
 

 

PIIRIHALLITUKSEN 1/ 2017-2018 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
Piirikuvernööri (DG) toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen ja komensi osallistujat ryhmäkuvaan, 
jonka otti toimikunnan puheenjohtaja (DC) Markku Patrikainen. 
 
Alueen puheenjohtaja (RC) Helena Vaahtojärvi esitteli Someroa sen historian ja nykypäivän kautta. 
Esittelyn päätteeksi LC Someron jäsen ja seurakunnan kanttori Olli Salomäenpää esitti kappaleen 
Bussi Somerolle.  
 
Puoliso-ohjelma alkoi Leijona hengen laulamisen jälkeen toimikunnan puheenjohtaja Marianne 
Raikon ja oppaana toimineen Lady Arja Fonsellin johtamana. 
 

1. Piirikuvernööri Risto Paukku avasi kokouksen 10.09.  
 

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 V alueen puheenjohtaja Helena Vaahto-
järvi ja V alueen 2. lohkon puheenjohtaja (ZC) Mika Fonsell.  
 

8. Esityslista (liite 2) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 

9. Piirikuvernööri totesi piirihallituksen kokoonpanon. 
 

10. Piirikuvernööri totesi kokouksessa äänioikeutetut, yhteensä 18. 
 

11. Rahastonhoitajan (CT) antoi tiliselosteen (liite 3) ja esitti ajankohtaiset asiat. 
 

12. Piirikuvernöörin asiat: 
 
Piirikuvernööri kertoi TYKS aktiviteetista ja sen tulevasta avauksesta hyvän päivänä 8.10. 
sekä tulevasta verkkokaupasta. 
 
Piirikuvernööri käsitteli jäsentilannetta ja sen miinusmerkkisyyttä toivoen alueilta, lohkoilta ja 
klubeilta aktiivisuutta jäsenhankinnassa. 
 
Lopuksi piirikuvernööri toivoi aktiivisuutta niin adressimyynnissä kuin TYKS pinssien kau-
passa. Jälkimmäinen hintaan 5 € kappale. 
  

13. IPDG:n ajankohtaiset asiat: 
 
Nykyistä edeltävän kauden piirikuvernööri Ulla Rahkonen  kiitti kaikkia piiriristeilystä ja sen 
hengestä. 
 
Ullan tarkoituksena on jakaa 100%:n presidentin merkit joko piirikokouksessa tai klubien ti-
laisuuksissa. Ulla muistutti, että anomukset tulisi lähettää ajoissa liikkeelle, jotta piiri saa ne 
tilatuksi tilaisuuksiin. 



 

 

14. 1. varapiirikuvernöörin (1. VDG) ajankohtaiset asiat: 
 
Björn Hägerstrand oli estynyt ja piirikuvernööri esitteli hänen klubeilta pyytämiensä klubivii-
rien kuvauskampanjan. Muistutus asiasta jaetaan klubeille sähköpostilla. 
 
Piirisihteeri kertoi tulevasta yhteispohjoismaisesta luontoaktiviteetista, jota 1. VDG esittelee 
tulevaisuudessa tarkemmin. 
 

15. 2. varapiirikuvernöörin (2. VDG) ja piirisihteerin 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: 
 
Koulutus. Marja-Leena Knuutinen, piirisihteeri esitteli materiaalin (liite). 
 
Lionstoiminta 100 vuotta. Bo Lindberg esitteli hankkeen tilanteen, nykyhetken ja tulevat ta-
pahtumat sekä klubien mahdollisuudet (liite). 
 
Jäsenasiat. Tapio Lehtilä esitteli Tarvitsemme Leijonia -hankkeen (liite). Esitys perustuu tal-
koilla kerättävään rahalliseen panostukseen, joka jaettaisiin osallistuneiden klubien kesken. 
Tapio myös kertoi Kaarinan Kuusistosta tulleista yhteydenotoista, joiden perusteella vielä 
vuoden loppupuolella käynnistetään valmistelu uudesta klubista. Myös nuorisovaihdossa ol-
leita nuoria pyritään kontaktoimaan ja rohkaisemaan heitä mukaan toimintaan.  
 
Viestintä. Markku Patrikainen esitteli viestinnän painopisteen käyden viestintätavan mukai-
sesti materiaalin läpi piirin sivujen avulla. DC Päivi Punta toimittaa Leo-toiminnan materiaa-
leja uutena aineistona sivujen kehittämiseksi. 
 
Aarne Ritari. Markku Patrikainen esitteli Reino Laineen puolesta säätiön tavoitteet uusien 
ritarien (15), myytävien adressien (500), palkitsemisten ja haettavien apurahojen osalta. 
Markku myös mainosti mukana olevia adresseja, joita paikalla olijat saavat hetikin mukaansa. 
 
Leijona huone/TYKS. Markku Patrikainen esitteli piirin sivuilta Leijonahuonemateriaalin. 
Markku muistutti, että klubit saavat nyt vuosikirjajaon yhteydessä esitteet jäsenille. Lisätie-
dotteet, ”verkkokauppa”-asiat ja hankkeen tilanteen saa tietoonsa piirin sivuilta. Myös pinssit 
on hyvä muistaa ja yksi keino voi olla niiden hankkiminen aktiviteettirahalla kaikilla jäsenille. 
Asiassa tulee muistaa, että kyseessä ei ole keräys vaan klubien aktiviteetti. Yksityishenkilöt 
eivät voi siis osallistua muutoin kuin lahjoittamalla varoja klubeille, joka kohdentaa ne edel-
leen aktiviteettinaan Leijona huoneeseen verkkokaupan kautta. 
 
LCIF. Kirsti Seppälä kertoi Bob Corlewin tulevasta vierailusta ja lupasi kertoa seuraavassa 
kokouksessa terveiset tapaamisesta. 
 
Punainen sulka. Bo Lindberg kertoi Tommi Virtasen puolesta nyt käynnistyneestä klubien 
keräysvarojen palautusjärjestelyistä. Anomuksia ei ole vielä juurikaan saapunut. Varat joita 
ei haeta 15.11.2017 mennessä kohdennetaan kuitenkin keräykseen.  
 
Quest. Virpi Lukkarla kiitti syksyn kurssille jo ilmoittautuneiden tukemisesta sekä aktiivisuu-
desta Quest kouluttamiseen. Virpi esitteli lisäksi henkilöitä, jotka ovat anoneet tukea kurssille 
osallistumiseksi. Klubeilla on siis niin halutessaan mahdollisuus tukea innokkaita osallistujia. 
Virpi esitteli Questin esitteet klubeille, kasvattajille ja valmentajille sekä Turvallisesti netissä 
-esitteet. Virpi muistutti, että Quest-kustannukset kohdennetaan aktiviteettitililtä. 
 



 

 

Aktiviteetit ja palvelut. Hannele Tanner-Penttilä kertoi olevansa valmis kiertämään myös 
PNAT kokouksissa kertomassa nyt esittämistään asioista keventääkseen alueen ja lohkojen 
puheenjohtajien taakka. Hannele muistutti rauhanjulistekilpailupaketista ja sen tilaamisesta 
sekä kilpailutöitten palauttamisesta. Hannele esitteli myös Barbro Sipilän hoitaman joulu-
kortti-aktiviteetin. Hannele rohkaisi myymän Lions arvat niiden palauttamisen sijaan. Klubeilla 
on myös mahdollisuus Nenäpäivä-keräykseen vaikka keräys ei ole liiton ohjelmassa. Han-
nele kertoi kuitenkin jakavansa uusia ajantasaisia keräyslupatarroja niitä haluavien klubien 
keräyslippaisiin. (Materiaalit liitteenä). 
 
Nuoriso. Kaija Honka esitteli nuorisovaihdon tämänhetkistä tilannetta ja tulevaa tiedottamista 
sekä keinoja nuorisovaihdon aktivoimiseksi. Klubeilta reippautta tarvitaan niin vaihtoon läh-
tevien nuorten tietojen osalta vielä joulukuussa että isäntäperheiden osalta kevään aikana. 
A-piirin seuraava nuorisoleiri järjestetään 2019. Alustavasti järjestelyvastuu kuuluu I alueelle. 
 
Leo. Päivi Punta esitteli Turun Leo klubin aloitusta ja ensimmäistä aktiviteettia. Klubi on taas 
aktivoitunut Päivin ja sponsori-klubi Turku Lucian tukemana. Myös Mylci yritetään saada ajan 
tasalle jäsentietojen osalta. Markku esitteli puheenvuoron aikana päivitetyn kotisivun Leo-
osion.  
 
Tapahtumat. Päivi Torkkeli esitteli risteilyn sekä sen ryhmätyönä valmistuneen materiaalin 
”palvelua ilman rahallista panostusta”. Päivi muistutti, että risteily oli kansainvälinen Eestin 
delegaation IPDG:n ja DG:n puolisoineen osallistuttua risteilyyn. Hän kertoi monen toivoneen 
jo uutta risteilyä.  
 

17. Alueiden asiat: 
 
I alue.  
 
Alueen puheenjohtaja (RC) Teppo Nolvi kertoi alueen yhteis-Pnatista (piirikuvernöörin neu-
voa antava toimikunta), sekä vanhusten joululounas ja -juhlatapahtumasta. Piirin Lions vii-
kolla järjestämä seppeleenlasku toteutunee 14.1.2018 Turussa. Lohkojen puheenjohtajat 
(ZC) Mirja Sipilä, Pertti Tofferi ja Jari Nurmi toivat esiin tavoitteita jäsenkasvuun sekä yhteisiin 
palveluaktiviteetteihin.  
 
II alue.  
 
Alueen puheenjohtaja Eija Kesti kertoi alueen klubeista ja jo tehdyistä suunnitelmista jäsen-
kasvuun sekä klubiviihtyvyyden lisäykseen. Lohkojen puheenjohtajat Olli Välimäki ja ja Maija 
Löfstedt esittelivät piirikokouksen jälkeen sen sisältöjen perusteella pidettäviä Pnat-kokouk-
sia. Välimäki kertoi tarkemmin palveluaktiviteetista ”Päättäjäisbileet”, joka kohdentuu yläkou-
luikäisiin. Aktiviteetti saattaa kohdentua myös koko alueen klubeihin. Löfstedt kiitti Mietoi-
nen/Ulricoiden kirahvikaappikeräykseen osallistuneita hienosta keräystuloksesta ja toivoi 
TYKS:n Leijona huoneitten olevan vastaava menestystarina piirille.  
 
III alue.  
 
4. lohkon pj Kari Kedonpää kertoi, että toimintaa lohkoissa on. Hän toivotti myös kaikki ter-
vetulleeksi LC Liedon Mikkelin markkinoille lokakuun alussa. 
 
IV alue.  
 
Aleen puheenjohtaja Jari Järvelä kertoi alueen yhteisestä Pnatista lokakuussa ja toivotti use-
ammankin toimikunnan puheenjohtajan esittelemään toimintaa sekä tavoitteita. Jari kertoi 



 

 

Pnat kokousten uudesta toimintatavasta, jossa ei raportoida menneitä vaan pohditaan tule-
vaa. Jäsenhuolto, viihtyvyys ja koulutus ovat työlistalla. Lohkojen puheenjohtajat Pekka Ka-
nasuo, Mika Kuusisto ja Leena Kairus tukivat Jarin esittämää. 
 
V alue.  
 
Alueen puheenjohtaja Helena Vaahtojärvi kertoi aiemmin viikolla pidetystä alueen yhteis-
Pnatista. Kokouksessa oli pohdittu jäsenyyttä ja jäseneksi oton prosessin kestoa. Mallisään-
töihin ”hirttäytyminen” esittelyineen, äänestyksineen ja lopullisine kutsuineen ei saanut ko-
koukselta kannatusta. Lohkon puheenjohtaja Mika Fonsell täydensi esitystä kertomalla vilk-
kaasta Pnat-keskustelusta ja klubien monipuolisesta yhteistyöstä.  
 

18. Muut esille tulevat asiat  
 
PDG Mikko Torkkeli muistutti LCIF:n toiveesta saada jokaiseen klubiin LCIF-koordinaattori. 
Mikko pohti klubien sääntömuutostarvetta. Piirisihteeri toivoi ensivaiheessa henkilön nimeä-
mistä yhdyshenkilöksi, jolloin sähköposti löytää vastaanottajan. Mahdollinen sääntömuutos-
asia tullee ohjauksena liiton kautta ja asiaan palataan piirikuvernöörin esiteltyä sitä kuver-
nöörineuvostossa. Yksi mahdollisuus on liittää tehtävä jo olevaan hallitustehtävään.  
 

19. Piirihallituksen seuraavat kokoukset:  
 
18.11.2017 paikka tarkentuu myöhemmin, mutta todennäköisimmin Nousiaisissa 
10.2.3018 Raision kaupungintalo 
7.4.2018 Kustavissa, paikka tarkentuu myöhemmin 
 
Kokouspaikat ja ajat kirjataan piirin kalenteriin niiden tarkennettua. 
 

20. Piirikuvernööri päätti kokouksen kello 13.40. 
 
 
 

Somerolla 23.9.2017 
 

 
Piirikuvernööri (DG)   Piirisihteeri (CS) 
  Risto Paukku    Heikki Mäki 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat 
 
Alueen pj  (RC)   Lohkon pj (ZC) 
 
  Helena Vaahtojärvi   Mika Fonsell 


