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Lions-piiri 107A ry 

 

 

 

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 1/2021–2022 - PÖYTÄKIRJA  

   

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

Salon kaupungintalolle. Salon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saku Nikkanen toi Salon 

kaupungin tervehdyksen kokousväelle. 

  

2. Laulettiin Leijonahenki laulu.  

  

3. Kokouksen kieleksi päätettiin Suomi. Tarvittaessa asiat tulkataan ruotsiksi.  

  

4. Kokoukseen osallistui 31 henkilöä (LIITE 1). 

 

5. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

  

6. Kokouksen puheenjohtajana toimi DG Eija Kesti. Kokouksen sihteerinä toimi sääntöjen mu-

kaisesti piirisihteeri CS Jari Nurmi  

  

7. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin PDG Björn Taxell ja PDG 

Juhani Nyyssönen.  

  

8. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

  

9. Piirihallituksen jäsenten määräksi todettiin 21 henkilöä (77,8 %). Toimikuntien puheenjohtajia 

oli paikalla 6 henkilöä (46,2 %). Kokoukseen osallistuivat lisäksi neljä PDG-killan jäsentä: 

Heikki Mäkelä, Mikko Torkkeli, Juhani Nyyssönen ja Björn Taxell (LIITE 1). 

 

10. Piirin rahastonhoitaja CT Reijo Vaura esitti tiliselosteen ja ajankohtaiset talousasiat.  

- käyttötili 25397,34 €  

- nuorisoleiritili 11870,52 €  

- LCIF-tili 20,81 €  

Reijo Vaura esitteli piirin rekisteröitymisen yksityiskohtia. Piiriin kuuluu tällä hetkellä 83 klubia 

(LIITE 3).  

 

Keskusteltiin Heikki Mäkelän ja Björn Taxellin ehdotuksesta, että klubien on hyvä vielä viral-

lisessa syksyn kokouksessa todeta kuuluvansa rekisteröityneeseen Lions-piiriin 107A ry. 

Piirikuvernööriä pyydettiin informoimaan klubeja ko asiasta. 
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11. Piirisihteeri kertoi jäsenistölle lähetettävästä postista, jonka klubisihteerien toivotaan jaka-

maan edelleen klubilaisille. 

 

12. 1. VDG Pertti Tofferi kertoi ARS-säätiön asioista, adressien tilaamisesta, piirin suurjuhlasta-

juhlasta ja piirihallituksen virkailijoiden hankkimisesta vuodelle 2022–2023 (LIITE 3). 

 

2. VDG Olli Välimäki kannusti kaikkia klubeja kokoontumaan normaalisti. Klubeihin olisi hyvä 

nimetä digiosaaja, jonka puoleen klubilaiset voivat kääntyä pulmatilanteissa, esim. osallistu-

minen etäkokouksiin voi tuottaa hankaluuksia. Keskusteltiin yhdistysavaimen käyttämisestä 

ja klubien kotisivuista (LIITE 10).  

 

13. Edellisen kauden piirikuvernööri IPDG Markku Karlssonin kiitti jäsenistöä kuluneesta kau-

desta. Hän lahjoitti DG Virpi Lukkarlalle Melvin Jones -jäsenyyden. Vuoden klubiksi nimettiin 

LC Aura Sisu, josta klubille luovutettiin leijonapatsas. Muut palkitut ja Markun esitys liitteenä 

(LIITE 4). 

 

14. Alueiden puheenjohtajien (RC) syksyn suunnitelmat  

- 1. alueen RC Hannu Mäenpää on pitänyt Teams-palaverin lohkojen puheenjohtajien 

kanssa. Lohkojen välille on myös perustettu Whatsapp-ryhmä. Digiosaamiseen tarjotaan 

alueella apua. Aluefoorumi pidetään 28.9. Lohkojen puheenjohtajat tekevät toimintasuun-

nitelman toiminnastaan ja klubivierailuista. Lehmusvalkaman joulujuhlatapahtuma on 

sovittu alustavasti 19.12.2021. Tammikuussa 9.1.2022 pyritään järjestämään kunniakäynti 

Turun sankariristillä. 

- 2. alueen RC Reijo Lahdenranta on käynnistelemässä kauden toimintaa. LC Merettäret 

tekevät perinteeksi muodostuneen joululehden. Alueelta on lopetettu kaksi klubia viime 

vuosien aikana, LC Taivassalo ja LC Uusikaupunki. Klubivierailujen aikana tulee kannus-

taa sekä piirin että klubin virkojen vastaanottamiseen. Alueen kokous ollaan järjestämässä 

Vehmaan koululla 4.10.2021. LC Naantali järjestää kirkkokonsertin 1.10.2021. Lippu kon-

serttiin maksaa 30 €, jonka tuotto käytetään hyvätekeväisyyteen. 

- 3. alueen RC Ilpo Salonen on järjestelemässä aluefoorumia. Klubien kotisivujen kehittämi-

seen ollaan kiinnittämässä huomiota. Alueella on 21 klubia, joista kauimmat sijaitsevat Ah-

venanmaalla. Etämahdollisuutta tullaan käyttämään aluefoorumin osallistumismahdolli-

suutena. 

- 4. alueen RC Ilkka Uusitalo kertoi, että edellisellä kaudella kokoukset pidettiin etäkokouk-

sina. Seuraava aluefoorumi pidetään Marttilassa 29.9.2021. Ilkka Uusitalon mukaan alu-

eella panostetaan mentorointiin ja kummitoiminnan elävöittämiseen. Alueen teemaksi on 

ehdotettu mm lapsuusiän syöpää. Alueella on 15 klubia. 

- 5. alueen RC Mikko Särmä on yhdessä Liisa Sieväsen ja Päivi Manni-Petterssonin kanssa 

järjestellyt tämän Piirihallituksen kauden 1. kokouksen tilat ja tarjoilut Salossa.  

Alueen tavoitteeksi on asetettu toiminnan palauttaminen koronaa edeltävälle tasolle. Nuor-

ten työpajatoiminta on pysähdyksissä, mutta tavoitellaan uudelleen käynnistämistä. Digi-

osaamiseen panostaminen myös tärkeää. 
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5. DC Virpi Lukkarla esitteli Quest- ja KITeNet -ohjelmia (LIITE 5). Virpi nosti esitykses-

sään esille seuraavia teemoja: 

a. elämisen taitoja Lions Quest -ohjelman avulla  

b. tunnekortit ja niiden käyttäminen 

c. syksyn Lions Quest -kurssi järjestetään Turussa Bore-laivalla 4.10.-5.10.2021 

d. kokouspaikalla oli saatavilla KITeNet -esitteitä, kiusaamisesta turvalliseen net-

tikäyttäytymiseen 

e. KITeNet -webinaari järjestetään 16.9.2021 kello 18 

 

6. Toimikuntien puheenjohtajien (DC) ajankohtaiset asiat 

a. GLT Marja-Leena Knuutinen, koulutusjohtaja (LIITE 6). Ensimmäinen alueen ja 

lohkon puheenjohtajien koulutus- ja suunnittelutilaisuus järjestettiin 21.8.2021 

Naantalissa. Jaana Boström pyysi GAT-ryhmän raportit liitettäväksi kokousma-

teriaaleihin. Syksyn virkailijakoulutukset järjestettiin etänä. Syksylle ollaan 

suunnittelemassa presidenttiristeilyä. RLLI -koulutus helmikuussa 12.-

13.2.2022. Tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää Lions-johtamistaitoaan. 

b. GMT Ulla Rahkonen, jäsenjohtaja (LIITE 7). Lions-info lehtinen on jaettu jäse-

nistölle. Infolehtisessä on paljon hyvää tietoa järjestömme arvoista ja käytän-

nöistä. Uusien jäsenien mentorointiin kiinnitetään erityistä huomioita. Muiste-

taan myös pitää kaikki klubien jäsenet mukana toiminnassa. Raportoinnit 

MYLCI-ohjelmaan ovat tärkeitä. Jäsenten tiedot on myös hyvä tarkastaa mää-

rävälein. 

c. GST Hannele Tanner-Penttilä, palvelut ja varainhankinta (LIITE 11). Klubien 

presidenteille on tulossa postilla nuorisoarvat ja esitteet sekä joulukorttien esit-

teet. Klubin myymien joulukorttien tuotosta tuloutetaan klubille 50 %. Syyskau-

den teemakuukaudet ja niiden webinaarit löytyvät piirin sivuilta. Webinaareja 

voidaan käyttää klubi-iltojen keskustelujen alustuksena. Nenäpäivä järjestetään 

perjantaina 12.11.2021. Klubit voivat järjestää Nenäpäivään oheisohjelmaa ja 

osallistua varainkeruuseen. Hyvän tekemisen raportoiminen on tärkeätä, että 

saadaan hyvät periaatteemme kaikille tiedoksi. 

d. DC Ritva Raitmaa, rauhanjulistekilpailu (LIITE 8). Rauhanjulistekilpailun osal-

listumispaketti on hankittavissa Lions-verkkokaupasta 1.10.2021 asti. Kilpailu-

työt pitää olla Ritvalla 12.11.2021 mennessä. 

 

7. Piirikuvernööri DG Eija Kestin esille nostamia asioita (LIITE 9) 

a. Lions toiminta numeroiden valossa 

b. Ajatuksia strategiasta – mihin ollaan menemässä? 

c. Lions piirin tehtäväkenttä ja strategiaa 2021–2024 

d. Brändityö ja palvelukohteet 

e. Tavoitteet tulevalle kaudelle 

f. GAT-ryhmän merkitys 

g. Leijonaemot 

h. Nuorisoleiri 

i. NSR-diabetesleiri järjestetään 2022 
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8. Piirihallituksen seuraava kokous  

Seuraava kokous järjestetään 13.11.2021 Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa, Seis-

karinkatu 35 Turku. Kokous järjestetään yhdessä M-piirin kanssa. 

 

9. Muut esille tulevat asiat  

 

PDG Björn Taxell onnitteli Marja-Leena Knuutista syntymäpäivän johdosta. 
PDG Björn Taxell kiitti toimikuntaa, joka on hoitanut Lions-piiri 107A:n rekisteröinnin. 

 
10. Kokouksen päättäminen  

Piirikuvernööri päätti kokouksen kello 13:20.  

 

Siirtyminen Sokos hotelli Rikalaan ruokailemaan, Asemakatu 15, Salo.  

 

 

Salossa 11.9.2021  

  

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

DG Eija Kesti   CS Jari Nurmi 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

 

 

PDG Björn Taxell   PDG Juhani Nyyssönen 


