (RC) Teppo Nolvi kertoi alueen Pnateista (piirikuvernöörin neuvoa an-
tava toimikunta), sekä vanhusten joululounas ja -juhlatapahtumasta. Piirin Lions viikolla jär-
jestämä seppeleenlasku toteutuu 14.1.2018 Turussa. Lohkon puheenjohtaja (ZC) Pertti Tof-
feri kertoi lohkon yhteisestä 100 vuotis-juhlasta, joka jouduttiin peruuttamaan osallistujien 
vähäisyyden vuoksi. Pertti toi terveiset ja toiveen risteilystä keväälle. ZC Jari Nurmi toi ter-
veisiä klubikokouksista ja jäsenkasvusta.  
 
II alue.  
 
Alueen puheenjohtaja Eija Kesti kertoi alueen klubeista ja jäsenmääristä sekä tulevasta jä-
senkasvusta ja aktiviteeteista. Hän kiitti lohkojen puheenjohtajia järjestetyistä PNATeista 
sekä aktiivisuudesta. Lohkojen puheenjohtajat Erik Villanen (ilmapiirin mittaaminen SWAT 
analyysillä klubeilta), Olli Välimäki (joulupuu lahjoitukset) ja ja Maija Löfstedt (yhteisaktiviteet-
tien edistäminen) esittelivät piirikokoukselle lohkojensa toimintaa.  
 
Maija esitteli myös kokouspaikan Kalliopohjan historiaa mm. yhdistyskäytössä, kunnan toi-
mistona, kirjastona ja juhlatilana.  
 



 

 

III alue.  
 
Ei osallistujia 
 
IV alue.  
 
Alueen puheenjohtaja Jari Järvelä kertoi alueen yhteisestä Pnatista ja klubien jäsenviihtyvyy-
den kasvattamishanketta, jonka aineisto luovutetaan myös piirin käyttöön kauden lopussa. 
Jari kertoi erityisestä tarpeesta Mylcin käyttöön liittyvän koulutuksen osalta, johon nyt vasta-
taan. Lohkojen puheenjohtajat Pekka Kanasuo, Mika Kuusisto ja Leena Kairus (Suomi sata 
tilaisuus 5.12. Heimolinnassa, yhdessä) tukivat Jarin esittämää. 
 
V alue.  
 
Alueen puheenjohtaja Helena Vaahtojärvi kertoi soittokierroksestaan useille klubeille. Huo-
non jäsenkehityksen taustalla on moninaisia syitä, mutta uusien jäsenien saaminen parantaa 
tilannetta vielä vuoden loppuun mennessä. Jäsenkehityksen kannalta kuvaavaa oli hyvien 
aktiviteettien mukaan tempaavuus. Nuoriin ja lapsiin kohdistuvat aktiviteetit tuovat mukanaan 
leijoniksi kohdeperheitten vanhempia. Alueella ja lohkoilla on paljon omia sekä yhteisiä akti-
viteetteja, jotka on huomioitu myös julkisuudessa.  
 

18. Muut esille tulevat asiat  
 
DC Laine esitti kokoukselle toiveen hankkia vapaaehtoisperiaatteella esiintyjiä 3.3. AR ja 
LCIF juhlaan. 
 
Ei muita asioita. 
 

19. Piirihallituksen seuraavat kokoukset:  
 
10.2.3018 Raision kaupungintalo, valtuustosalo 
7.4.2018 Kustavissa, paikka tarkentuu myöhemmin 
 
Kokouspaikat ja ajat kirjataan piirin kalenteriin niiden tarkennettua. 
 

20. Piirikuvernööri päätti kokouksen kello 14.31 siteeraten Äiti Teresaa ja yhdessä tekemisen 
merkitystä. 

 
 
 

Nousiainen 18.11.2017 
 

 
Piirikuvernööri (DG)   Piirisihteeri (CS) 
  Risto Paukku    Heikki Mäki 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat 
 
Alueen pj  (RC)   Lohkon pj (ZC) 
 
  Teppo Nolvi    Pertti Tofferi 


