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01. Kokouksen avaus 

 DG Ari Lindell avasi kokouksen klo09:50 toivottaen piirihallituksen 

 tervetulleeksi kauden  2015-2016 kolmanteen kokoukseen. 

Vehmaan kunnan tervehdyksen toi tekninen johtaja Hannu Pohjola joka kertoi 

myös LC Vehmaan tervehdyksen kokoukselle . 

       

02. Leijonahenki 

 Laulettiin leijonahenki 

 

03. Kokouksen kielen päättäminen 

 Kokouskieleksi päätettiin suomi, tarvittaessa tulkataan ruotsiksi 

 

04. Läsnä olevien toteaminen (2.VDG) 

 Todettiin läsnä olevat hallituksen jäsenet sekä muut puhevaltaiset 

 

05. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi 

 

06. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, piirin sääntöjen mukaan. 

 Kokouksen puheenjohtajana toimii DG Ari Lindell ja sihteerinä 2VDG/ CS Risto 

 Paukku piirin ohjesäännön mukaan. 

 

07. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin: Marja-Leena Knuutinen ja Heikki Mäkelä 

 Ääntenlaskijoiksi valittiin: edelliset 

 

08. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi 

 

09. Kokouksessa olevien äänioikeutettujen toteaminen (DG) 

 Todettiin äänioikeutetut läsnäololistan mukaan 

 Kokouksessa äänioikeutettuja 17   henkilöä 

 

http://www.lions.fi/A


 

 

10. Rahastonhoitajan tiliseloste ja ajankohtaiset asiat (CT) 

 

Piirin rahastonhoitaja CT Reijo Vaura esitteli piirin rahankäytön ja tilien 

nykytilanteen. 

  
 

11. Piirikuvernöörin asiat(DG) 

 DG Ari Lindell kertoi havannoistaan klubiverailuilla. 

•  Havaintoja klubeista: 

– A-piirissä tehdään paljon erilaisia aktiviteetteja 

– Klubit ja jäsenet sitoutuneita tehtäviinsä 

– Pääsääntöisesti klubi-iltoihin osallistutaan aktiivisesti 

– Uusia ideoita kehitetään 

– Tietotekniikkaa ja sähköisiä välineitä käytössä 

– Lions aate ja arvot sisäistetty 

– Yhteys piirihallitukseen 

• Kehitettävää klubeissa: 

– Jäsenten ikärakenne 

– Klubien jäsenten määrä <20 jäsentä 

– Uusien jäsenten rekrytointi 

– Klubien välinen yhteistyö 

– Virkojen siirto -> uudet virkailijat 

– Aktiviteettitili ja sen käyttö 

• Havaintoja piiristä 

– Piirihallituksen jäsenet sitoutuneita ja motivoituneita 

– Kehittävät omia työaloja ja alueita 

– Vahva yhteistyö 

– Osallistuminen piirihallituksen kokouksiin hyvää 

– Raportointi pk-tiimille 

– Klubien kannustaminen ja opastaminen 

– Ryhmätyöskentely aloitettu 

– Aikataulut 

 

• Kehitettävää piirissä 

– APJ & LPJ tilanne osa toimii hyvin osa ei 

– LPJ:n motivaatiot 

– PNAT kokoukset 

– Uusien virkailijoiden rekrytointi 

– Ryhmätyöskentelyn tehostaminen 

– Reagointi jäsentilanteeseen 

– Uusia klubeja ? 

 



 

 

Loppukauden tavoitteet:

 

 
12. IPDG:n ajankohtaiset asiat 

 IPDG Pertti Tenhusen terveiset 

 IPDG esitteli edellisen kauden toimintakertomuksen. 

 

13. 1. VDG:n ajankohtaiset asiat 

1VDG Ulla Rahkonen kertoi klubien jäsenjohtajien tarpeellisuudesta sekä 

tulevasta piirin leijona-huone projektin nykytilasta 

 

14. 2. VDG:n ja CS:n ajankohtaiset asiat 

2VDG/CS Risto Paukku toivoi edelleen referaatteja esityksistä etukäteen. 

Sihteeri pyytää lpj:n raportoivan poisnukkuneista lioneista hyvissä ajoin ennen 

vuosikokousta. 

 

15. Turku 2016 Lions liiton 63. vuosikokous tilannekatsaus 

 Kauden päätapahtumasta piirissä kertoi PDG Björn Taxell 

Turku 2016 vuosikokouksen valmistelut alkavat olla loppusuoralla. Ensimmäinen 

talkoolaisten yhteinen infotilaisuus pidettiin Paimiossa 17.2. Paikalla n. 60 

leijonaa. 

 

16. Työryhmien ja tiimien asiat 

nuorisotiimin asioita esitteli DG: Nuorisoleirin valmistelu hyvin vauhdissa, 

isäntäperheitä kuitenkin kaivataan vielä kovasti mukaan. Piiristä lähdössä 

nuorisovaihtoon 43 nuorta. 

 

• Piiriin jäsenmäärä säilyttäminen 

• Leo klubi / Kampus klubi 

• Koulutustavoitteet saavutetaan 

• Turku 2016 liiton 63. vuosikokous 

• .Onnistutaan asetetuissa tavoitteissa 

• Estetään loppukauden väsyminen 

• Siirrytään innolla uuden piirikuvernöörin kauteen ! 



 

 

  

 

17. Alueiden (RC) asiat, lohkojen puheenjohtajat (ZC) täydentävät tarvittaessa 

      (max 4 min /alue) 

 

l   alueen asiat esitteli RC Tauno Teriö. Pusu aloitukseen lähdössä vähän 

osallistujia. Yteistoimintana eri klubien kanssa näkövammaisten ulkoiluttamista 

sekä näkövammaisten leirikeskuksen huoltoa. 

 

ll  alueen asiat       RC Mika Ranta : ennen joulua klubeissa runsaasti 

aktiviteetteja jotka tuntuvat jatkuvan. Nyt keskitytään enemmän 

klubiviihtyvyyteen. 

Tulossa klubien yhteistyönä nuorille suunnattu laskettelumatka. Klubeihin tulossa 

aika paljon uusia jäseniä. 

ZC Kai Loukkaanhuhta, valitettavasti jäät eivät suosineet alueen pilkkikisaa. 

Luonto aiheuttaa hyville aktiviteeteille ongelmia.  

 

 lll alueen asiat          RC  Björn Hägerstrand  

  

I dagsläget har region III, tre av fyra Zonordföranden klara och jobbar på den 
sista. 

  
Vi har Guvernörsrådsmöte på Åland den 4- 6 mars. I dagsläget 100 delegater 
från fastlandet anmälda och lite över 130 totalt. 

  
Det arrangeras även svensk Lions Quest 7-8 april i Mariehamn. I dagsläget är 
det endast 5 deltagare anmälda torts att det finns åtminstone 10 avgiftsfria 
platser att tillgå. RC Björn efterlyser att alla klubbar i distriktet hjälper till att hitta 
deltagare och kanske kan tänka sig sponsorera någon plats. 

  
Sedan berättade Björn att han varit på ALLI utbildning i Rovaniemi med 3 andra 
Lions från distriktet och bad att få tacka distriktet för den fantastiska möjligheten 
och berömde utbildningen. 

  

 

lV alueen asiat        RC Seppo Mattila:  

Toimintakausi 2015-2016 
 

  

Kausi on edennyt hyvin pitkälti alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Toiminta on 
ollut perinteistä ja monilta osin vilkasta. Monilla klubeilla on myös ollut juhlavuosi ja 
niitä on juhlittu arvokkaasti. 
Juhlien yhteydessä on muistettu ansioituneita veljiä ja myönnetty lahjoituksia eri 
tahoille. 
 

Henki klubeissa on mielestäni ollut hyvä ja toiminta vireää. Kauden yhteisiin 
aktiviteetteihin on osallistuttu kiitettävästi. Moneen klubiin on myös saatu uusia 
veljiä ja uskon että koko kauden jäsenmäärän kehitys muodostuu positiiviseksi. 



 

 

 

Lohkojen- ja alueenpuheenjohtaja ovat vierailleet ahkerasti klubeissa. Kauden 
aikana on kulunut monta iltaa ja auton mittariin on kertynyt melkoisesti kilometrejä 
vierailujen johdosta. Vierailujen myötä olemme saaneet kokea vieraanvarainsuutta 
klubeissa ja samalla tutustua klubien toimintaan. Ainakin itse olen saanut kokea 
hienoja hetkiä ja tutustua ihaniin ihmisiin vieraillessani klubeissa. uskon, että sama 
koskee myös lohkojen puheenjohtajia. 
Uskon, että olemme myös oppineet paljon, niin Lions-toiminnasta kuin elämästä 
yleensä. 
 

Olen ollut sivustaseuraajana myös piirin nuorisovaihtoleirin järjestelyissä. Leirin 
järjestelyt aiheuttavat uskomattoman paljon työtä. Järjestelyissä on mukana 
hommansa osaavia leijonia joten olen varma, että leiristä tulee onnistunut ja nuoret 
saavat kokea unohtumattoman leirin suomessa. 
 

Kauden huipennus, Turun vuosikokous, on enemmän muiden vastuulla. Itse olen 
yrittänyt innostaa klubeja osallistumaan aktiivisesti kokouksen järjestelyihin 
ilmoittautumalla talkoolaisiksi. 
Vuosikokous on sitten kauden upea päätös. Tällä hetkellä itsestäni tuntuu,  että  
kausi on ollut kiireinen, niin näiden Lions-toimien, kuin muidenkin harrastusten 
vuoksi ja sitten kun kausi on ohi niin takki on niin sanotusti tyhjä. Mutta hyvin 
antoisa,ja paljon ihania muistoja kerryttänyt. 

 

 

 

V  alueen asiat RC Matti Hämäläinen kertoi alueen klubien nyt oivaltaneen 

jäsenhankinnan tarpeen. Ikähaarukka osassa klubeja haasteellista. Seuraavassa 

pnatissa enemmän keskustelua vuosikokous asioista.  

ZC Leenakaisa Lehtola on tehnyt oman esityksensä liiton 

aktiviteettitarjottimesta, otettu klubeissa hyvin vastaan. Jaetaan myöhemmin 

kaikkiin klubeihin. 

Pnatteihin kannattaa ottaa tulevat RC:t ja ZC:t mukaan sekä pitää miitinki 

heidän kesken. 

 

18 Toimikuntien puheenjohtajien (DC) asiat (max 4min / toimiala) 

 

 GMT   PDG Timo Roos ei paikalla 

DG Ari keroti jäsenkehityksestä sekä painotti nykyisten klubien 

pysyvyyttä.Jäsenhuolto on tärkeää klubeissa. 

 

 

 GLT   PCC Marja-Leena Knuutinen 

Tammikuussa järjestettiin 1. VDG:n  Ulla Rahkosen johdolla  strategiakoulutusta  
alueen- ja lohkonpuheenjohtajille Meri-Karinassa ma 25.1.2016 klo 17.00-20.00. 
Paikalla oli parikymmentä koulutettavaa.   
RLL – Kehitä itseäsi – johtajuuden työpaja 2. osa järjestettiin 30. – 31.1. 
Lions-talossa Malmilla pidettyyn koulutukseen osallistuivat piirien 2. 



 

 

varakuvernöörejä, A-piiristä Risto Paukku ja kouluttajana toimi GLT Marja-Leena 
Knuutinen. 
Helmikuussa järjestettiin piirin naisleijonien yhteinen koulutus/klubien ilta ma 
1.2.2016 Verkahovissa. aiheena mm. Pakolaisuus naisten ja lasten 
näkökulmasta. Ideariihessä esteltiin erilaisia aktiviteetteja ja Lions-tapahtumia 
piirin alueella. Paikalla oli lähes 70 naisleijonaa. 
Helmikuun 12. päivänä GLT-raportti on lähetetty USAhan. Raportissa selvitettiin 
kolmivuotisen GLT-kauden puolenvälin tunnelmia, toteutettuja koulutuksia ja 
tulevaisuuden suunnitelmia. 
16. helmikuuta 1. VDG Ulla Rahkonen ja 2. VDG Risto Paukku ja GLT Marja-
Leena Knuutinen kokoontuivat suunnittelemaan seuraavan toimintavuoden 
ohjelmaa. 
Kutsu lähetetty ja ilmoittautumiset ovat käynnissä. 
Maalis-huhtikuussa Bo Lindbergin vetämä kouluttaminen Ahvenanmaalla saa 
jatkoa. 
Maaliskuussa Quest-ilta järjestetään Pöytyällä 9.3.2016 klo 17.00 -20.00 
Haukkavuoressa. Ilmoittautuminen on käynnissä maaliskuun alkuun asti. 
Huhtikuussa järjestetään viestintäkoulutusta Meri-Karinassa?  Mahdollinen 
koulutusilta on 7.4.2016. Viestintäilta toteutetaan piirin omilla viestinnän 
asiantuntijoilla. 
Toukokuussa hallinnon ja strategian koulutusta alueen- ja 
lohkonpuheenjohtajille Mynämäen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa ma 
9.5.2016 klo 17.00- 21.00.  
Klubivirkailijakoulutus 2016- 2017 ke 11.5.2016 Meri-Karinassa klo 17.00 -20.00. 
Maaliskuun 2. päivänä alkaa järjestyksenvalvojan peruskoulutus Kaarinan 
lukiossa. Kurssin järjestäjänä toimii LC Littoinen ja piiri avustaa tiedotuksessa ja 
ilmoittautumisessa. Kurssin kesto on 32 tuntia, jotka jaetaan 8 iltakoulutukseen.  

 

  

  

 

 ARS   PDG Reino Laine 

Piirimme adressimyynti 1.7.2015 – 19.2.2016 on ollut vain 230 kpl, tavoitteen 

ollessa yli 600 kpl. Tämän myynnin ovat tehneet 12 piirimme klubia, 79:llä 

klubilla on vielä peli avaamatta. Olemme tällä tuloksella kolmen heikoimman 

piirin joukossa. Mainittakoon parhaan piirin myynnin olevan yli 1000 kpl. 

Tällä kaudella piirit saavat toimintatukea 1€/ myyty adressi. 

Kauden adressimyynti-kilpailussa neljä parasta klubia palkitaan: 1. 600€, 2. 500€ 

3. 400€ ja 4. 300€..Vielä ehtii kilpailuun mukaan, kautta on jäljellä. 

Tampereella 19.3. järjestettävän Punainen Sulka-kampanjan avaustilaisuuden 

päätteeksi pidettävä Lions Ritari-juhlan kaikki 600 paikkaa on loppuunmyyty. 

Tilaisuudessa palkitaan lähes 40 ansioitunutta lionia ritari-arvolla. 

A-piiriin saamme 7 uutta ritaria ja sijoitumme Tampereella komeasti jaetulle 

kakkossijalle. 

Tähän mennessä kaudella on piirissämme myönnetty 11 ritarin arvoa, eli saman 

verran kuin koko viime kaudella. Kiitokset niille klubeille, jotka tämän tavoitteen 

mahdollistivat. 

Muutos ARS:n apurahaohjeistukseen: 



 

 

Apurahaohjeistusta muutettiin siten, että säätiön myöntämä minimiapuraha on 

500€ ja suurin 10000€. Em. raja-arvot edellyttävät klubeilta sääntöjen mukaisia 

omia rahoitusosuuksia. Apuraha maksetaan esitettyjä kuitteja vastaan. 

Aikaisemman päätöksen mukaisesti apurahaa myönnetään vain klubin/klubien 

hankkimiin tarvikkeisiin. Ulkopuolisia työsuorituksia ei avusteta. 

Uutena apuraha-luokkana on 30-juhlavuoden ns. nuorisotoiminnan tukemiseen 

tarkoitettu apuraha, jossa apurahaa myönnetään enintään 60% klubin/klubien 

oman ja apurahan muodostamasta summasta. 

Tässä apurahassa edellytetään, että aktiviteetti tehdään yhdessä nuorison 

kanssa ja heidän hyväkseen. Ulkopuolisia työsuorituksia ei avusteta. 

Pienin myönnettävä apuraha 500€ ja suurin 10000€. Myönnetystä apurahasta 

seuraa klubille/klubeille normaali 3 vuoden karenssi-aika myöntämispäivästä 

alkaen. 

Apuraha tulee hakea toukokuun 2016 loppuun mennessä. 

 

Ruokailutauko 
 

  

 LCIF   DC Riitta Martikainen ei paikalla 

  

• Huolehtia varojen lähettämisestä LCIF:lle ja tiedottaa klubien LCIF-tilanteesta 
järjestön rekisterissä. Auttanut tarvittaessa 
• LCIF kansalliseen kampanjoihinn osallistuminen. Olen toiminut linkkinä ja 
yrittänyt auttaa klubeja osallitumisessa/maksamisessa kansallisen 
kampanjoihin 
• Ylläpitää piirin LCIF-sivustoa, Ismon kanssa päivitettiin sivut ajantasalle 
• Edistää paikallisia LCIF:n rahoittamia projekteja ja auttaa apurahahakemuksia. 
Auttanut tarvittaessa 
• Melvin Jones Fellow neuvonta ja jäsenlistan tarkennus poisnukkuneiden 
osalta, Melvin Jones jäsenyyksiä on haettu 5-7kpl:tta 

  

 

 

  

Varainkeruu   PDG Erkki Ääritalo 

 

Tilannekatsaus, Nethseta –sairaala SriLanka. 
 

Viime vuonna leikkauksia oli parhaana päivänä 105 kpl, joista Phaco-laitteella 75 
kpl. Kaikki tällöin Phaco-laitteella leikatut potilaat olivat ilmaispotilaita. Leikatuille 
ilmaispotilaille on annettu leikkauksen jälkeen ruokaa, jota aikaisemmin ei 
annettu. Tämän vuoden alusta, kun meidän jatkuva apu jäi pois, on sairaala 
pyrkinyt potilassuhteeseen 50/50 ilmaispotilaiden ja maksavien suhteen, koska 
maksavat potilaat pitävät sairaalan taloutta tasapainossa.  

 
 



 

 

Tavoitteena on kerätä rahaa sairaalalle 120 000 € alakerran rakentamiseen ja eri 
tarpeisiin. A-piirin tavoite on 8000 €, jonka olemme saavuttaneet. 29 % klubeista 
on maksanut avustuksen. Kuitenkin vasta kolmasosa piirimme klubeista on 
osallistunut keräykseen ja valtakunnan tavoitteesta puuttuu vielä 40 000 €, joten 
jatkamme keräystä A-piirin osalta, kunnes kokonaistavoite on saavutettu.  

 
Jokainen klubi tarvitsee kausittain yhden kansainvälisen avustuskohteen ja tämä 
on siinä suhteessa hyvä kohde, että se on suomalaisten leijonien oma sairaala 
projekti. Klubikohtainen tavoite on 500 €/klubi tai 5 €/jäsen. 

 
Joulukorttimyynti  

Joulukorttimyynnin tulos oli noin 21 000 €, josta klubille palautui 50 % eli 10 500 
€.Tämä on hyvä tulos aktiviteettitilille. Eniten kortteja myi LC Turku/Archipelago 
2 450, hyvä kakkonen oli LC Lieto/Ilmatar 2 000 € ja kolmantena LC Somero 
1110 €. Joukorttimyyntiin osallistui 54 klubia. Kiitos osallistuneille. 

 
 
Lionsarvat 

Arpamyynti on päättynyt tämän kauden osalta ja iloa koettiin varsinkin 
Uudessakaupungissa, jonne päävoittona ollut Peugeot-henkilöauto päätyi. 
Samaan osoitteeseen meni myös voittona ollut polkupyörä. Onnea kaikille 
voittajille. Tulos A-piirin osalta oli valtakunnan tasolla keskitasoa parempi ja 
koheni huomattavasti viime vuotisesta. 
 

  
Rauhanjulistekilpailu 

Hannele Tanner-Penttilän johdolla suoritettu rauhanjulistekilpa toi useita upeita 
piirustuksia, joista valittiin valtakunnalliseen loppukilpailuun Tuuli Martinmäen 
työ. Hän on Auran yhtenäiskoulusta. Kolme parasta työtä ovat esillä 
Jalopeuralehdessä sivulla 25. 
  

 

 

 Punainen Sulka  PDG Tommi Virtanen 

  

 tilannekatsaus yleisesti, 
 Piirin klubeista: 4+1  ei mukana, olemme ehdottomasti sitoutumista Suomen 

huippua 
Nyt siis olemme PuSu-keräyksessä menossa, kolmen viikon päästä jo 
valtakunnallisestikin. Nyt siis on aikoinaan tehtyjen päätösten mukaisesti kaikki muu 
varainhankinta-aktiviteetit päättyneet tai ainakin päättymässä. Siis niin piirit, kuin myös 
valtakunnallisestikaan ei tulisi klubeja kehittää hajauttamaan voimavarojaan! 

  
Tampereen yhteiskuljetukset-alueittain/miten toteutuu, 

 Nyt pikkuhiljaa 600 paikkaa täynnä, myynti 
o Mukaan pääsee vain juhlaan 20€ 

 Mikäs on näkemys: 
o 5 
o 4 
o 3 



 

 

o 2 
o 1 

  
  
lipas-yms. keräykset/käytäntö, 

 Lipastarpeesta ilmoitus minulle, lippaat saatavissa Timo Roosilta, muistakaa, että vain 
Punaiseen Sulkaan ja vain lupatarroin varustetuin lippain. 

 Paula westling 
 Klubi- ja lohkoyhteistyö 

  
Juha Tapion PuSu-konsertti 3.12./olisko lohkojen yhteiset pikkujoulut?, 

 On myös työn alla useampikin Sulka-konsertti, näistä yhteinen kalenteri ja ehkä 
ajallista koordinaatiota, jotta konsertit eivät kilpailisi keskenään. 

  
näkyvyys jne. 

 Banderollit (3) 
 Julisteet ja suuret tarrat 
 Kampanjahuiput, Tv 

 

 

 

  

 

 Nenäpäivä ja rauhanjuliste DC Hannele Tanner-Penttilä ei paikalla 

 Piiri onnistui ylittäen taas tavoitteensa. 

 

 Turvassa tiellä  DC Rauno Berg   ei paikalla 

 

 Nuorisovaihto  DC Heini Brushane  ei paikalla 

 Esitelty nuorisovaihtoon lähtijät 

  

 107-A Nuorisovaihto, lähtevät nuoret  

     

01 Siltanen Eemil LC Turku/City USA/CO 

02 Hurri Heidi LC Yläne Australia 

03 Salo Niilo LC Loimaa Sinikellot Czech+Slovak 

04 Laihia Maisa LC Yläne France 

05 Grönroos Rosa LC Turku/Koroinen Italy 

06 Niittymaa Fanny LC Yläne New Zealand 

07 Kruunari Inka LC Yläne  Czech+Slovak 

08 Kanervavuori Kia LC Piikkiö Turkey 

09 Kurjessuo Laura LC Salo Belgium 

10 Pietilä Elmeri LC KOSKI  Germany 

11 Hyvonen Tuuli LC Paimio Japan 

12 Kavander Heta LC Aura Hungary 



 

 

13 Mellanen 
Anna-
Mikaela LC Aura Ireland 

14 Forss Aino LC Aura Hong Kong 

15 Salminen Samuli LC Aura Poland 

16 Nurmi Oona LC Vahto Italy 

17 Raitis Aino LC Sauvo Germany  

18 Puolakka Pinja LC Rusko Slovenia 

19 Franska Eetu LC Mynämäki Austria 

20 Seppälä Jenni LC Somero Italy  

21 Johansson Amanda LC Mariehamn Germany 

22 Abrahamsson Elin LC Mariehamn Italy 

23 Gustafsson Jenny LC Mariehamn Switzerland 

24 Helin Victoria LC Mariehamn Netherlands 

25 Lundén Lilja LC Turku/Viola Canada/ON 

26 Stam Ria-Maria 
LC Turku 
Archipelago Japan 

27 Isokangas Emilia LC Lieto USA/CO 

28 Mikkilä Rose LC Turku Lucia Norway 

29 Tomunen Hanna LC Uusikaupunki Italy 

30 Siren Nette  LC Lieto Malaysia 

31 Pentinmäki Emilia LC Vihti/Hiidenvesi USA/KS 

32 Sihvonen Nella LC Salo Birgitat Hungary 

33 Sarttila Eveliina LC Salo Birgitat Cancel 

34 Jaanu Veera LC Loimaa/Tahka Austria 

35 Pasanen Lassi LC Turku/Suikkila Japan 

36 Hiironen Ronja LC Paimio Aallotar 
United 
Kingdom 

37 Liias Otto LC Perniö Australia 

38 Hagström Heidi LC Perniö Australia 

39 Mäkelä Elsa  LC Loimaa Italy 

40 Haikonen Paula LC Turku/Suikkila Italy 

41 Järvipetäjä Alina LC Aura/Sisu Cyprus 

42 Vuorela Veera-Kaisa LC Nousiainen Denmark 

43 Rimpi Meeri LC Naantali-Raisio Italy 

44 Hällfors Anna LC Turku/Suikkila New Zealand 
 

 

 Lions Quest   DC Virpi Lukkarla 



 

 

- Suuri kiitos kaikille hyvästä aktiviteetista Quest koulutusta kohtaan 

- Tällä hetkellä imoittautuneita Quest koulutukseen Turkuun on 27 henkilöä 

- Maarjanhaminan koulutukseen toivon kaikien panosta ruotsinkieliseen 

koulutukseen, koska osallistujia vasta 4 

- Riihikoskella on klubeille tarkoitettu Quest ja nuorisoleiri - ilta 9.3.16 

- Ilmoittautuneita vasta muutama, nyt uudelleen muistutus klubeille kyseisestä 

illasta 

- VOM- aktiviteetti on hiljainen, mutta ryhdistätydytään ja jaetaan VOM-vihkosia 

kolmasluokkalaisille, tämä on tärkeä asia. 

  

 

 Leo   DC Päivi Välimäki ei paikalla 

 DG kertoi piiriin perusteilla olevasta Leo-klubista. 

 

 Skeba   DC Olli Salomäenpää ei paikalla 

  Piiristä 2 bändiä osallistuu N-piirin kisaan. 

 

  

 

 

Tiedotus ja web  DC Ismo Viinikainen 

 

 

Tilanne 20.2.2016 •  

Piirin kotisivut hyvällä tasolla ja päivitykset tehty • Useimmat uutisartikkelit on 

linkitetty myös piirin FB-sivuille => erinomainen hit rate useimmilla artikkeleilla • 

Piirin uutisia on ollut LION-lehdessä jo useammassa numerossa. Piirin sivut on 

linkitetty liiton sivuille ja siten näkyvissä. Liiton sivuilta on pyydetty poistamaan 

vanhat uutissivut jo pariin kertaan mutta ei ole vielä tapahtunut. • Jalopeuran 

nettiversio näkyvissä piirin sivuilla. • MyLCI-tuki toiminut hyvin ja kk-raportointi on 

piirin osalta hyvällä tasolla. Seuranta jatkuu. Koulutus uusille virkailijoille ja nyt 

tarkempi painotus raportoinnin sekä aktiviteettien osalta. • Roskapostia piirin 

alueella sähköpostiosoitteisiin – Englanninkielisiä viestejä joita ei kannata avata. 

=> roskakoriin • Koulutusta/perehdyttämistä kyselty eClubhousen sovelluksen 

käyttöön. Järjestetään keväällä tietoisku. Lisäksi tietoisku mm- 

tietoturvallisuudesta suunnitteilla. 

Loppukauden tavoitteet 

 • Piirin kotisivut ajan tasalla tiedotusten ja uutisten osalta. Mahdollisuus 

osallistua kansainväliseen Lions-liiton kisaan Jalopeuran ohella. • Piirin uutisia 

LION-lehden kevään numeroihin mahdollisuuksien mukaan. • MyLCI-tuki jatkuu 

ja kk-raportoinnin seurantaa tulevien kuukausien aikana. Uusien virkailijoiden 

koulutuksessa tarkempi painotus raportoinnin sekä aktiviteettien kirjaamisen 

osalta. • Piirin tapahtumissa kuvaamassa & artikkelit mahdollisuuksien mukaan. 

 



 

 

 Jalopeura   DC Pirjo Koskenrouta 

 Uusi Jalopeura on juuri ilmestynyt. Pirjo kiitti kaikkia lehden tekoon osallistuneita. 

 Jalopeuraan tarvitaan kuitenkin lisää ilmoitusmateriaalia. 

 Klubien tuki ( 50€) antaa mahdollisuuden lehden tekoon. 

 

 Suomi Johtoon  PCC Lasse Karén 

 Kampanja lopetettu. 

 

 LCI 100-vuotta  PDG Bo Lindberg 

 Bo kertoi LCI 100-vuotta aktiviteetin tilanteesta. 

100v piirikoordinaattoreille järjestettiin koulutustilaisuus lauantaina 16.1.2016 
Rovaniemellä. Paikalla oli 9 piirikoordinaarttoria, kouluttaja Barbara Grewe ja  
MD-koordinaattori, PCC Heimo Potinkara. 
 
Koulutus oli täysipainoinen ja käytiin 100v asioita läpi. Lyhyesti muutama 
maininta koulutuksessa esiintyneistä kohdista. 
 
100-vuotisjuhlalla on kolme pääteemaa: palveluhaaste, jäsenpalkinto-
ohjelma sekä perintöprojektit.  
 
Korostettiin tiimityötaitoja (yhteistyö DG-tiimien, Lohkon- ja alueen pj. kanssa) 
100v asioiden edistämiseksi. 
Raportoinnin seuranta tärkeää (Dashboard) + raportointi MD koordinaattorille. 
 
Kontaktit klubeihin olisi luotava (jokaiseen klubiin 100v vastaava ja 
vähintään yksi 100v tapahtuma). 
 
Tiivis yhteistyö piirikoordinaattorien ja MD koordinaattorin kanssa. 
www. Lions100.org sivujen käyttö. Kaikki materiaalit löytyvät sieltä suomen 
kielellä 
 
Huomioitavaa, päämajan lopullisissa tilastoissa palveluhaasteessa 
hyväksytään enimmillään 3000 palveltua ihmistä/aktiviteetti. Tästä syystä 
Suomen kokonaisluvuksi ensimmäisestä kaudesta (2014-2015) tuli 278 880 
palveltua ihmistä (raportoimme yli 600 000).  

 

 

19. Muut esille tulevat asiat 

 LC Turku/Koroinen anoo oikeutta piirin golf-turnauksen järjestämiseen 2016  

 Piirihallitus myönsi luvan.  

 

20. Piirihallituksen seuraavat kokoukset: 

 4/2015-2016 17.3.2016 Yläne    klo 18:00-21:00 

 Piirin vuosikokous          16.4.2016  Loimaa, ( Metsämaa, Kalliohovi) 

  

 

21. Ajankohtaiset asiat 



 

 

Piirin ja liiton virkoihin ovat hakeneet ja saaneet klubiensa puollon seuraavat 

henkilöt: 

 DG:n virkaan LC Paimio Aallottarista 1VDG Ulla Rahkonen 

 1VDG:n virkaan LC Mietoisista 2VDG/CS Risto Paukku 

 2VDG:n/CS:n virkaan LC Marienhamn Björn Hägerstrand  

Liiton virkoihin:  

 Liiton puheenjohtajaksi ( CC ) DG Heikki Hemmilä, LC Ylivieska ( 107-O) 

 Liiton varapuheenjohtajaksi ( VCC ): 

  PDG Erkki Honkala, LC Peräseinäjoki ( 107-F ), 

  PDG Jukka Kärkkäinen, LC Helsinki/Metsälä ( 107-N ) 

 sekä PDG Erkki Voutilainen, LC Valkeakoski ( 107-E ) 

 

22. Kokouksen päättäminen 

DG Ari Lindell päätti kokouksen klo 14:30 kiittäen kokousväkeä aktiivisesta 

 osallistumisesta sekä kiitäen järjestävää tahoa ja ravintolaa. 

 Hyvää ja turvallista kotimatkaa toivottaen. 

 

 

 

-----------------------------------------   --------------------------------------- 

DG Ari Lindell, pj    2VDG/CS Risto Paukku, siht 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

 

--------------------------------------   --------------------------------------- 

PCC Marja-Leena Knuutinen    PDG Heikki Mäkelä 

 

 
.  
 
 
 


