
  12.2.2022 
 
 
 
 

1 (4) 
 

 

 

Lions-piiri 107A ry 

 

 

PÖYTÄKIRJA - PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 3/2021–2022 

   

1. Piirikuvernööri (DG) Eija Kesti avasi kokouksen klo 9:00 ja toivotti kokousväen tervetulleeksi 

Kristilliselle opistolle sekä Teamsin välityksellä.  

 

2. Kuunneltiin netistä Leijonahenki ja laulettiin mukana.  

  

3. Kokouksen kieleksi päätettiin suomen kieli. Tarvittaessa asiat tulkataan ruotsiksi.  

  

4. Kokouksen alkaessa laskettiin olevan mukana 17 henkilöä läsnä ja 18 etäyhteydessä. 

(LIITE 1). 

 

5. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

  

6. Kokouksen puheenjohtajana piirin sääntöjen mukaan toimi DG Eija Kesti ja kokouksen sih-

teerinä piirisihteeri CS Jari Nurmi. 

  

7. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin DC Hannele Tanner-Pent-

tilä (LC Aura/Sisu) ja PDG Mikko Torkkeli (LC Turku/Suikkila). 

  

8. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

 

9. Piirihallituksen jäsenten määräksi todettiin 19 henkilöä (70,4 %). Toimikuntien puheenjoh-

tajia oli paikalla 9 henkilöä (69,2 %). Kokoukseen osallistui lisäksi kolme PDG-killan jäsentä: 

Heikki Mäkelä, Heikki Mäki ja Mikko Torkkeli. (Liite 2) 

 

10. Piirin rahastonhoitaja CT Reijo Vaura esitti tiliselosteen sekä vuoden 2020–2021 tilinpää-

tösasiakirjat.  Tileillä on rahaa seuraavasti: 

- käyttötili 29360 €  

- nuorisoleiritili 11870 €  

- LCIF-tili 288 €  

 

Tiliseloste liitteenä (Liite 3). 

 

11. Piirisihteeri CS Jari Nurmi, ei kokousasioita. 
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12. 1. VDG Pertti Tofferi kertoi tulevasta 2021–2022 piirihallituksesta ja toivoi jäsenistön akti-

voitumista piirin tehtäviin. Visio, strategia ja toimintasuunnitelma on esitetty liitteessä 4, 

josta ohessa muutamia esiin nostettuja teemoja:  

- kansainvälinen visio, MyLion raportointi tärkeätä 

- teemat 2022–2023 ja piirin teemaksi: Hyvä teko hymyn kautta 

- visio: olemme piirissämme tunnettu ja arvostettu Lions-hyväntekeväisyysorganisaatio 

- strategia: nykyinen strategia jatkuu 2022–2024 saakka. 

- toimintasuunnitelma 2022–2023 

- kokouksia ja tapaamisia 2022–2023, ajankohdat ovat vielä avoimia 

- strategian vieminen eteenpäin: mm lisätään vierailuja 

- strategian vieminen käytäntöön: kuukauden kansalliset teemat 2022–2023, uutena 

12/22 teemana on ”Tvåspråkighet Lions-land Åland” 

- piirin organisaatio: johtoryhmä, alueiden ja lohkojen puheenjohtajat 

- maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän piirin tiimi 

 

13. 2. VDG Olli Välimäki otti esille Jalopeura -lehden tilateen ja esitteli Jalopeuran jakelusuun-

nitelman selkeän excel-taulukon muodossa. Lehtien jakaminen tapahtuu lauantaina 

26.2.2022 kello 10–12, välisenä aikana Kaukokiidon terminaalissa (Kopteritie 4, Turku). Ja-

kelulista liitteenä (Liite 6).  

DC Pirjo Koskenrouta esitteli uusinta Jalopeuraa. Lehden painos on 4000 kappaletta. Mai-

noksia on erityisesti myynyt LC Turku/Linna ja Ben Mattsson. Kiitos myös kaikille klubeille 

lukuisista artikkeleista.  

2. VDG Olli Välimäki kertoi Hyvän Mielen Konsertti -aktiviteetista. Konsertti ollaan siirtä-

mässä syksyyn 2022 ja sen valmistelu on käynnissä (LIITE 6). 

 

14. Edellisen kauden piirikuvernööri IPDG Markku Karlsson esitteli oman kautensa Toiminta-

kertomuksen kaudelta 2020–2021 (Liite 7). 

 

15. Piirin MD107A ry:n 2. VDG sekä 1. VDG ja piirikuvernöörin tehtävään ovat ehdolla seuraa-

vat lionit: 

 
Toiseksi varapiirikuvernööriksi ovat ehdolla: 

- Hannu Mäenpää, LC Turku/Kupittaa ry 
- Jarmo Mäntynen, LC Turku/Sirius 
- Jari Nurmi, LC Turku/Suikkila 
- Ilkka Uusitalo, LC Loimaa/Tähkä ry 

 
Ensimmäiseksi varapiirikuvernööriksi on ehdolla: 

- Olli Välimäki, LC Raisio/Martinus ry 
 
Piirikuvernööriksi ehdolla: 

- Pertti Tofferi, LC Turku/Linna 
 

Toisen varapiirikuvernöörin tehtävään hakeutuneet esittäytyivät piirihallituksen kokouk-

sessa. Ehdokkaista äänestetään piirin vuosikokouksessa 21.5.2022, joka järjestetään lai-

varisteilyllä Viking Glory -laivalla. 
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16. Toimikuntapuheenjohtajilta DG Eija Kesti oli erikseen pyytänyt katsaukset tähän piirihalli-

tuksen kokoukseen. Seuraavassa koosteena tehdyt esittelyt ja estyneiltä saadut esitykset: 

- GLT Marja-Leena Knuutinen esitteli toimintavuoden 2021–2022 toimintavuoden val-

mennussuunnitelman. Suunnitelmassa on esitetty jo toteutuneet valmennukset sekä 

kevään 2022 aikana järjestettävät koulutukset (Liite 8). 

- GST Hannele Tanner-Penttilä esitteli Lions liiton sivuilta löytyvää aktiviteettipankkia, 

joka olisi hyvä saada laajempaan käyttöön. Diabetes-kävelyviikko 7.-15.5.2022. Auta 

lasta – auta perhettä -aktiviteetti voidaan järjestää esim. paikalliseen ruokakauppaan 

pääsiäiseksi tai äitienpäiväksi. Varainhankinta-aktiviteetit jatkuvat tulevalla kaudella, 

arvat ja joulukortit. Aktiviteettiraportit MyLion -sivustolle ja jäsenraportit MyLCI -rekis-

teriin. Esityksestä löytyy linkki aktiviteettien raportointiin. Hannele painotti aktiviteet-

tien raportoinnin tärkeyttä (LIITE 9). 

- DC Helena Rantanen, esitteli Vesiviisaushankkeen, joka kestää kolme vuotta ja jonka 

tavoitteena on kerätä perinnetietoa vesistöihin liittyvistä sanonnoista mahdollista kir-

jaa varten (Liite 10). Toinen aktiviteetti Lions McD -aktiviteetti, jossa kerättäisiin hei-

dän ravintoloiden edustalta roskia (Liite 11). Pidä Saaristo Siistinä webinaari järjeste-

tään 23.3.2022. 

- DC Virpi Lukkarla kertoi KiTeNet projektista, joka järjestettiin Raision Kerttulan kou-

lussa. Projektin tavoitteena on ehkäistä nettikiusaamista. Seuraava Lions Quest 

kurssi järjestetään maaliskuussa 7.-8.3.2022. Kurssille on ollut paljon mielenkiintoa ja 

klubien toivotaan ottavan osaa rahoitukseen. KiTeNet-Webinaari, joka järjestettiin 

20.1.2022. on katsottavissa videona kampanjan sivuilla (Liite 12). 

- DC Reino Laine (ARS-säätiö) kertoi, että palkitsemisjuhla on siirretty toukokuulle piirin 

vuosijuhlan yhteyteen, joka järjestetään laivaristeilyllä. DC Reino Laine oheisti apura-

hojen hakemista säätiöltä. Apuraha tulee hakea ennen aktiviteetin aloittamista. Aarne 

Ritari -säätiön adressit maksavat 10 €/kpl. Klubeja toivotaan opastamaan klubilaisia 

adressin täyttämiseen tietokoneella (Liite 18). 

- DC Markku Patrikainen kertoi Majakkasairaalaan rakennetusta Leijona-huoneesta ja 

esitteli sairaalaan lahjoitettavan piirustuskilpailun voittaneen Konsta Mettälän työn. 

Projektin avulla saatiin kerättyä 50 000 euroa leijonahuoneen kalustamiseen. Markku 

luovutti piirin valokuvan kehystettynä piirikuvernööri Eija Kestille.  

- DC Riikka Suovanen oli estynyt. DG Eija Kesti esitteli Riikan lähettämän esityksen, 

jossa käsiteltiin nuorisovaihdon toteutusta kaudella 2021–2022 (Liite 13). 

- GMT Ulla Rahkonen oli estynyt. DG Eija Kesti käsitteli jäsenasiat Ullan lähettämän 

esityksen mukaan (Liitteet 14–17). 

- DC Ritva Raitmaa oli estynyt. DG Eija esitteli Ritvan terveiset, kertoi rauhanjulistekil-

pailusta ja julkaisi rauhanjulistekilpailun voittajan työn. Rauhanjulistekilpailun tulokset 

löytyvät piirin kotisivuilta (Liite 19). 
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17. DG Eija Kesti kertoi sähköpostilla saamastaan PDG Björn Hägerstrandin ehdotuksesta 

organisoida Eurooppa Forum Ahvenanmaalla vuonna 2025. Asiaan palataan myöhem-

min, mikäli asia etenee ylemmissä päättävissä kokouksissa. 

 

18. Piirikuvernööri (DG) Eija Kesti piti esityksen piirin tulevista tapahtumista:  

- Piirihallituksen seuraava kokous pidetään Paattisilla 9.4.2022.  

- Sankariristillä käynti toteutuu Turussa 24.4.2022 klo 9:30 alkaen. 

- Piirin vuosikokous järjestetään Viking Glory -laivalla 21.5.-22.5.2022.  

- Liiton vuosikokous järjestetään Kouvolassa 10.-12.6.2022.  

 

DG Eija Kesti piti tähän asti toteutunutta kautta hyvänä ja kiitti piirihallituksen jäseniä sekä 

kaikkia toimintaan, eri aktiviteetteihin ja toiminnan kehittämiseen osallistuneita lioneita. 

(Liite 20). 

DG Eija Kesti totesi strategiatyön edistyvän aikataulun mukaisesti. Syksyllä kaikille klu-

beille tullaan esittämään pyyntö klubilaisten arvostamien asioiden keskusteluun nosta-

miseksi ja muistiin kirjaamiseksi. 

 

19. Piirihallituksen seuraava kokous  

Seuraava kokous järjestetään koronarajoitukset huomioiden Paattisilla 9.4.2022. 

 

20. Muut esille tulevat asiat  

VCC Heikki Mäki kiitti kokoukseen osallistuneita ja kertoi alkuviikosta tulevan positiivisia 
uutisia koronarajoituksiin liittyen. Heikki kertoi olevansa ylpeä piiristämme ja haluavansa 
päästä taas palvelemaan. 
 

21. Kokouksen päättäminen  

Piirikuvernööri Eija Kesti kiitti kokousväkeä aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouk-

sen kello 12:30.  

 

 

Turussa 12.2.2022  

 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

DG Eija Kesti   CS Jari Nurmi 

LC Naantali-Raisio  LC Turku/Suikkila 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

 

DC Hannele Tanner-Penttilä  PDG Mikko Torkkeli 

LC Aura Sisu   LC Turku/Suikkila 


