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Esipuhe - Förord

Väitetään, että innokaskin lannistuu, jos haasteet ylittävät keinot ja kyvyt.

Tuota asetelmaa joudun pohtimaan aina, kun tarkastelen piirin kautta 2019-2020.

Korona haasteineen oli poikkeuksellinen muutos niin Leijonien kuin koko yhteiskuntamme

toimintaan. Se ei kuitenkaan lamauttanut meitä, vaikka ajoittain näkymä varmaan sumeni ja

kaikkea suunniteltua ei kyetty toteuttamaan.

Haluan kuitenkin ajatella, että maaliskuusta 2020 alkaen syntynyt ja osittain Koronan syin

edelleen muodostuva palveluvelka ei lannista meitä. Patoutunut palvelemisen tarve on jo löytänyt

reittejä ulos suluista ja monet tavat tehdä hyvää voittavat epidemian asettamat esteet.

Palvelu- ja talkoohenki, luotettavuus, ihmisläheisyys, paikallisuus ja kansainvälisyys.

Nämä arvomme voittavat Koronan.



Teema - Tema Tavoitteet -
Målsättningar

Me palvelemme - Vi Hjälper

Monta tapaa tehdä hyvää -

Många sätt att göra gott

Kiitos ajastasi palvelulle –

Tack för tiden du ger

Kerro palvelustamme –

Berätta om vår service

Klubien palvelun tukeminen

Klubien jäsenkasvun tukeminen

Klubien valmentautumisen 
tukeminen

Klubien tiedotuksen tukeminen



Organisaatio – Organisation

Piirihallitus - Distriktsstyrelsen

DG Heikki Mäki

1. VDG Markku Karlsson

2. VDG Eija Kesti

CS Pertti Tofferi

CT Reijo Vaura

IPDG Björn Hägerstrand

I-V alueet

16 lohkoa, 

joissa 87 klubia (lopussa 86 klubia)

Toimikunnat - Kommitté

IPDG ja kunnia Björn Hägerstrand

GST Hannele Tanner-Penttilä

GMT Ulla Rahkonen

GLT Marja-Leena Knuutinen

Tiedotus ja WWW Markku Patrikainen

Jalopeura Pirjo Koskenrouta

LCIF Kirsti Seppälä

Arne Ritari -säätiö Reino Laine

LEO Päivi Punta

Quest Virpi Lukkarla

Nuorisovaihto Kaija Honka

Puhtaat vedet Britta Wiander

Kaksikielisyys Bo Lindberg

Vuosikokous 2021 Pertti Tenhunen



Kokoukset ja kalenteri – Möten och kalender

Kauden toimintasuunnitelmaa kyettiin noudattamaan 11.3.2020 asti.

Kertomuksen kohdassa toiminta, esitän kuvernöörinäkökulmasta kohokohdat piirin ja erityisesti
piirihallituksen sekä toimikuntien toiminnasta.

Kokousten osalta iso kiitos kuuluu niitä järjestämässä olleille klubeille. Muistaa pitää, että Turku,
Loimaa ja Salo -alueet sekä monessa asiassa oma klubini Paattinen jäsenineen teki isoimman työn.

Erityisen mieleenpainuvaa oli yhteiskokous M piirin kanssa marraskuussa ja liiton silloisen
varapuheenjohtajan vierailu kokouksessa.



Toiminta – Verksamhet

Toimintakertomus on vuoropuhelua toimintasuunnitelman kanssa. Siksi kaikki tehty ja toteutunut ei siinä näy. 

Se ei kuitenkaan tarkoita, ettenkö olisi näistäkin asioita ylpeä ja etteikö asioista olisi laajasti kerrottu kauden 

aikana piirin viestinnässä. Tältä osin en edes uskalla miettiä montako tuntia Markku Patrikainen on palvellut 

kotisivujemme parissa

Kohokohtia

▪ Nuorisoleiri ja nuorisovaihto

▪ Lions hyvänpäivä ja diabeteskävelyt

▪ Aluefoorumit ja niiden työpajat, piirin toimikuntapuheenjohtajien informaatiotuki

▪ Palveluhankkeiden toteutuminen

▪ Puhtaat vedet työ

▪ Lions Quest kurssit

▪ LCIF:n ja Arne Ritari -säätiön tunnettavuuden lisääminen, apurahat, adressit, lahjoitukset ja palkitseminen

▪ MyLion (MyLCI) portaalin käyttöön oppiminen



Toiminta – Verksamhet

Missä sitten ei kovasta työstä huolimatta ja monenkin asian kohdalla koronan vuoksi onnistuttu suunnitelmien 

mukaisesti tai mihin leijonat eivät voineet täysipainoisesti osallistua. 

Nämäkään havainnot eivät ole syy masentua sillä tehty työ lienee pohjustusta tulevaan, joten hyvää on jo 

toteutunut ja toteutuu, kunhan saamme mahdollisuuden.

▪ 1 %:n jäsenkasvu (lasku luvusta 2279 lukuun 2173)

▪ Campus-klubin perustaminen (kaikki on valmiina ÅA ja Novia suunnissa, kunhan koronasta päästään)

▪ Uuden klubin perustaminen (onneksi Turku Sirius perustettiin heti 1.7.2020 - onnea vielä kerran)

▪ Klubien yhdistymisen tukeminen (lopettanut klubi ei halunnut yhdistyä, onneksi monet jäsenistä jatkavat)

▪ Piirin suurjuhla maaliskuussa (kokoontumiskiellot)

▪ Piirihallitus huhtikuussa (kokoontumiskiellot)

▪ Vuosikokous huhtikuussa (kokoontumiskiellot, kokous toteutui äänestysten osalta etänä ja läsnä ollen 

elokuussa kauden 2020-2021 aikana)

▪ Virkailijavalmennukset toukokuussa (kokoontumiskiellot)



Palkitsemiset - Utmärkelser  

3 ruusuke

Reino Laine

Heikki Mäkelä

2 ruusuke

Ari Lindell

1 ruusuke

Kaija Honka

Virpi Lukkarla

Hannele Tanner-Penttilä

Pertti Tofferi

Olli Välimäki

Liiton ansiotähti

Pentti Järvinen

Ulla Rahkonen

Medal of Merit

Björn Hägerstrand

Reijo Vaura

Erityishuomiointi MJF

Markku Patrikainen

Hannele Tanner-Penttilä



Palkitsemiset - Utmärkelser  

DC e

Britta Wiander

RC e

Jari Nurmi

Helena Rantanen

Pertti Niemi

ZC e

Petri Lehmuskoski

Tero Vauramo

Johan Eriksson

Ilkka Uusitalo

Harri Patrikka

Hannu Mäkinen

DG ex

Kirsti Seppälä

DG ansiotähti

Ilpo Salonen

Ari Tammelin

Barbro Schaumann



Kiitokset

Vaikka nyt käsitellään piirin toimintakertomusta kuuluu isoin kiitos aina klubeille ja niiden leijonille. He piirin omistavat.

Haluan kiittää myös monia matkan varrella tukenani olleita piirihallituksen jäseniä ja toimikuntapuheenjohtajia. Vapaaehtoistyönne määrä on
uskomaton. Kaikkia teitä en nimeltä mainitse, mutta virtuaalisesti yhteisesti halaan. Totean myös, että yhteinen matkamme on vasta alussa.

Rohkenen näin tilaisuuden saadessani poikkeuksellisesti kiittää kahta leijonaa heidän palvelutyöstään. Kiittämistä en liiton sääntöjen mukaan
voinut ansiomerkein tehdä (niiden aika on tulevina vuosina). Työnne vaikutus kauteni onnistumiseen ja sen muistamiseen on ollut suuri.

▪ Vaikka asiat pääosin hoituivatkin piirissä suomeksi, on Bo Lindbergin jatkuva tuki käännösasioissa ollut korvaamaton apu. Olemme
kaksikielinen piiri. Pidetään siitä kiinni.

▪ Kauden jäljet hiipuvat, mutta sen tarinat eivät. Pirjo Koskenrouta Jalopeura tiimeineen hoiti taas kerran kaudellani homman kotiin.
Luettavaa ja muisteltavaa riittää tuleviinkin kausiin.

Kerro Palvelustamme

Berätta om vår service



Kiitos


