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PIIRIHALLITUKSEN 2/ 2018 - 2019 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
 
Aika: 17.11.2018 klo 9:40 – 12:00 ja 13:00 – 14:29  

Paikka:  Someron Seurahuone, Vanhatie 9, 31400 Somero  

Läsnä:  Erillisen luettelon mukaisesti (liite 3) 

 

 

 

Tilaisuuden aluksi Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen toivotti meidät tervetulleiksi ja 

esitteli Someron eriomaisuutta kuulijoille seuraavin aihein (liite #1). 

- Somero – Erinomane ja notkja Somero 2025  

- Maaseudun rauhaa…  

- …Kaupungin vilinää?  

- Harrastaminen ja vapaa-aika  

- Tunnettuja somerolaisia  

- Somero tänään  

- Kustannustehokkaat palvelut 

- Muuttajatutkimus (Innolink 2016) – Palveluiden onnistuminen  

- Tulevaisuuden äly-Somero?   

 

Puoliso-ohjelma alkoi Leijona hengen laulamisen ja Anders Lukinin Syksyn 2019 Eurooppa 

Forum-esityksen jälkeen. Alueen puheenjohtaja Mika Fonsell kertoi käytännön järjestelyt 

PDG-killan kokoukseen ja puoliso-ohjelmaan osallistuville.  

 

01§  Kokouksen avaus  

DG Björn Hägerstrand avasi kokouksen klo 9:40 ja toivotti kaikki tervetulleiksi  

02§  Leijonahenki  
Laulettiin leijonahenki 

03§  PDG Anders Lukin – Syksyn 2019 Eurooppa Forum, Tallinna  
PDG Anders Lukinin esitys aloitettiin videolla ”We all have ideas…big ones and little 
ones…”, jonka jälkeen hän esitteli Lions Europa Forum 2019 tapahtuman Tallinnassa 
PowerPoint-esityksenä (liite #2). Tallinnassa aina jotakin tapahtuu. Eurooppa 
Foorumin järjestelyt ovat käynnissä ja jotakin muuttuu ja kehittyy. Teemme uusia 



 

ideoita joita Eurooppa tarvitsee. Eurooppa Forum järjestetään aivan Tallinnan 
keskustassa. Lions toiminta tarvitsee uutta luovuutta mennäkseen eteenpäin. 
Tärkeimmät työpajat – ympäristö. Koko Euroopan ympäristökysymykset ovat hyvin 
tärkeitä, kuten Itämeri, sen vesistönsuojelu, ilma, nuorisokysymykset, tekniikan 
kehitys. Miten pystymme hyödyntämään uusimman tekniikan lions-toiminnassa. 
Forumissa on tulkkaus järjestetty seitsemälle kielelle. Työpajojen ja seminaarien 
työkieli on englanti, mutta isommissa on käännös mukana. Esitys päättyi videoon 

”Lions Europa Forum 2019 in Tallinn is waiting for you and it is the best city to be”. 
Anders Lukin toimii Eurooppa Forumin suomalaisten yhteyshenkilönä – Tervetuloa.  
Puolisot lähtivät tässä välissä, Rauhanjulistekilpailun äänestyksen jälkeen, 
osallistuakseen puoliso-ohjelmaan. Rauhanjulistekilpailun aiheena on tänä vuonna 
ollut ”Ystävälliset teot ovat tärkeitä.” 

04§  Kokouksen kielen päättäminen  
Kokouksen kieleksi päätettiin suomen kieli ja tarvittaessa asiat käännetään 
ruotsinkielelle.  

 

05§  Läsnä olevien toteaminen (CS)  
Todettiin läsnäolijat (liite #3)  

 

06§  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Todettiin kokous piirinohjesäännön mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

07§  Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, piirin sääntöjen mukaan.  
Piirin ohjesäännön mukaisesti piirihallituskokouksen puheenjohtajana toimii 

piirikuvernööri Björn Hägerstrand ja sihteerinä piirisihteeri Markku Karlsson.  

 

08§  Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen   
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi RC Pertti Tofferi ja DC Markku 

Patrikainen. 

 

09§  Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi   
Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksella, jossa PDG Anders 

Lukinin esitys Syksyn 2019 Eurooppa Forumista oli siirretty kohtaan 3§. 

 

10§  Piirihallituksen kokoonpanon / äänioikeutetut 

Kokouksessa oli läsnä 16 piirihallituksen äänioikeutettua jäsentä (liite #3). 

 

11§  Rahastonhoitajan tiliseloste ja ajankohtaiset asiat (CT)  
Rahastonhoitaja CT Reijo Vaura antoi selostuksen piirin pankkitilien saldoista 

16.11.2018 (liite #4).   

 



 

12§  Piirikuvernöörin asiat (DG)  
DG Björn Hägerstrand halusi ensin kehua meitä erinomaisesta työstä, sillä olemme 

edelleen maan suurin piiri ja valitettavasti ainoa piiri jolla on positiivinen jäsenkehitys, 

nyt +7. Luultavasti saadaan perustettua kuudes klubi Ahvenanmaalle. - 

Menetimme monta vuotta 1000 jäsentä ja jokainen tuhat tarkoittaa 30.000 euroa 

vähemmän tuloja liitolle joka vuosi. Tämän takia liiton hallitus selvittää 

henkilöstövähennyksiä Malmin toimistolla. 1.VDG Heikki Mäki kertoi myöhemmin  

lisää tästä aiheesta.  

 

13§  IPDG:n ajankohtaiset asiat  

IPDG Risto Paukku esitteli raakaversion toimintakertomuksestaan sekä antoi 

tietoiskun LC Littoisten haasteesta kaikille klubeille defibrillaattori aktiviteetista. 

Tarkoitus olisi saada vähintään 101 defibrillaattoria hankittavaksi, jotta tarjottuun 

yksikköhintaan päästäisiin. Keräyksen suojelijaksi aktiviteetille saatiin Ilkka Kanerva. 

(Lisätietoa: www.defi.fi) 

14§  1.VDG:n ajankohtaiset asiat  
1.VDG Heikki Mäki muistutti, että väki vanhenee ja se tarkoittaa myös vähemmän 
euroja. Miten ja mitä vähenevällä rahalla saadaan aikaiseksi, on keskustelun aiheena 
1.VDG-kurssin tapaamisessa Tampereella. Lions liiton strategia päivitetään joka 
vuosi ja viime vuonna Oulussa tuli yksi tärkeä tehtävä - liiton toimiston ja 
toimistohenkilökunnan tehtävien uudelleen järjestely. Tämä heijastuu myös piirin 
tehtävien uudelleen järjestelyyn. Tästä 1. VDG lähettää kyselyn ainakin alueen 
puheenjohtajille, toimikuntienpuheenjohtajille, sekä joillekin aiemmille 
piirikuvernööreille. Vastaukset lähetettään kuvernöörikurssin vanhimmalle Ari 
Suomiselle 10.12.2018 mennessä ja toimikunta linjaa sen jälkeen mitä tehdään.  
Klubit kuntoon tiedotuksella ja koulutuksella - ei rakenneta seiniä eikä organisaatioita 
vaan rakennetaan toiminnalle, joka näkyy palveluna ihmisten auttamisena.  

15§  2. VDG:n ja CS:n ajankohtaiset asiat 
Piirisihteeri Markku Karlsson kertoi tiedoksi klubien presidenteille, että maaliskuussa 
järjestetään ALLI-koulutus Ranskassa. Tämän lisäksi klubeja on lähestytty LC 
Helsinki/ Pohjoinen ry:n viestillä, jossa klubeilta pyydetään vastasta koskien 
ylimääräisen Lions-liiton kokouksen koollekutsumiseksi. Björn Taxell kertoi 
tarkemmin kirjeen sisällöstä, joka koski Oulun liittokokouksessa tehtyä päätöstä 
Lions-talon myynnistä.   

16§  Toimikuntien puheenjohtajien (DC) asiat (max 4min / pj) 

Jäsentoimiala:  
-  DC Ulla Rahkonen/ jäsenjohtaja kannusti meitä laittamaan klubit kuntoon. 
Hakupäällä teemalla on positiivisesti haettu uusia leijonia, mutta muistutti, että 
meidän täytyy lähteä siitä, että klubit toimivat ja klubeissa viihdytään. Liiton sivuilta 
kohdasta ”Haku päällä” löytyy työkaluja, joilla pääsee liikkeelle. Tavoite on, että joka 



 

klubissa olisi +2 jäsentä. Tarvitaan myös uusia ajatuksia. Ahvenanmaalle ollaan 
perustamassa uutta klubia ja kampusklubin perustamisessa ryhdistäydytään.  

 
GST-raportti  
- DC, GST Pertti Tenhunen esitteli palvelun raportointiohjeita (liite #5).  

MyLCI:ssa pitää näkyä meidän palvelumme.  
 

Global Service Team 
- DC GST Pertti Tenhunen ei raportoitavaa palvelusuhteista.  

 
Kaksikielisyystoimikunta 
- DC Bo Lindberg kertoi, että ei ole sen kummempaa ilmoitettavaa, mutta 

käännöstehtävät hoituvat aikaisempaan tapaan. Taka-alalle tosin on jäänyt 
kotisivujen päivitys. Liitolle ollaan myös tehty käännöstyötä, joka myöskin 
palvelee piiriämme.  

 
Arne Ritari –säätiö  
- RC Reino Laine kertoi Arne Ritari – Melvin Jones – LCIF-juhlasta 16.3.2019 

Ravintola Aitiopaikassa.  
- Arvoisa piirikuvernööri, hyvät piirihallituksen jäsenet ja lionit!  

Ensi maaliskuussa on jälleen aika kokoontua viettämään Arne Ritari-, Melvin 
Jones juhlaa. Juhlasta halutaan A-piirin kaikkien Leijonien yhteinen juhla, jossa 
kunnioitetaan suomalaisen lions-toiminnan kummin Arne Ritarin ja lions-järjestön 
perustajan Melvin Jonesin elämäntyötä. Samalla, kun kunioitamme näitä 
merkittäviä lioneita, kunnioitamme myös omien klubien jäseniä aktiivisesta lions-
työstä. Juhlassa tullaan julkistamaan klubien uudet Melvin Jones-jäsenyydet, 
sekä vihitään uudet Lions-ritarit. Hyvät alueen- ja lohkojen puheenjohtajat, pyydän 
teitä keskustelemaan klubien presidenttien kanssa asiasta. Saattaa olla, että 
heidän klubissa on ansioitunut Leijona, joka on unohtunut palkita hyvin 
suoritetusta tehtävästä. Nämä hiljaiset työmyyrät, kun heitä muistetaan, tulevat 
saamaan uutta voimaa tuleviin ponnistuksiin lionstyössä. Nämä palkitsemiset 
maksetaan aktiviteettivaroista, mutta jos rahaa ei löydy, voidaan se haluttaessa 
lainata hallinnolliselta tililtä. Tulee muistaa, että nämä palkitsemiset ovat aina 
aktiviteetteja, niin ritarin arvot kuin Melvin Jones -jäsenyydet.  

- Melvin Jones -jäsenyyksistä maksut menevät edelleen hyväntekeväisyyteen 
kansainvälisiin kohteisiin. 

- Ritarin arvoista maksettu raha suuntaa eteenpäin käytettäväksi kotimaan 
kohteisiin.  

- Juhlassa tullaan kuulemaan ministeritason juhlapuhe lions-työn merkityksestä 
yhteiskunnassamme.  

- Kansainvälinen ”Lions-kampanja LCI-100” tulee saamaan lähtölaukauksen PCC 
Heikki Hemmilän tervehdyksessä piirimme Leijonille.  

- Illan tärkein asia tulee olemaan se, että tapaamme vanhoja, sekä uusia ystäviä, 
syömme hyvin ja pidämme hauskaa. Illan korkea tasoisista lauluesityksistä vastaa 
oopperalaulaja Anna Sirkiä. Illan kevyemmästä musiikista ja tanssimusiikista 
vastaa RoiHaus orkesteri Risto Oinaalan johdolla.  

- Mikä parasta illalliskortin hinta on vain 49 euroa, kiitos Arne Ritari-säätiölle ja 
klubeille, jotka ovat käyttäneet Arne Ritari-säätiön adresseja.  

- Lions-ritari palkitsemisiin liittyvissä kysymyksiin vastaa AR-tmk. pj. Reino Laine ja 
Melvin Jones -jäsenyyksissä tmk. pj. Kirsti Seppälä.  



 

- Melvin Jones hakemusten käsittelyyn tarvitaan 2-3 kk, mutta ritarin arvoja 
saadaan nopeammalla aikataululla (jopa kahdessa viikossa) 

- Kaikki Leijonat mukaan juhlimaan! Te olette sen ansainneet. Laittakaa 
kalentereihinne ylös 16.3.2019 klo 17:00 Ravintola Aitiopaikka, 
Itsenäisyydenaukio 2, Turku. Paikka sijaitsee valtionvirastotalossa.  

 
Nuorisovaihto  
- DC Kaija Honka mainosti joulupuu projektia, jonka raisiolaiset ja naantalilaiset 

klubit vievät nyt läpi kolmatta kertaa. Tämä on nuorkauppakamarin 16 vuotta 
sitten käynnistämä valtakunnallinen projekti. Kuusessa on kortteja, jossa on tytön 
tai pojan ikä ja mahdollinen lahjatoivomus. Lahjat menevät sosiaalitoimen ja 
diakoniatyön kautta perille. Leijonat eivät siis joudu käsittelemään rahaa eivätkä 
nimiä. Tänä vuonna tuli yhteydenotto paraislaiselta suurelta yritykseltä, että he 
haluavat kuusen sinne.  

- Viimekesänä nuorisovaihdossa olleet on kaikki saatu ehjänä kotiin. 
Hakemuslomaketta ei ole voitu vielä julkistaa, koska siihen on tullut vielä 
muutoksia, johtuen mm. uudesta tietosuojasta. Liiton nuorisovaihtosivut on 
päivitetty ja piirin sivut päivitetään nyt, kun hakemuslomake on valmis 
julkaistavaksi.  

- Hakemukset Katja Hongalle 15.12. mennessä. 
- Nuorisovaihdosta pidettiin koulutustilaisuus.  

 
Nuorisoleiri (liite #6) 
- GLT Marja-Leena Knuutinen esitteli katsauksen nuorisoleirin järjestelyistä.  
- LIONS PIIRI 107-A NUORISOLEIRI 2019, I-alue  

”The Baltic Sea – Enjoy Unique Archipelago” 
- Nuorisoleiristä on vastuussa ”Lions 107 A-piirin Tuki ry”, jonka kautta käytetään 

nuorisoleirin varoja.  
- Organisaatio:  
- Leirijohtaja  Knuutinen Marja-Leena  
- YCED  Lindell Ari    
- Koordinaattori Honka Kaija   
- Viestintäpäällikkö,  

sihteeri  Riikka Flaaming  
- Ruokavastaava N.N. 
- Ohjelmavastaava Lukkarla Virpi  
- Kuljetusvastaava Tofferi Pertti  
- Majoitusvastaava Rahkonen Ulla   
- Yövalvojavastaava Nolvi Teppo    
- www- ja tiedotus- 

vastaava  Riikka Flaaming  
- Rahastonhoitaja Vaura Reijo  
- Leo ohjaajat   N.N. 
 
 
LCIF ja IR  
- DC Kirsti Seppälä oli estynyt, mutta Heikki Mäki piti pienen esityksen hänen 

puolestaan LCI 100:sta.  
 

  



 

 
GLT-raportti  
- GLT Marja-Leena Knuutinen esitteli koulutussuunnitelman toimintavuodelle 2018 

– 2019  
- Torstaina 4.10.2018 Lions Quest ilta Kristillisellä opistolla klo 18.00 - 20.00. 

tilaisuuteen osallistui 14 henkilöä. 
- GAT-kokous Kristillisellä opistolla klo 17.00 - 18.00. GAT-ryhmän koulutuksia 

valmistelava kokous, osallistujia 6 leijonaa/ Muistio 1. Seuraava GAT 10.12.2018. 
- Lokakuussa suunniteltu Viestintäilta 10.10.2018, ”MyLion” klo 18.00-20.00 

Kristillisellä opistolla. Tilaisuuteen osallistui 20 henkilöä. 
- Lokakuussa suunniteltu Nuorisoilta 25.10.2018 klo 18.00 - 20.00 pidettiin 1.11.208 

Kristillisellä opistolla. Tilaisuuteen osallistui 14 henkilöä. 
- Leijonien ja puolisoiden ilta, ”Haku päällä”; Lionismi nykypäivänä, pidetään 

4.12.2018 Kristillisellä opistolla. Lion Antti Forsell ja GMT Ulla Rahkonen vastaavat 
kysymykseen ”Miksi ryhtyä leijonaksi?” Kutsu lähetetty, viimeinen 
ilmoittautumispäivä on 30.12.2018. 

- 19. - 20.1.2019 RLLI osa 1.  
- Helmikuussa 17.2.2019 Jäsenseminaari Seinäjoella. 
- 23. - 24.2.2019 RLLI osa 2. 
- Strategiakoulutusta alueen- ja lohkonpuheenjohtajille viikolla 9 1VDG:n koulutuksen 

jälkeen.  
- Maaliskuussa mahdollinen Nuorisoleiri-ilta? 
- Huhtikuussa 27. - 28. piirin vuosikokous 
- Toukokuussa hallinnon ja strategian koulutusta alueen- ja lohkonpuheenjohtajille? 
- Toukokuussa järjestetään klubivirkailijakoulutus ti 7.5.2019 1VDG:n johdolla. 
- Kestävä kehitys Lions-toiminnassa, mahdollista koulutusta voidaan järjestää teeman 

puitteissa. 
- WE SERVE – HAUSKAA YHDESSÄ! – ROLIGT TILLSAMMANS! 
- Somero 17.11.2018  
 
Jalopeura  
- DC Pirjo Koskenrouta muistutti, että nyt on aika miettiä tekstejä Jalopeuralehteen.   
- Kaikki materiaali on uusittu uutta lehteä varten.  
- Materiaali toimitukseen 8.1.2019 mennessä eli nyt kirjoittamaan.  
 
Kestävä kehitys  
- DC Britta Wiander esitteli ’Kestävä kehitys / Hållbar utveckling – asiat: 
- Koulutusta 
- Keväällä 2019 järjestetään kaksi koulutustilaisuutta, joiden aiheet liittyvät 

kestävään kehitykseen.  
- Koulutukset järjestetään yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. 
- Tilaisuudet järjestetään piirissä kahdella eri paikkakunnalla. 
- Kohderyhmänä ovat piirin kaikki klubit. 

- Rantojen siivoustalkoot 

- Rantojen siivoustalkoot jatkuvat keväällä 2019. 

- Yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa. 

- Kaikki piirin klubit haastetaan mukaan talkoisiin. 

- Siivoustalkoot kohdistuvat kaikkiin vesistöihin (meri, järvet, joet). 



 

- Aktiviteettikilpailu/Suomen Lions-liitto 
- Kilpailuun voi osallistua 1.11.2018 - 31.3.2019. 
- Kehotetaan kaikkia piirin klubeja osallistumaan aktiviteettikilpailuun. 
- https://puhtaatvedet.lions.fi/aktiviteettikilpailu/ 
- https://puhtaatvedet.lions.fi/ 

 
- Nuorisoleiri Turussa kesällä 2019 
- Kestävä kehitys tulee olemaan osana leirin toimintaa. 

 
- Tiedottaminen 
- Piirin kotisivuille viedään aiheeseen liittyvää materiaalia. 
- Tiedotetaan käyttäen myös muita mahdollisia kanavia (mm. Jalopeura, Lion-lehti).  

 

- Itämerihaaste 

- Näillä toimenpiteillä vastaamme myös Itämerihaasteeseen. 

Kokous keskeytettiin klo 12:00 lounaan ajaksi  
Kokousta jatkettiin lounaan jälkeen klo 13:00  

 
Palvelut ja aktiviteetit  
- DC Hannele Tanner- Penttilä esitteli palvelut ja aktiviteetit  
- Anna tukesi nuorisolle –arvat  
- Joulukortit  
- Rauhanjulistekilpailu 11 - 13 vuotiaille lapsille 
- Nenäpäivä  
- Arpoja ja joulukortteja voi myydä myös ei leijonille ja kaikissa tapahtumissa.  

- lahjaksi  
- arpajaisissa voittoina  
- joulutervehdyksenä  
- juhlissa  
- huomionosoituksena  
- kiitoksena  

- Hannele kertoi huolensa verkkokaupan käytön osaamisesta klubeissa.  
- Ystävälliset teot ovat tärkeitä näyttely Skanssin kauppakeskuksen Skappelissa. 

Avajaiset ti 20.11.2018 klo 17:30 alkaen.  
- Rauhanjulistekilpailuun osallistuu joka vuosi yli 40.000 lasta ympäri maailman. 

Tarvikepaketit ovat tilattavissa maaliskuusta lähtien.  
- Rauhanjulistekilpailun tulosten julkaiseminen:  

Ääniä annettiin 42 kpl, kilpailutöitä oli yhteensä 7 kpl.  
3. tullut työ #7 sai ääniä 9 kpl (Julia Hauta-alus Uusikaupunki)   
2. tullut työ #2 sai ääniä 10 kpl (Martha Wargh 13v. Sauvo)   
1. tullut voittajatyö #5 sai ääniä 15 kpl (Venla Haapasalmi 13v. Halikko)  

- Nenäpäivän Tuomas-messun 14.10.2018 lipaskeräyksen tulos oli komea 2600 
euroa  

- Nenäpäivän TPS-Lukko ottelussa lipaskerääjiä saatiin lopulta 9 henkeä kasaan - 
tulos 15,20 euroa.  

 
 
 
 

https://puhtaatvedet.lions.fi/aktiviteettikilpailu/
https://puhtaatvedet.lions.fi/aktiviteettikilpailu/
https://puhtaatvedet.lions.fi/
https://puhtaatvedet.lions.fi/


 

Lions Quest  
- DC Virpi Lukkarla kertoi Lions Questista.  
- Lions Quest –koulutus partiolaisille Turussa 7.10.2018 ja siihen osallistui 19 

partiolaista. Koulutus oli hyvin onnistunut. Tämä tehtiin yhteistyössä M-piirin 
kanssa ja Porissa osallistujia oli 13.  

- Kevään Lions Quest koulutus pidetään kaksipäiväisenä 25. - 26.2.2019.  
- Syksyllä 2019 on tulossa ilmainen liikuntaseurakoulutus Turun alueella ja kahtena 

arki-iltana kestoltaan yhteensä seitsemän tuntia (2x3,5h) (www.lionsquest.fi )  
- Core-raha saatu liitosta, jolla koulutetaan ruotsinkielinen kouluttaja  
- Tällä hetkellä on kolme kouluttajaa.  

 
Leo Yhdyshenkilö  
- DC Päivi Punta kertoi Leo-toiminnasta. A-piirissä on yksi Leo klubi.  
- Leot ovat leijonien nuorisoaktiviteetti.  
- Leot ovat tulossa mukaan suunnittelemaan leiritoimintaa ja olemaan mukana 

auttavina käsinä.  
- Turun puolella leijonat ovat myös pyytäneet leoja mukaan omiin aktiviteetteihinsa.  
- Leot on perustettu noin 60 vuotta sitten ja Suomessa Leo-toimintaa on ollut vähän 

yli 50 vuotta.  
- Koko Suomessa aktiivisia Leoklubeja on 10 (Espoo/Downtown, Helsinki/Itäväylä, 

Joensuu, Jyväskylä/Lohikoski, Järvenpää, Oulu, Rauma, Turku, Vaasa,Vantaa) 
- Leopiirit ovat yhteneväisiä lionspiirien kanssa, mutta niitä on yhdistetty, koska 

klubejakin on niin vähän.  
- Leot ovat 12-30 vuotiaita nuoria, he toimivat omassa klubissaan vähän 

kevyemmin kuin varsinaiset leijonaklubit. Suunnittelevat itse omaa toimintaansa ja 
aktiviteettejaan mm. Hyvänmielenpäivä; pääsiäismunajahti; Auta Lasta, Auta 
perhettä; kestäväkehitys 

 
Tiedotus & Internet ja webmaster  
- DC Markku Patrikainen kertoi, että tiedotusta tullaan lisäämään seuraavalla 

toimintakaudella, nyt jo ennakolta tähän yksimiehiseen toimikuntaan otettiin yksi 
mies lisää eli Hannu Lehtonen LC Someron klubista tulee vahvistuksena mukaan 
toimien lähinnä 4:s ja 5:s alueilla.   

- Viime kokouksessa otetusta piirihallituksen valokuvasta annettiin nyt kehystetty 
valokuva piirikuvernööri Björn Hägerstrandille.  

 
Leijonahuone  
- DC Kimmo Lang oli matkoilla, mutta CT Reino Vaura kertoi Leijonahuone 

aktiviteetin tilanteesta.  
- Leijonahuone aktiviteetilla saamme näkyvyyttä alueellamme.  
- Projekti on edennyt todella hyvin ja oma tavoite on jo saavutettu, mutta tärkeitä 

kohteita vielä löytyy, jos rahaa jää vielä käytettäväksi. Klubeilla on siis vielä 
mahdollisuus tukea tätä aktiviteettia.   

- Päätösseminaari pidetään Lahesmaasalissa 21.5.2019.  
- Yli puolet piirin klubeista eli 57 klubia on jo osallistunut tähän aktiviteettiin tavalla 

tai toisella.  
- Verkkokaupassa voi edelleen tehdä ostoja ja ohjeet löytyvät piirinsivuilta.  
- Pinssejä on vielä jäljellä.  

http://www.lionsquest.fi/
http://www.lionsquest.fi/


 

17§  Alueiden (RC) asiat, lohkojen puheenjohtajat (ZC) täydentävät 
tarvittaessa (max 4 min / pj)  
 
Alue 1 / RC Pertti Tofferi 
- Alueen yhteis-PNAT järjestettiin 26.9.2018. Se yllätti alueen puheenjohtajan, koska 
osallistujia oli peräti 49. Paikka oli mukava josta kiitokset Marja-Leenalle.  
- Lohko 2 on myös pitänyt PNAT-kokouksensa 10.10.2018.  
- Lehmusvalkaman joululounas, joka järjestetään 16.12.2018 on kiitettävästi 
työllistänyt RC Tofferia ja järjestelyt ovat nyt valmiit – ainoastaan vanhukset enää 
puuttuvat. LC Turku/Angora on tukenut juhlan ohjelman laadinnassa.  
- Sankarimuistomerkillä käynti 13.1.2019 on vielä työn alla.  
- ZC Eero Larkka täydensi vielä alueen tilannetta omalla puheenvuorollaan. Hän on 
vieraillut jo kaikissa lohkon klubeissa, joissa kaikki hyvin. Klubien presidentit olivat 
kaikki tehtäviensä tasalla. Älkää pitäkö kynttilää vakan alla.  
 
Alue 2 / RC Olli Välimäki 
- ZC Välimäki kertoi, että alueella on lohkojen 1. ja 2.lohkojen PNAT:t pidetty 
lokakuun puolivälissä ja 3. lohko pitää PNAT-kokouksensa joulukuun alkupuolella.  
- Alueella käytetään sosiaalista mediaa hyvin voimakkaasti aktiviteettien 
markkinoinnista ja lahjoitusten tekijöistä. Raision lohkon sisällä on sairaalaan liittyvä 
aktiviteetti, jota on työstetty pitkin syksyä. Siinä hankitaan penkkejä parvekkeille ja 
tauluja intervalliosastolle. Joulukirkko Raision kirkossa on 13.12.2018 klo 18:00 
(hartaushetki ja kahvihetki). Lauantaina 13.4.2019 on lentopalloturnaus Naantalissa 
ja ilmoittautumisia ottaa vastaan LC Naantali Tavast. 

Alue 3 / RC Björn Taxell  
- RC Björn Taxell kertoi alueen tilannekatsauksen. Ahvenanmaalta kuuluu vain 
hyvää, Bengt Granlundilta kirje, jossa hän kertoi, että heillä oli jo toinen lohkon 
kokous tällä kaudella ja he ovat saaneet kolme uutta jäsentä. LC Kumlinge on saanut 
ensimmäisen naisjäsenen. Maarianhaminaan ollaan perustamassa uusi klubi. 
Maarianhaminaan saatiin leijonien toimesta – ”Nya discgolfbana”. 
- Lohkon 2 PNAT pidettiin 12.10.2018, josta ei ole erityistä kerrottavaa.  
- Kolmannen ja neljännen lohkon PNAT:t ovat jääneet pitämättä, koska yhden lohkon 
puheenjohtaja on ollut sairaana. Näiden lohkojen yhteinen PNAT pidetään 26. 
päivänä.  
- Björn Taxell oli  saanut piirikuvernööriltä tehtäväksi jakaa kirjekuoria ja ne jaettiin 
alueen ja lohkojen puheenjohtajille eteenpäin toimitettaviksi. 

Alue 4 / RC Pekka Kanasuo / ZC Pertti Niemi / ZC Juha Suonsivu 
- Ensimmäinen PNAT oli 3.10.2018 Loimaalla Valoxilla ja toinen syyskauden PNAT 
on maanantaina 19.11.2018.  
- Pöytyän sankarihaudoille on toimitettu lyhtyjä 137 kpl ja aktiviteettiin on osallistunut 
Pöytyän lionsklubit, yrityksiä ja Pöytyän sotaveteraanit. Kustannus on ollut 1500 
euron luokkaa. Keväällä on tarkoitus tehdä näille kotelo, jossa nämä säilytetään 
kesän ajan. Joulun lähestyessä lionit käyvät tapaamassa sotaveteraaneja ja leskiä, 
viemällä heille joulutervehdyspaketin.  
- Nelosalueen jäsenkehitys on ollut positiivinen (noin 8-10 uutta jäsentä tulossa).   

Alue 5 / RC Mika Fonsell 
- Ensimmäinen suur- PNAT pidetiin tiistaina 25.9.2018 ja paikalla 27 leijonaa, kaikki 



 

klubit olivat edustettuina. Toiminta on aikaisempien vuosien mukaista. Alueella ollaan 
jäsenasioissa plussan puolella (+3).  
- Yksi yhteinen aktiviteetti nuorten syrjäytymiseen liittyvänä. Tämä koskettaa lähinnä 
Salon alueen klubeja työnimellä ”Nuoret kollit”, jossa pyritään aktivoimaan 
syrjäytyneitä henkilöitä. Kevään aikana on ensimmäinen tapahtuma ja sen jälkeen 
katsotaan mitä saadaan aikaiseksi.  

18§  Muut esille tulevat asiat  
- Piirikuvernööri Björn Hägerstrand kertoi, että LCI pyytänyt meidän mainioita leijonia 
Marja-Leena Knuutista ja Pirjo Koskenroutaa kirjoittamaan kokemuksistaan 
lionstoiminnassa, miten he ovat innostaneet muita leijonia teemana ’New voices’.  
- Piirikuvernöörin kirjeiden linkit lähtevät jakoon leijonille sunnuntai iltana.   
 

19§  Piirihallituksen seuraavat kokoukset:  

- la 23.02 Piirikokous 3, alue III, Restaurang Malmen, Rantatie 1, Parainen 

- la 06.04 Piirikokous 4, alue IV / Koski Tl 

- la 27 - 28.04 Piirin vuosikokous, Maarianhamina 

 

20§  Kokouksen päättäminen  
DG Björn Hägerstand päätti kokouksen klo 14:29. 
 

 

Kokouksen vakuudeksi  

 

 

 

 

Björn Hägerstrand   Markku Karlsson 

Piirikuvernööri    Piirisihteeri  

 

 

Pöytäkirja tarkastettu ja havaittu kokouksen kulun mukaiseksi  ___.02.2019  

 

 

_______________   ______________  

RC Petti Tofferi   DC Markku Patrikainen  

Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja 

 


