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Esipuhe 

 

Nyt jos koskaan on aika kiittää kaikkia A-piirin klubien leijonia. Kiitos, että annoitte minulle 

luottamuksen toimia piirikuvernöörinä ja johtaa tätä erinomaista piiriä kaudella 2020 – 2021. 

Samalla annoitte minulle mahdollisuuden tutustua piirimme klubeihin. Klubivierailut sujuivatkin 

kauden alussa hyvin aina marraskuulle asti, kunnes koronatilanne paheni siinä määrin, että vain 

joitakin vierailuja onnistuttiin järjestämään tämän jälkeen. Olen kuitenkin valmis vierailemaan 

klubeissa myöhemminkin, jos klubeilta tulee minulle vierailukutsu. Kiitos myös vierailuillani 

saamistamme tarjoiluista ja lahjoista. 

Rakkaat leijonat, toivottavasti Te, läheisenne ja ystävänne olette pysyneet terveinä tänä 

haastavana korona-kautenani. 

Haluan kiittää teitä myös siitä, että olitte tehneet oman osuutenne pitääksenne itsenne ja 

yhteisönne terveinä. Vaikka koronavirus (COVID-19) on muuttanut elämäämme, me leijonat 

onnistuimme tarjoamaan toivoa, sopeuttamaan toimintamme ja toteuttamaan ystävällisiä tekoja 

myös korona aikana.   

FVDG/DGE-seminaarissa USA:n St. Charles, Illinoisissa koulutusohjelmassamme saimme 

hyviä oppeja onnistuaksemme johtamaan piiriämme omalla kaudellamme ja saimme myös 

soveltaa niitä soveltuvin osin sydämellä, järjellä ja rohkeudella. Kauteni aikana käsitykseni 

johtamisesta syveni ja sain uuden näkökulman vahvaan johtamiseen.   

Saimme kesän aikana piiriimme uuden yhtenäisklubin - LC Turku Sirius. Klubin aloittaessa 

toimintaansa siinä oli viisi siirtojäsentä ja 15 uutta leijonaa. Kiitokset ja onnittelut aivan kaikille, 

jotka tavalla tai toisella olette olleet mukana tämän uuden klubin perustamisessa.  

Piirissämme oli kauteni alussa virallisesti 85 klubia. Tässä vaiheessa LC Åbo/ Skolan oli jo 

erottanut kaikki jäsenensä ja itse klubi lakkautettiin heti kauden alussa. Kauden puolivälissä 

myös LC Lieto/ Ilmatar ja LC Uusikaupunki, aivan kauden lopussa, lakkauttivat toimintansa. 

Tarkempi kuvaus jäsenkehityksestä kaudellani löytyy kohdasta – jäsenkehitys.  

Kaudellani juhlittiin myös suomalaisen Lions toiminnan 70-vuotistaivalta ja Suomen Lions-liiton 

60-vuotisjuhlaa. Liiton viestintä tuki piirejä ja klubeja osallistumaan juhlintaan erilaisilla 

materiaaleilla. Juhlavuoden logon pohjalta oli tuotettu liitolle ja piireille käyttöön banderolli, joka 

lähetettiin piirikuvernööreille. Valitettavasti tätä banderollia emme päässeet hyödyntämään 

tapahtumissamme, aktiviteeteissamme tai kokouksissamme.  

Piirihallituksen kokoukset pidettiin pääasiassa etäkokouksina. Ainoastaan kauden 

ensimmäisessä kokouksessa olimme fyysisesti paikalla, Uudessakaupungissa. Erityinen kiitos 

järjestelyihin osallistuneille.  

Kiitän edeltäjiäni ja toimikuntien jäseniä saamastani tuesta ja neuvoista kauteni aikana. Kauteni 

alussa toimikunta (Tommi Virtanen, Heikki Maunila, Reijo Vaura ja Markku Karlsson) aloitti 

ensimmäisen piirihallituksen kokouksen päätöksellä viedä eteenpäin piirimme rekisteröitymistä 

ry:ksi. Kun toimikuntaa vahvistettiin vielä Bo Lindbergillä ja Björn Taxelilla, saatiin esitys 
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valmiiksi ja hyväksyttäväksi. Kevään piirikokous hyväksyi rekisteröitymisen ja uudet säännöt 

piirillemme 17.4.2021. 

PDG-killan jäsenet, alueiden ja lohkojen puheenjohtajat sekä klubit osallistuivat kiitettävästi 

prosessiin, jossa haettiin moninkertaispiirillemme MD107 uutta piirijakoa. Prosessi oli raskas ja 

vei suuren huomion ja energian kaudestani piirikuvernöörinä. Piirijakouudistus oli esillä 

useammassa piirimme kokouksessa ja siitä äänestettiin ja tehtiin päätöksiä Suomen Lions-liiton 

Turun vuosikokouksessa 13.6.2021.  

Kevään piirikokouksen päätöksellä valittiin piirikuvernööriksi Eija Kestin ja hänen esityksensä 

mukaisesti piirihallituksen ja toimikuntien jäsenet kaudeksi 2021 – 2022.  

Toiminnantarkastajiksi lion Olavi Ala-Nissilä, LC Loimaa/Tähkä ja lion Esko Vuori, LC Turku/ 

Suikkila sekä varalle lion Markku Monnonen, LC Turku/Aninkainen ja lion Mauno Kaseniemi, LC 

Kaarina/City.  

Kokouksessa päätettiin piirin 107-A ID ehdokas 2022 – 2024 liiton vuosikokoukseen. 

Äänestyksen jälkeen valittiin Marja-Leena Knuutinen piirimme ID ehdokkaaksi.  

Suomen Lions-liiton vuosikokouksen päätöksellä IPDG Heikki Mäki, LC Paattinen valittiin liiton 

varapuheenjohtajaksi. Paljon onnea Heikille tuleville kausille!  

 

 

Turussa 9.11.2021 

 

Markku Karlsson  

DG 2020 - 2021 
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Förord 

Nu om någonsin är det dags att tacka alla Lion i A-distriktets klubbar. Tack, att ni gav mig 

förtroendet att fungera som distriktsguvernör och leda detta eminenta distrikt under perioden 

2020-2021. Samtidigt gav ni mig möjligheten att bekanta mig med distriktets klubbar. 

Klubbesöken lyckades bra i början av perioden ända till november tills coronaläget förvärrades 

till den grad att endast vissa besök kunde ordnas efter det. Jag är dock beredd att besöka 

klubbarna senare, om det kommer inbjudan från klubbar. Tack också för traktering och gåvor 

jag fick vid mina besök. 

Kära lions, hoppas Ni, era närmaste och vänner har hållits friska under min utmanande 

coronaperiod.  

Jag vill tacka er också, för att ni skött er egen andel för att hålla er själva och ert samfund friska. 

Fastän coronavirus (COVID-19) har förändrat vårt liv, har vi Lions lyckats erbjuda hopp, 

anpassa vår verksamhet och genomföra välvilliga handlingar även under coronatiden. 

Vid FVDGE/DGE-seminariet i St Charles, Illinois i USA i vårt utbildningsprogram fick vi god 

kunskap för att lyckas leda våra distrikt under vår egen period och fick vi också tillämpa dem 

med hjärta, förnuft och frimodighet. Under min egen period fördjupades min uppfattning om 

ledarskap och fick jag ett nytt inslag i starkt ledarskap. 

Under sommaren fick vi en ny samklubb i distriktet LC Turku Sirius Då klubben inledde sin 

verksamhet hade den fem transfermedlemmar och 15 nya Lions. Tack och lyckönskan till alla 

som på ett eller annat sätt medverkat till att grunda denna nya klubb. 

I vårt distrikt fanns det i början av perioden officiellt 85 klubbar. I detta skede hade LC 

Åbo/Skolan redan eliminerat alla sina medlemmar och själva klubben upplöstes genast i början 

på perioden. I medlet av perioden upphörde också LC Lieto/Ilmatar sin verksamhet, så också 

LC Uusikaupunki i slutet av perioden. En mera noggrann beskrivning av medlemsutvecklingen 

under min period återges i punkt – medlemsutveckling.  

Under min period firades 70-årsjbileum för Lionismen i Finland och Finlands Lionsförbunds 60-

årsfest. Förbundets information utrustade distrikten och klubbarna för att kunna delta i firandet 

med olika former av material. Förbundet och distrikten försågs med banderoller med 

jubileumsårets logo som bakgrund. Dessa skickades åt distriktsguvernören. Tyvärr kunde 

denna banderoll inte utnyttjas i våra evenemang, aktiviteter och möten. 

Distriktsstyrelsens möten hölls i huvudsak som distansmöten. Endast vid periodens första möte 

var vi fysiskt på plats i Nystad. Ett särskilt tack till dem som deltog i arrangemangen. 
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Jag tackar min föregångare och kommittéernas medlemmar för stöd och råd under min period. I 

början av min period började en kommitté (Tommi Virtanen, Heikki Maunila, Reijo Vaura och 

Markku Karlsson), genom beslut vid distriktsstyrelsens första möte, verkställa en registrering av 

distriktet till en rf. Då kommittén förstärktes med Bo Lindberg och Björn Taxell blev förslaget 

klart och godkänt. Vårens distriktsmöte godkände registreringen och antog nya stadgar för vårt 

distrikt 17.4.2021.  

Medlemmar i PDG-gillet, region- och zonordförandena samt klubbarna medverkade tacknämligt 

i processen, där en ny distriktsindelning för multipeldistriktet MD 107 eftersträvades. Processen 

var tung och krävde stor vaksamhet och energi av min period som distriktsguvernör. 

Distriktsindelningsreformen var uppe flera gånger i distriktets möten och beslut togs vid 

Finlands Lionsförbunds årsmöte i Åbo 13.6.2021.  

Genom beslut på vårens distriktsmöte valdes Eija Kesti till distriktsguvernör och på hennes 

förslag distriktsstyrelse och kommittémedlemmar för perioden 2021-2022. Till 

verksamhetsgranskare valdes lion Olavi Ala-Nissilä, LC Loimaa/Tähkä och lion Esko Vuori, LC 

Turku/ Suikkila samt som ersättare lion Markku Monnonen, LC Turku/Aninkainen och lion 

Mauno Kaseniemi, LC Kaarina/City. Vid mötet utsågs 107-A distriktets ID kandidat 2022 – 2024 

vid förbundets årsmöte. Efter omröstning valdes Marja.Leena Knuutinen till ID kandidat för vårt 

distrikt.  

Medelst beslut vid Finlands Lionsförbunds årsmöte valdes IPDG Heikki Mäki, LC Paattinen till 

vice ordförande för förbundet. Lycka till Heikki under kommande perioder!  

 

 

I Åbo 9.11.2021 

 

Markku Karlsson  

DG 2020 - 2021 
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Teema ja Strategia / Tema & Strategi 

TEEMAT KAUDELLE 2020 – 2021 / TEMAN PERIODEN 2020 - 2021 
 

KANSAINVÄLINEN / INTERNATIONELLA  

We Serve – Me Palvelemme – Vi Hjälper 

 

KOTIMAINEN / INHEMSKA 

Monta tapaa tehdä hyvää – Många sätt att göra gott 

 

PUHEENJOHTAJAN (CC) / ORDFÖRANDENS (CC) 

Yhdessä eteenpäin - Tillsammans framåt 

 

PIIRIN (107-A) / DISTRIKTETS (107-A) 

Hauskasti eteenpäin – Roligt framåt 

- Ajatus on innostaa klubit ja jäsenet 

jatkamaan hyvin alkanutta matkaa ja 

saamaan aikaan leppoisaa toimintaa 

niin, että vanhat ja uudet jäsenet 

kokevat Lions- ja klubitoiminnan 

hauskaksi ja mielenkiintoiseksi.  

- Tanken är att uppmuntra klubbarna och 

medlemmarna att fortsätta den resa som 

börjat så bra och att ha en trivsam 

verksamhet så att gamla och nya 

medlemmar upplever att lions- och 

klubbverksamheten är rolig och 

intressant. 
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STRATEGIA / STRATEGI 

• Klubit miettimään miten rutiineja 
virtaviivaistetaan ja tekeminen saadaan 
hauskasti eteenpäin. 

• Jäsentoimikunta tai vähintään 
jäsenvastaava klubeihin.  

• Kummien aktiivinen toiminta jäsenkadon 
ennalta ehkäisemiseksi.  

• Tail Twister toiminnan aktivointi 
klubeissa. 

• Jatketaan kyselykaavakkeen käyttöä 
eronneista jäsenistä.  

• DG-kirjeen ja muun A-piirin viestinnän 
paketointi, jotta viestit tulevat paremmin 
luetuiksi.  

• RC- ja ZO-toimien merkityksen 
korostaminen ja kehittäminen  

• LCI Forward- ohjelman toteutuksen 
jatkaminen:  
- Diabetes, Ympäristö, Lapsuusiän 
syöpä, joihin keskitytään Euroopassa 
(Muut: Nälkä, Näkö)  

• Kumppanuusohjelma piirin ja paikallisen 
ELY:n kanssa  

• Klubeja kannustetaan tekemään pitkän 
tähtäimen hanke- / kampanjasuunnitelma 

• TYKS Leijonahuone aktiviteetin jatko 
klubien vetämänä 

• Puolisotoiminnan aktivointi ja kehitys  

• Leo-toiminnan jatkuvuuden takaaminen  

• Tarinoita / raportteja Lions-julkaisuihin  

• Suomen Lions-toiminnan juhlavuoden 
huomiointi  

• Sydäniskureiden määrän lisääminen 
Suomessa  

• Nuorison hyvinvointi 

 

• Få klubbarna att fundera på hur rutinerna 
kunde strömlinjeformas och hur 
verksamheten förs roligt framåt.  

• Medlemskommitté eller minst en 
medlemsansvarig i klubben.  

• Faddrarnas aktiva verksamhet för att 
förebygga förlust av medlemmar.  

• Aktivering av Tail Twisterns funktion i 
klubbarna. 

• Fortsätta använda frågeblanketten till 
medlemmar som avgått.  

• DG-breven och övrig information från A-
distriktet paketeras så att informationen 
läses bättre 

• RC- och ZC-befattningarnas betydelse 
betonas och utvecklas  

• Förverkligandet av LCI Forward- 
fortsätter:  
- Diabetes, Miljö, Barncancer som man 
koncentrerar sig på i Europa (Övriga: 
Hunger, Syn)  

• Samarbetsprogram med distriktet och 
lokala NTM-centralen. 

• Klubbarna uppmuntras att göra projekt-
/kampanjplaner på lång sikt. 

• Fortsättning på aktiviteten ÅUCS 
Lejonrum ledd av klubbarna.  

• Aktivering och utveckling av 
partnerverksamheten.  

• Säkerställandet av Leoverksamhetens 
fortsättning.  

• Berättelser/rapporter till 
Lionspublikationer  

• Jubileumsåret för lionismen i Finland 
uppmärksammas.  

• Ökning av antalet hjärtstartare i Finland.  

• Ungdomarnas välbefinnande 
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Piirin pääaktiviteetit / Disriktens huvudaktiviteter 
 

PIIRIN PÄÄAKTIVITEETIT  /  DISRIKTENS HUVUDAKTIVITETER 

• Lions Quest,  

• Nuorisovaihto  

• Lionit puhtaiden vesien puolesta  

• Kampanja 100  

• Diabetes kävely, syyskuu 2020  

• Lastenklinikan kummit & Lions 

yhteistyö 

• Hyvän Päivä -konsertti, 

marraskuussa (7.11.2020?) 

• Kummilapsitoiminta   

• Defibrillaattori hankintojen 

edistäminen 

• Lion Suurjuhla 20.03.2021, Valtion 

virastotalo 

 

• Lions Quest,  

• Ungdomsutbyte,  

• Lion för rena vatten,  

• Kampanj 100,  

• Diabetespromenad, september 2020  

• Samarbetet Barnklinikernas faddrar & 

Lions 

• Det Godas Dag -konsert, oktober 

(7.11.2020?) 

• Fadderbarnsverksamheten   

• Främjande av anskaffningar av 

defibrillatorer 

• Lions Storfest 20.03.2021, Statens 

ämbetshus 

Hallitus / Styrelse 
 

PIIRIHALLITUS / DISTRIKTSSTYRELSEN 

- Piirikuvernööri  

-  IPDG 

-  1. varapiirikuvernööri  

-  2. varapiirikuvernööri  

-  Piirisihteeri 

-  Rahastonhoitaja  

-  Alueiden ja lohkojen puheenjohtajat  

 

- Distriktsguvernören  

-  IPDG 

-  1:a vice distriktsguvernören 

-  2:a vice distriktsguvernören 

-  Distriktssekreteraren 

-  Kassören  

-  Region och zonordförandena  
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DG Markku Karlsson LC Turku/ Kupittaa 

1VDG Eija Kesti LC Naantali-Raisio 

2VDG  Pertti Tofferi LC Turku / Linna 

IPDG Heikki Mäki LC Paattinen 

CS Jari Nurmi LC Turku / Suikkila 

CT Reijo Vaura  LC Turku/Aninkainen 

 

 

RC Alue 1 / Region 1 Hannu Mäenpää LC Turku/ Kupittaa 

ZC 1/1 Teuvo Tikkanen LC Turku/ Aura  

ZC 1/2 Jarmo Helminen LC Turku/ City 

ZC 1/3 Markku Patrikainen LC Turku/ Linna 

ZC 1/4 Hilkka Mäkelä LC Turku Sirius 

 

 

RC Alue 2 / Region 2 Reijo Lahdenranta LC Vehmaa 

ZC 2/1 Timo Raitmaa LC Naantali 

ZC 2/2 Jarmo Halsila LC Lokalahti 

ZC 2/3 Hemmo Järvinen LC Mietoinen 

 

 

RC Alue 3 / Region 3 Ilpo Salonen LC Paattinen 

ZC 3/1 Monica Liljeblad LC Åland / Freja 

ZC 3/2 Bo Lindberg LC Parainen-Pargas 

ZC 3/3 Osmo Teininen LC Kaarina 

ZC 3/4 Kari Tuomikoski LC Paattinen 
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RC Alue 4 / Region 4 Ilkka Uusitalo LC Loimaa/ Tähkä 

ZC 4/1 Lauri Heikkilä LC Marttila 

ZC 4/2 Hannu Pentti LC Yläne 

ZC 4/3 Jaana Boström LC Loimaa / Sinikellot 

 

RC Alue 5 / Region 5 Hannu Mäkinen LC Pertteli  

ZC 5/1 Mikko Särmä LC Salo/ Uskela 

ZC 5/2 Timo Alijoki LC Kuusjoki 
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Toimikuntapuheenjohtajat / Funtionärer  
 

VIRKAILIJAT / FUNKTIONÄRER 

DC GMT Ulla Rahkonen LC Paimio/ Aallotar 

DC GLT Marja-Leena Knuutinen LC Turku/ Aurora 

DC GST ja kumppanuus  

DC GST och samarbete  Hannele Tanner-Penttilä 
LC Aura/ Sisu 

DC Kaksikielisyystoimikunta  

DC Tvåspråkighetskommitten Bo Lindberg 
LC Parainen-Pargas 

DC Rauhanjulistekilpailu  

DC fredsaffischtävling Ritva Raitmaa 
LC Naantali-Raisio 

DC Nuorisovaihto  

DC Ungdomsutbyte Riikka Suovanen 
LC Turku/ Viola 

DC Kestävä kehitys/ Puhtaat vedet  

DC Hållbar utveckling/Rena vatten 
Britta Wiander LC Loimaa/ Sinikellot 

DC LCIF Kirsti Seppälä LC Turku/ Lucia 

DC Arne Ritari-säätiö  

DC Arne Ritari-stiftelsen Reino Laine 
LC Somero 

DC Lions Quest Virpi Lukkarla LC Turku/ Aurora 

DC Leo-yhdyshenkilö  

DC Leo-kontaktperson  Ulla Rahkonen 
LC Paimio/ Aallotar 

DC Tiedotus ja webmaster  

DC Kommunikation och webmaster Markku Patrikainen 
LC Turku/ Linna 

DC Piirilehti Jalopeura  

DC Distriktstidn. Jalopeura  Pirjo Koskenrouta 
LC Uusikaupunki/Merettaret 

DC Vuosikokous 2021  

DC Årsmötet 2021 Pertti Tenhunen 
LC Tarvasjoki 
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Kokoukset / Möten 
KOKOUKSET  /  MÖTEN  

 

LCICON 2020 -vuosikokous Singaporessa,  

joka oli tarkoitus järjestää 26.-30 kesäkuuta 2020, ei järjestetty siellä vaan päätös oli, että 

seuraava kansainvälinen vuosikokous pidetään 2021 Montrealissa, Kanadassa. Tämä tarkoitti 

sitä, että nykyiset presidentit ja kansainväliset johtajat jatkoivat tehtävissään seuraavaan 

vuosikongressiin asti 2021. Hallitus nimitti uudet piirikuvernöörit ja piirikuvernöörinvala 

suoritettiin nettitapahtumana.  

Lokakuulle suunniteltu Eurooppa Forum -kokous Kreikassa peruttiin myös. 

 

LCICON 2020 -årsmöte i Singapore,  

som var avsett att hållas 26 – 30 juni 2020, arrangerades inte, utan beslöts, att följande 

internationella årsmöte hålls 2021 i Montreal, i Kanada. Det medförde, att nuvarande 

presidenter och internationella ledare fortsatte i sina uppdrag till följande årskongress 2021. 

Styrelsen utsåg nya distriktsguvernörer och distriktsguvernörseden gavs i ett nätevenemang. 

Europaforum 

 

KVN-kokoukset ja DG-tiimin palaverit ym. 

DG-tiimi piti aina liiton hallituksen jälkeisenä viikonloppuna GTM-palaverin, jossa käytiin 

hallituksessa käydyt asiat läpi ja valmistauduttiin seuraavaan KVN-kokoukseen.  

Liiton hallituksen kokouksia ei ole listauksessa mukana, niihin osallistui kaksi nimettyä 

piirikuvernööriä. Hallituksessa valittiin yhdeksästä hakemuksesta Suomen Lions-liitolle uusi 

toiminnanjohtaja ja yksi heistä esiteltiin kuvernöörineuvostolle hyväksyttäväksi.  

 

15.06.2021 KVN järjestäytymiskokous 

- Suomen Lions-liiton vuosikokous Seinäjoella muutettiin pidettäväksi nettikokouksena, 

joten KVN:n järjestäytymiskokous pidettiin virtuaalisesti GoToMeeting-sovelluksen 

välityksellä  

22.-24.06.2020 ma-ke KVN sähköpostikokous  

28.-30.08.2020 KVN Pori  

24.-25.10.2020 Tampereella DG-tiimin järjestämä palaveri uudesta piirijaosta.  

15.11.2020 DG-tiimin GTM-palaveri  
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27.-28.11. 2020 KVN DTM-kokouksena 

12.12.2020 LCIF-teemainen virtuaalinen pikkujoulu  

02-03.01.2021 DG-tiimin piirijako palaveri Savonlinnassa 

16.01.2021 NSR Council Discussion Meeting  

17.01.2021 NSR Council Voting Meeting  

24.01.2021 DG-tiimin palaveri, GTM  

31.01.2021 DG-tiimin palaveri, GTM  

02.02.2021 Tutkimusraportti Lions toiminnan uusjäsenhankinnan tueksi  

07.02.2021 DG-tiimin palaveri, GTM 

15.02.2021 E-piiri ja koordinaatioryhmän palaveri  

06.03.2021 KVN GoToWebinar-kokouksena (Espoo, Korpilampi)  

07.03.2021 Piirijakotyöryhmä  

14.03.2021 Piirijakotyöryhmä  

23.03.2021 KVN ylimääräinen  

26.03.2021 KVN etäkokous, GTM (poissa) 

28.03.2021 Euroopan LCIF-päivän suunnittelukokous  

13.04.2021 KVN ylimääräinen, GTM  

18.04.2021 DG-tiimin palaveri, toiminnanjohtajan haku 

25.04.2021 DG-tiimin palaveri, toiminnanjohtajan haku 

06.05.2021 Yhteinen hallituksen ja KVN:n -palaveri, sääntöjen korjauskehotus PRH:sta  

07.06.2021 Ylimääräinen KVN-kokous  

10.06.2021 Ylimääräinen KVN-kokous  

13.06.2021 Vuosikokous, Turku  

25-29.06.2021 The 103rd Lions Club International Convention, virtually 
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GR möten och DG-teamets palvrar m fl. 

DG-teamet höll alltid veckoslutet efter förbundsstyrelsens möten en GTM-palaver, där ärendena 

i styrelsen genomgicks och bereddes för följande GR-möte. 

Förbundsstyrelsens möten finns inte på listan, i dem deltog två utsedda distriktsguvernörer. 

Styrelsen valde bland nio ansökningar en ny verksamhetsledare för Finlands Lionsförbund och 

en av dem tillställdes guvernörsrådet för godkännande.  

15.06.2021 GR konstituerande möte 

- Finlands Lionsförbunds årsmöte i Östermyra beslöts hållas som nätmöte, varvid GRs 

konstituerande möte hölls virtuellt via GoToMeeting-systemet. 

22.-24.06.2020 må-on GR e-postmöte 

28.-30.08.2020 GR Björneborg  

24.-25.10.2020 Tammerfors DG-teamets palaver om nya distriktsindelningen  

15.11.2020 DG-teamets GTM-palaver  

27.-28.11. 2020 GR som DTM-möte 

12.12.2020 virtuell lillajul med LCIF som tema 

02-03.01.2021 DG-teamets distriktsindelningspalaver i Nyslott 

16.01.2021 NSR Council Discussion Meeting  

17.01.2021 NSR Council Voting Meeting  

24.01.2021 DG-teamets palaver, GTM  

31.01.2021 DG-teamets palaver, GTM  

02.02.2021 Forskningsrapport som stöd för medlemsvärvning till Lions 

07.02.2021 DG-teamets palaver, GTM 

15.02.2021 E-distriktet och koordinationsgruppens palaver  

06.03.2021 GR  som GoToWebinar-möte (Esbo, Korpilampi)  

07.03.2021 Distriktsindelningsgruppen  

14.03.2021 Distriktsindelningsgruppen  

23.03.2021 GR extra  

26.03.2021 GR distansmöte, GTM (frånvarande) 
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28.03.2021 Europeisk LCIF-dag planeringsmöte  

13.04.2021 GR extra, GTM  

18.04.2021 DG-teamets palaver, ansökan till verksamhetsledare 

25.04.2021 DG-teametn palaver, ansökan till verksamhetsledare 

06.05.2021 Gemensam palaver för styrelsen och GR, PRSs krav på ändring av stadgarna 

07.06.2021 Extra GR-möte  

10.06.2021 Extra GR-möte  

13.06.2021 Årsmöte, Åbo  

25-29.06.2021 The 103rd Lions Club International Convention, virtually 

 

Piirin D107 A kokoukset ja palaverit 

17.06.2020 Valmisteleva palaveri syksyn koulutuksista ja muusta toiminnasta  

01.07.2020 Piirin johtoryhmän kokous #1  

14.08.2020 LC Turku Siriuksen 1. kokous juhlakokouksena  

22.08.2020 Kauden 2019 – 2020 vuosikokous #2 

22.08.2020 Get Together-tapaaminen, Valtion virastotalo  

14.09.2020 D107-A johtoryhmä #3, Teams 

14.09.2020 Zonmöte  

19.09.2020 Piirihallitus #1, Uusikaupunki 

23.09.2020 PNAT IV Alue, Ollilan nuorisoseuranatalo  

29.09.2020 PNAT I-Alue lohkonpuheenjohtajat  

29.09.2020 PNAT II-Alue 2lohko, Parainen  

30.09.2020 PNAT I-Alue 3lohko  

30.09.2020 PNAT I-Alue 4lohko, Svarte Rudolf  

30.09.2020 PNAT V-alue, Salo  

02.10.2020 LC Turku / City klubikokous  

05.10.2020 II-Alue, aluefoorumi, Vehmaa 
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16.10.2020 Piirin Ry-toimikunnan kokous, Teams  

23.10.2020 D107-A johtoryhmä #4, Teams 

09.11.2020 Zonmöte  

13.11.2020 D107-A johtoryhmä #5, Teams 

14.11.2020 Piirihallitus #2, Turun Kristillinen opisto / Nettikokous 

18.11.2020 PNAT I-Alue 2.lohko, Panimo Ravintola Koulu  

18.11.2020 PNAT #2 IV-Alue, Loimaa  

23.11.2020 PNAT I-Alue, Ravintola Sininen Hetki  

24.11.2020 PNAT, Somero  

18.12.2020 D107-A johtoryhmä #6, Teams  

07.01.2021 Tuhansien leijonine maa -webinaari  

11.01.2021 Piirijakouudistus webinaari  

15.01.2021 D107-A johtoryhmä #6, Teams  

18.01.2021 GAT-tiimin palaveri, piirijakouudistuksesta  

05.02.2021 D107-A johtoryhmä #7, Teams, Piirijako  

09.02.2021 Palaveri Piirijaon ohjausryhmän kanssa  

12.02.2021 D107-A johtoryhmä #8, Teams  

20.02.2021 Piirihallitus #3, Turun Kristillinen opisto / Nettikokous 

01.03.2021 Piirin Ry-toimikunnan kokous, Teams 

09.03.2021 Piirin Ry-toimikunnan kokous – säännöt, Teams 

12.03.2021 D107-A johtoryhmä #9, Teams  

17.03.2021 Piirihallitus #4, Turun Kristillinen opisto / Nettikokous 

08.04.2021 Piirin Ry-toimikunnan kokous – säännöt, Teams 

09.04.2021 D107-A johtoryhmä #10, Teams  

13.04.2021 Valtakirja- ja vaalitoimikunnan kokous, Teams  

17.04.2021 Piirikokous, Piirin vuosikokous Valtion virastotalolta / Nettikokous 

12.05.2021 GAT-tiimin palaveri, palkitsemiset ym.  
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Distrikt D107 A möten och palaver 

17.06.2020 Förberedande palaver on höstens utbildningar och annan verksamhet 

01.07.2020 Distriktets ledningsgrupps möte #1  

14.08.2020 LC Turku Sirius1. möte som jubileumsmöte 

22.08.2020 Periodens 2019 – 2020 årsmöte #2 

22.08.2020 Get Together-sammankomst, Statens ämbetshus  

14.09.2020 D107-A ledningsgrupp #3, Teams 

14.09.2020 Zonmöte  

19.09.2020 Distriktsstyrelsen #1, Nystad 

23.09.2020 ZONMÖTE IV Regionen, Ollila ungdomsgård  

29.09.2020 ZONMÖTE I-Regionen zonordföranden  

29.09.2020 ZONMÖTE II-Regionen 2zonen, Pargas  

30.09.2020 ZONMÖTE I-Regionen 3zonen  

30.09.2020 ZONMÖTE I-Regionen 4zonen, Svarte Rudolf  

30.09.2020 ZONMÖTE V-Regionen, Salo  

02.10.2020 LC Turku / City klubbmöte  

05.10.2020 II-Regionen, regionforum, Vehmaa  

16.10.2020 Distrikts Rf-kommitténs möte, Teams  

23.10.2020 D107-A ledningsgrupp #4, Teams 

09.11.2020 Zonmöte  

13.11.2020 D107-A ledningsgrupp #5, Teams 

14.11.2020 Distriktsstyrelsen #2, Kristliga institutet i Åbo / Nätmöte 

18.11.2020 ZONMÖTE I-Regionen 2.zonen, Bryggeri Restaurang Skolan 

18.11.2020 ZONMÖTE #2 IV-Regionen, Loimaa  

23.11.2020 ZONMÖTE I-Regionen, Restaurang Sininen Hetki  

24.11.2020 ZONMÖTE, Somero  

18.12.2020 D107-A ledningsgrupp #6, Teams  

07.01.2021 Webinarium - de tusen lejonens land 
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11.01.2021 webinarium - distriktsindelningsreformen 

15.01.2021 D107-A ledningsgrupp #6, Teams  

18.01.2021 GAT-teamets palaver, distriktsindelningsreformen 

05.02.2021 D107-A ledningsgrupp #7, Teams, Distriktsindelningen  

09.02.2021 Palaver med styrgruppen för distriktsindelningen 

12.02.2021 D107-A ledningsgrupp #8, Teams  

20.02.2021 Distriktsstyrelsen #3, Kristliga institutet i Åbo / Nätmöte 

01.03.2021 Distrikts Rf-kommitténs möte, Teams 

09.03.2021 Distrikts Rf-kommitténs möte – stadgar, Teams 

12.03.2021 D107-A ledningsgrupp #9, Teams  

17.03.2021 Distriktsstyrelsen #4, Kristliga institutet i Åbo / Nätmöte 

08.04.2021 Distrikts Rf-kommitténs möte – stadgar, Teams 

09.04.2021 D107-A ledningsgrupp #10, Teams  

13.04.2021 Fullmakts- och valkommitténs möte, Teams  

17.04.2021 Distriktsmöte, Distriktets årsmöte från Statens ämbetshus / Nätmöte 

12.05.2021 GAT-teamets palaver, belöningar mm  

ARS / MJF  
Kevättalvelle suunniteltu juhla jouduttiin perumaan Covid-19 tilanteesta johtuen.  

Arne Ritari -säätiö oli avustuksellaan mukana LC Aura/ Sisun aktiviteetissa, kun 

talkootyöaktiviteetilla rakennettiin kuntoportaat Sisupuistoon. Sisupuisto sijaitsee Auran 

keskustassa kansallismaisemassa Aurajoen rannalla. 

 

Festen som planerades att hållas på vårvintern fick ställas in till följd av läget för Covid-19 

Arne Ritari  -stiftelsen stödde LC Aura/Sisus aktivitet, då en motionstrappa anlades genom 

talkoinsats i Sisupuisto. Parken ligger mitt i Aura i nationallandskapet på Aura ås strand.  
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GMT  
Alueiden ja lohkojen puheenjohtajia kehotettiin olemaan yhteydessä klubeihin ja kannustamaan 
klubeja pitämään etäkokouksia ja olemalla muutenkin puhelimitse, sähköpostitse tai jonkin 
muun kanavan kautta yhteydessä jäseniinsä. Tärkeää oli lion-hengen ylläpito myös vaikeiden 
olosuhteiden aikana. 
 
Regionernas och zonernas ordförande anmodades hålla kontakt med klubbarna och inspirera 
dem att hålla distansmöten och i övrigt hålla kontakt med sina medlemmar per telefon, e-post 
eller via någon annan kanal. Viktigt var att bevara lionandan också i svåra tider.  
 

GLT  
Kevään korona epidemia näytti hiipumisen merkkejä ja elokuussa saatiin keväällä pitämättä 

jääneet (17.8.2020) APJ ja LPJ- koulutukset ja (18.8.2020) virkailijakoulutukset pidettyä.  

Kevään 2021 koulutukset onnistuttiin viemään läpi suunnitellusti etäkoulutuksina. 

 

Vårens coronaepidemi såg ut att avta och i augusti hölls (17.8.2020) RO- och ZO-utbildningarna 

och (18.8.2020) funktionärsutbildningarna som inställdes på våren. 

Utbildningarna våren 2021 kunde planenligt genomföras som distansutbildningar. 

 

GST ja Kumppanuus / GST och samarbete 
Toimintasuunnitelman syksyn aktiviteeteista joulukortit, nuorisoarvat, rauhanjulistekilpailu ja 

diabeteskävely saatiin normaalisti vietyä läpi.  

Valitettavasti kummikonsertti, joka oli sovittu pidettäväksi 7.11. jouduttiin perumaan 

epidemiatilanteesta johtuen eikä sitä onnistuttu järjestämään myöhemminkään. 

 

Av höstaktiviteterna i verksamhetsplanen kunde julkort, ungdomslotteri, fredsaffischtävling och 

diabetesvandring genomföras normalt. 

Dessvärre blev fadderkonserten, som aviserats att hållas 7.11, till följd av epidemiläget 

inhiberad och kunde inte heller ordnas senare.  
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Kaksikielisyys toimikunta / Tvåspråkighetskommitten  
Toimikunnan päätehtävä on ollut piirin virallisten kokouskutsujen ja tiedotteiden kääntäminen 

ruotsiksi niin kuin myös piirikuvernöörin kirjeet (10 kpl) klubeille. Samoin myös eri toimikuntien 

tiedotteet. Mahdollisuuksien mukaan on piirin suomenkieliset sivut käännetty. 

Kommitténs huvuduppgift är att översätta distriktets officiella möteskallelser och 

tillkännagivanden, så som också distriktsguvernörens brev (10 st) till klubbarna. Så också 

kommittéernas rapporter, i mån av möjlighet har också distriktets finska sidor översatts. 

 

Rauhanjulistekilpailu / Fredsaffischtävling 
Rauhanjulistekilpailu 2020-2021 ”Rauhaa palvelun kautta”  

Rauhanjulistekilpailu järjestettiin tänä vuonna piirissämme hyvinkin eri tavalla aikaisempaan 
verrattuna. Koronan vuoksi voittajatyöstä äänestettiin tänä vuonna sähköisesti kuvien 
perustella. Alkuperäinen äänestys, jossa työtkin olisivat olleet esillä ihan fyysisesti, oli tarkoitus 
järjestää piirihallituksen kokouksessa 14.11.2020. Kokous muutettiin pidettäväksi sähköisesti, 
joten myös kilpailun äänestys muutettiin sähköiseksi. Piirihallituksen jäsenet saivat äänestää 
ehdokkaita 9. – 14.11.2020 välisenä aikana. Voittaja julkaistiin piirihallituksen sähköisessä 
kokouksessa 14.11.2020. Äänestyksessä annettiin yhteensä 19 ääntä.  
Selvään voittoon kahdeksalla äänellä tuli Taidekoulun tpo5 luokan 11 v oppilas Ilse Conway 
Somerolta. Sponsorina toimi LC Somero/Paratiisi. Toiseksi sijoittui kuudella äänellä Sauvon 
koulukeskuksen 7B luokan oppilas Viivi Hänninen, sponsorina LC Sauvo. Jaetulle kolmannelle 
sijalle tulivat Topeliuksen koulun kuudesluokkalainen Sonja Tupala, sponsorina LC Turku/Sirius 
ja Kemiönsaaren keskuskoulun seitsemäsluokkalainen Emma Koskinen, sponsorina LC Kimito-
Kemiö. Molemmat saivat kaksi ääntä.  
Valtakunnallisessa loppukilpailussa Ilse Conwayn työ ”Rauha on onnea, iloa ja hyvää oloa” 
sijoittui hienosti toiseksi. Ilsen työ oli myös yleisön suosikki facebook-äänestyksessä. Eija Kesti 
ja Ritva Raitmaa kävivät onnittelemassa Ilseä 14.6.2021 LC Somero/Paratiisin tapaamisessa ja 
antoivat piirin puolesta Ilselle muistoksi hänen työnsä kehystettynä 
Tällä kaudella rauhajulistekilpailua sponsoroivat piirissämme seuraavat klubit (suluissa 
sponsoroitu määrä): LC Loimaa (2), LC Sauvo (1), LC Kimito-Kemiö (1), LC Somero/Paratiisi 
(2), LC Turku/Sirius (1) ja LC Aura /Sisu (2). 
 

Fredsaffischtävling 2020-2021 ”Fred genom att hjälpa”  

Fredsaffischtävlingen i vårt distrikt ordnades detta år på ett helt annat sätt än tidigare. Till följd 
av corona genomfördes omröstningen av vinnararbetet elektroniskt på basen av bilder. Den 
ursprungliga omröstningen, där också arbetena fysiskt hade varit framlagda, var avsedd att 
hållas vid distriktsstyrelsens möte14.11.2020. Mötet ändrades att hållas elektroniskt, varvid 
också omröstningen skedde elektroniskt. Distriktsstyrelsens medlemmar fick rösta på 
kandidaterna under tiden 9 – 14-11.2020. Vinnaren kungjordes vid distriktsstyrelsens 
elektroniska möte 14.11.2020. I omröstningen gavs totalt 19 röster. 
  



  1.5.2022 
 
 

 

PIIRI 107 A / Piirikuvernööri DG 2020–2021 Markku Karlsson LC Turku / Kupittaa, 

Ihalantie 86, 21260 Raisio / p. 040 548 2748, markku.t.karlsson@lions.fi, puoliso Pirkko Karlsson 

 
Klar vinnare med åtta röster blev 11 åriga Ilse Conway från Somero, elev i klass 5 vid 
konstskolan i Somero. Som sponsor fungerade LC Somero/Paratiisi. På andra plats med sex 
röster kom Viivi Hänninen, elev i klass 7B i Sagu skolcentrum, med LC Sauvo som sponsor. På 
delad tredje plats kom Sonja Tupala, elev i klass 6 i Topeliuksen koulu, sponsor LC Turku/Sirius 
och Emma Koskinen, sjundeklassist i Kimitoöns skolcentrum, sponsor LC Kimito-Kemiö. Båda 
fick två röster. 
I den riksomfattande finalen kom Ilse Conways arbete ”Fred är lycka, glädje och gott humör” fint 
på andra plats. Ilses arbete var också publikens favorit i en facebook-omröstning. Eija Kesti och 
Ritva Raitamaa lyckönskade Ilse14.6.2021 vid LC Somero/Paratiisis samkväm och gav på 
distriktets vägnar som minne hennes arbete inramat. Under denna period deltog följande 
klubbar som sponsorer, (inom parentes antal sponsorerade): LC Loimaa (2), LC Sauvo (1), LC 
Kimito-Kemiö (1), LC Somero/Paratiisi (2), LC Turku/Sirius (1) och LC Aura /Sisu (2). 
 

Nuorisovaihto / Ungdomsutbyte  
Nuorisovaihtomahdollisuutta tarjottiin uudestaan niille nuorille, joilta koronan takia peruuntui 
kesän 2020 vaihto. Valitettavasti kuitenkin myös kesän 2021 Suomesta lähtevä nuorisovaihto ja 
Suomessa järjestettävät nuorisoleirit jouduttiin perumaan epävarman koronatilanteen takia. 
 

Möjlighet till ungdomsutbyte erbjöds på nytt åt de unga, för vilka utbytet uteblev sommaren 2020 
till följd av corona. Dessvärre inställdes också sommaren 2021 resan för dem som reste från 
Finland samt de läger som var avsedda att ordnas i Finland till följd av det osäkra coronaläget. 
 

Kestäväkehitys/ Puhtaat vedet – Hållbar utveckling/ Rena 

vatten 
Ympäristöministeriön kesäkuussa julkaiseman luontosuhdebarometrin mukaan ilmastonmuutos 

ja roskaantuminen koetaan suurimmiksi uhiksi Suomen luonnolle. Korona-aikana suurin osa 

barometriin vastanneista oli lisännyt luonnossa liikkumista, samaten koronapandemia oli 

vaikuttanut myönteisesti luonnon ja luontokohteiden arvostukseen. Moni oli viettänyt enemmän 

aikaa omalla pihalla tai lähiluonnossa. Näihin havaintoihin oli hyvä tarttua. Lisäsimme liitossa 

toimintamme vaikuttavuutta edelleen haastamalla muita toimijoita, yhteisöjä ja ihmisiä mukaan 

pitämään huolta ympäristömme ja luontomme tilasta.  

Valtakunnallinen Kulmat kuntoon–siivoustapahtuma järjestettiin 29.elokuuta. Aktiviteetin 

päämäärä oli saada klubeja yhdistämään siivous ja ympäristövalistustoiminta pohjautuen 

ympäristön siistinä pitämiseen sekä sen siivoaminen yhteisvoimin muiden toimijoiden kanssa. 

Lisäksi haluttiin ihmisten ymmärtävän mitä puhtaan ympäristön eteen voidaan tehdä ja tuoda 

lionstoimintaa positiivisesti näkyväksi kotikulmien yhteisöissä. 
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Pidä Saaristo Siistinä yhdistyksen toiminnanjohtaja Aija Kaski kertoi meille 9.2.2021 yhdistyksen 

toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Esitelmä toteutettiin Teams-yhteydellä, jonka jälkeen oli 

mahdollista esittää kysymyksiä ja keskustella aiheesta. 

Enligt miljöministeriets miljöbarometer i juni upplevs klimatförändringen och nedskräpningen 

som de största hoten för Finlands natur. Under coronatiden hade en stor del av de svarande 

ökat sin vistelse i naturen, och på samma sätt har coronapandemin ändrat inställningen till 

naturen och naturobjekt i positiv riktning. Många har haft mera tid för sin egen gård eller 

närmiljön. Dessa observationer är det bra att ta vara på. I förbundet ökade vi vårt inflytande 

genom att ytterligare utmana andra aktörer, samfund och människor med i arbetet att 

ombesörja vår miljö och naturens hälsa. 

Ett riksomfattande städevenemang Ordning i knutarna ordnades 29. Augusti. Målet för 

aktiviteten var att få klubbarna att kombinera städning och miljöupplysningsverksamhet 

utgående från att hålla naturen ren och städarbete i med gemensamma krafter med andra 

aktörer. 

Verksamhetsledaren för Håll skärgården ren Aija Kaski redogjorde 9.2.2021 för oss föreningens 

verksamhet och on aktuella ärenden. Föredraget genomfördes via Teams-uppkoppling, varefter 

det fanns möjlighet att ställa frågor om och diskutera ämnet. 

 

LCIF  
Lahjoituksia LCIF:lle yhteissummaltaan $11,653.30 antoivat kuluvana toimintavuonna seuraavat 

klubit ja/tai heidän jäsenenänsä: 

Turku Sirius, Aura/Sisu, Kvarnbo, Lieto, Lokalahti, Naantali-Raisio, Paattinen, Paimio/ Aallotar, 

Parainen-Pargas, Piikkiö, Raisio/ Martinus, Salo/ Uskela, Turku/ Ancora, Turku/ Aninkainen, 

Turku/ Kupittaa, Turku/ Suikkila, Vahto.  

Donationer till LCIF med en totalsumma på $11.653,30 gav under verksamhetsåret följande 

klubbar och/eller medlemmar i dem: 

Turku Sirius, Aura/Sisu, Kvarnbo, Lieto, Lokalahti, Naantali-Raisio, Paattinen, Paimio/ Aallotar, 

Parainen-Pargas, Piikkiö, Raisio/ Martinus, Salo/ Uskela, Turku/ Ancora, Turku/ Aninkainen, 

Turku/ Kupittaa, Turku/ Suikkila, Vahto.  
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Lions Quest  
Syksyn Lions Quest-kurssi saatiin normaalisti vietyä läpi.  

Kevään tilanne oli, että koronasuositusten mukaisesti tapahtumia sai järjestää 10.2 asti vain 10 

hengen ryhmissä eli koulutuksessa sai olla vain 9 koulutettavaa ja kouluttaja. Kurssille 

ilmoittautuneita oli kymmenen henkeä.  

Valtioneuvosto antoi 25.2.2021 uudet koronapandemiaan torjuntaan liittyvät linjauksensa. 

Niiden mukaan kiihtymis- ja leviämisvaiheessa oleville alueille suositellaan enintään kuuden 

hengen kokoontumisia 8.-28.3.2021. Tämän uuden rajoituksen perusteella emme valitettavasti 

voineet järjestää Turun koulutustamme 8.-9. maaliskuuta.  

 

Höstens Lions Quest-kurs kunde genomföras normalt. 

Situationen på våren var, att enligt coronarekommendationerna kunde fram till 10.2 evenemang 

på endast 10 personer arrangeras, dvs i kursen kunde delta endast 9 adepter och en utbildare. 

Antalet anmälda till kursen vart tio. 

Statsrådet gav 25.2.2021 nya riktlinjer för att stävja coronapandemin. Enligt dem 

rekommenderas på områden som befinner sig i accelerations- och spridningsfasen 

sammankomster med högst sex personer under 8-28.3.2021. Till följd av den nya 

begränsningen kunde vi tyvärr inte ordna utbildningen i Åbo 8-9 mars. 

 

Leo-yhteyshenkilö / Leo-kontaktperson 
Turkuun muutti kauden alussa leo-toiminnasta kiinnostuneita nuoria. Nuoret tutustuivat toisiinsa 

ja päättivät, että liittyvät Turun leoklubiin seuraavan kauden alussa ja ryhtyvät toimimaan 

taustaklubin tuella. Taustaklubina toimii LC Turku Sirius. 

Till Åbo flyttade i början av perioden unga som var intresserade av leoverksamheten. De 

började umgås och beslöt ansluta sig till Leoklubben i Åbo genast i början av perioden och 

inledde sin verksamhet med hjälp av en stödklubb. Som stödklubb fungerar LC Turku/Sirius. 

 

Tiedotus ja webmaster / Info & web 

Tiedotuksesta ja piirinnettisivuista vastasi DC Markku Patrikainen niin kuin jo useana 

aikaisempanakin vuona. Tiedotusta toteutettiin edellisten vuosien tapaan piirisihteerin 

lähettämien sähköpostien avulla. Niissä pyrittiin ensisijaisesti tuomaan esille piirin hallinnon 

toimintaa, koulutustiedotteita, piirikuvernöörinkirjeitä, kokouskutsuja sekä piirin klubien omista ja 

yhteisistä palvelu- tai varainhankintatapahtumista.  
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Klubit lähettivätkin kiitettävästi julkaistavaa aineistoa kerättyjen varojen luovutuksista ja 

aktiviteettitoiminnastaan julkaistavaksi piirin nettisivuilla. Tärkeimmät piirin toimintaa koskevat 

artikkelit julkaistiin myös ruotsiksi kaksikielisyystoimikunnan käännöksillä. 

För information och distriktets hemsidor ansvarade DC Markku Patrikainen som han gjort redan 

under flera tidigare år. Informationen förverkligades enligt tidigare kutym via e-post sända av 

distriktssekreteraren. I dem eftersträvades att i första hand informera om distriktets ledning, 

utbildningsinformation, distriktsguvernörens brev, möteskallelser samt klubbarnas egna och 

gemensamma hjälp- och insamlingsaktiviteter. 

Klubbarna sände också tacknämligt material om överlåtelse av medel och sina aktiviteter för att 

publiceras på distriktets hemsidor. De viktigaste inslagen om distriktets verksamhet 

publicerades också på svenska tack vare tvåspråkighetskommitténs översättningar. 

 

Piirilehti Jalopeura / Distriktstidningen Jalopura 
 

Koska koronapandemia oli alkanut jo edellisellä kaudella, oletettiin klubien uutisia ja mainoksia 

tulevan tällä kaudella edellistä vähemmän. Toisin kävi. Klubien lähettämää materiaalia, tekstejä 

ja kuvia tuli toimitukseen ennätysmäärä. Klubit kuvasivat poikkeusoloihin sopeutunutta 

toimintaansa ja uusia aktiviteetteja. Tällä oli uutisarvoa. Jo kansilehtikin kertoi: ”Koronakaan ei 

estänyt toimimasta”. 

Jalopeuran painos oli nyt 4000, tuhat lehteä vähemmän kuin aiemmin, sillä julkisiin paikkoihin ja 

yleisötiloihin ei voitu nyt lehteä jakaa. Lehtemme ilmestyy myös nettilehtenä piirimme sivuilla, 

joten saatavuus on helppoa kaikille leijonille ja myös yleisölle. Printtilehti on kuitenkin tärkeä 

jäsenetu ja mainosten hankinnan peruste. Koska lehteä ei voitu jakaa normaaliin tapaan, 

piirihallituksen kokouksen yhteydessä, jako tapahtui noutona terminaalista. Lohkon 

puheenjohtajat vastasivat klubijakelusta ja klubit jäsenjakelusta. 

Pidimme tärkeänä, että poikkeuskaudesta huolimatta piirimme jäsenet saavat informatiivisen, 

värikkään ja eloisan jäsenlehden. Piirilehtemme on jäsentemme ja klubiemme yhdysside. 

Jalopeura ilmestyi vahvempana kuin koskaan, 88-sivuisena! 

 

Då coronapandemin hade brutit ut redan under föregående år, förväntades färre inslag med 

klubbnyheter och annonser än föregående år. Det blev tvärtom. Redaktionen fick ta emot ett 

rekordantal, material, texter och bilder. Klubbarna avbildade sina till undantagsförhållandena 

anpassade verksamhet och nya aktiviteter. Här fanns det nyhetsvärde. Redan pärmbladet 

anförde det ”Coronan satte inte hinder för verksamheten”. 
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Jalopeuras upplaga var nu 4000, tusen tidningar färre än tidigare, då tidningen inte kunde 

läggas fram på offentliga platser och allmänna utrymmen. Vår tidning utkom också som 

nättidning på vårt distrikts hemsidor, varvid tillgängligheten är lätt för alla lion och även 

allmänheten. En tryckt tidning är dock en viktig medlemsförmån och grund för anskaffning av 

annonser. Då tidningen inte kunde distribueras på normalt sätt i samband med 

distriktsstyrelsens möte, skedde avhämtning i en terminal. Zonordförandena ansvarade för 

distributionen till klubbarna och klubbarna till medlemmarna.  

Vi ansåg det vara viktigt, att våra medlemmar trots avvikande period får en informativ, färggrann 

och levande medlemstidning. Vår distriktstidning är en förbindelselänk mellan våra medlemmar 

och våra klubbar. Jalopeura utkom starkare än någonsin, med 88 sidor! 

 

Vuosikokous 2021 / Årsmötet  
 

Suomen Lions-liiton vuosikokous oli tarkoitus pitää alkujaan uudella Viking Glory-laivalla. Laivan 

valmistuminen viivästyi eikä koronatilanne kevään mittaan hellittänyt. Laivakokousta yritettiin 

vielä järjestää Silja Line-varustamon laivalla, mutta koronatilanne lopulta esti tämänkin. Kun 

kevään suunnitelma järjestää vuosikokous laivalla jouduttiin peruttamaan teki MD107A tuki ry 

päätöksen hakea samalla konseptilla vuoden 2024 vuosikokouksen järjestämistä.  

Lopulta Suomen Lions-liitto ry:n 68. vuosikokous järjestettiin etäkokouksena GoToWebinar-

kokousalustaa käyttäen lauantaina 12.6.2021 klo 10:00 alkaen. Kokouksen hermokeskus 

perustettiin Turkuun Radison blu Marina Palace hotelliin. Hermokeskuksenväki johti kokousta 

hotellin neuvottelutilasta käsin ja piirikuvernöörit osallistuivat kokoukseen etänä seinän takana 

olevassa toisessa neuvottelutilassa. Kokouksessa piirimme lion Heikki Mäki valittiin liiton 

varapuheenjohtajaksi ja MD107 A valittiin vuosikokousjärjestäjäksi vuodelle 2024 Turussa. 

Kokouksen jälkeen pidettiin vielä pienimuotoinen iltajuhla järjestelytoimikunnan ja 

piirikuvernöörien kesken.  

 

Finlands Lionsförbunds årsmöte var det ursprungligen meningen att hållas ombord på nya 

båten Viking Glory. Leveransen av båten drog ut på tiden och coronaläget lättade inte under 

våren. Möte ombord försökte arrangörerna istället ordna på Silja Lines båt, men också för det 

satte coronaläget hinder. Då vårens intention att ordna årsmötet ombord på båt förföll, fattade 

MD 107A Tuki rf beslut att söka arrangemangen för år 2024 med samma koncept. 
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Slutligen arrangerades Finlands Lionsförbund rfs årsmöte som distansmöte genom att använda 

GoToWebinar-tekniken lördagen 12.6.2021 med början kl 10.00. Nervcentret för mötet anlades i 

Åbo på hotell Radison blu Marina Palace. Dess personal ledde mötet i hotellets möteslokal och 

distriktsguvernörerna deltog i mötet på distans bakom väggen i ett annat mötesutrymme. Vid 

mötet valdes lion Heikki Mäki från vårt distrikt till vice ordförande för förbundet och MD 107A 

valdes till årsmötesarrangör 2024. 

Efter mötet höll arrangörskommittén och distriktsguvernörerna ännu en kvällsfest i mindre skala. 

 

Jäsenkehitys / Medlemsutvecling  
 

Uuden piirihallituksen Get together -tapaaminen pidettiin 22.9.2020 ja tässä vaiheessa kausi 

näytti alkavan valoisissa merkeissä ja uskoa oli, että kausi saadaan vietyä läpi normaalisti. 

Tavoite yhden uuden klubin perustaminen oli toteutunut heti kauden alussa. Toinen tavoite oli, 

että kaikki klubimme jatkaisivat toimintaansa, tämä ei toteutunut. LC Åbo/ Skolan oli viime 

kauden lopuksi erottanut kaikki jäsenensä mutta klubin lopettaminen jäi tälle kaudelle. Kauden 

aikana klubit LC Lieto/ Ilmatar ja LC Uusikaupunki tekivät myös lakkauttamispäätöksen.  

Jäsenkehityksen tavoitteeksi kirjattiin tavoitelausunnossa, että piirimme jäsenmäärän muutos on 

5 jäsentä parempi kauden 2020 – 2021 loppuun mennessä kuin edellisen kauden lopussa.  

1.1.1. Jäsenyys 
Jäsenistö on koko järjestön tärkein asia ja sen hyvinvointiin on panostettava voimakkaasti. 

Toiminnan on tarjottava jokaiselle jäsenelle niitä ydinkokemuksia, joita kukin siltä hakee. 

Toiminta vastaa syvimpiin arvoihimme kohdata ja olla tarpeellinen toiselle ihmiselle. 

Vahva, iloinen ja vaikuttava klubitoiminta houkuttelee luokseen uusia jäseniä ja vahvistaa 

klubin elinvoimaisuutta. 

 

Jäsenyyden vahvistamiseksi jäsenjohtaja viestittää klubeille säännöllisesti jäsenyyden 

hoitamisesta  

- Haku Päällä -jäsenkampanjan markkinointi klubeille 
- klubien aktivointi koulutuksen ja viestinnän välinein 
- uusien aktiviteettien suunnittelu ja toteutus 
- klubitapaamisten uusiminen 
- piirit saavuttavat jäsentavoitteensa 
 

Jäsentavoite kaudelle 2020-21 

- positiivinen jäsenkehitys, nettolisäys XXX jäsentä 
- perustetaan uusia klubeja (perinteinen/teema/leoklubi) jokaiseen piiriin 
- piirit ja klubit kehittävät uusia klubitoimintamalleja ja nopeuttavat jäseneksi 

hyväksymiskäytäntöjä 
- piirit ja klubit järjestävät jäsenhankintatilaisuuksia  
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En Get together sammankomst för nya distriktsstyrelsen hölls 22.9.2020 och i detta skedet såg 

perioden ut att börja i gynnsamma tecken och det fanns hopp om, att kunna genomföra 

perioden normalt. Målet att bilda en ny klubb nåddes genast i början på perioden. Det andra 

målet var att alla våra klubbar fortsätter sin verksamhet, det nåddes inte. LC Åbo/Skolan hade 

vid slutet av perioden uteslutit alla sina medlemmar, men upplösning av klubben skedde under 

denna period. Under perioden gjorde även klubbarna LC Lieto/Ilmatar och LC Uusikaupunki 

beslut om upplösning. 

I målformuleringen antecknades som mål för medlemsutvecklingen, att förändringen blir 5 

medlemmar flera i slutet av perioden 2020-2021 än vid slutet av föregående period.  

1.1.2. Medlemskap 
Medlemskåren är hela organisationens viktigaste del och dess välbefinnande bör 

understrykas kraftigt. Verksamheten skall erbjuda var och en medlem de kärnupplevelser 

som var och en vill ha i den. Verksamheten skall svara mot våra djupaste värden att möta 

och vara till nytta för en annan människa. En stark, glad och inflytelserik klubbverksamhet 

lockar till sig nya medlemmar och stärker klubbens livskraft. 

 

För att garantera medlemskapet rapporterar medlemsledaren regelbundet hur 

medlemskapet sköts. 

Jäsenyyden vahvistamiseksi jäsenjohtaja viestittää klubeille säännöllisesti jäsenyyden 

hoitamisesta  

- Marknadsföring av kampanjen Sökning På Gång till klubbarna 
- Aktivering av klubbarna via utbildning och information 
- Planering och förverkligande av nya aktiviteter 
- Förnyelse av klubbmötena 
- Distrikten når sina medlemsmål 
 

Medlemsmål för perioden 2020-21 

- Positiv medlemsutveckling, nettoökning XXX medlemmar 
- Bildas nya klubbar (traditionell/tema/leoklubb) i varje distrikt 
- Distrikten och klubbarna utvecklar nya modeller för klubbverksamhet och påskyndar 

processen för nya medlemmar 
- Distrikten och klubbarna ordnar medlemsanskaffningsevenemang 

 

  



  1.5.2022 
 
 

 

PIIRI 107 A / Piirikuvernööri DG 2020–2021 Markku Karlsson LC Turku / Kupittaa, 

Ihalantie 86, 21260 Raisio / p. 040 548 2748, markku.t.karlsson@lions.fi, puoliso Pirkko Karlsson 

Ryhdytään valmistelemaan uutta jäsenkampanjaa tuleville kausille. 

Inleds förberedelser för en ny medlemskampanj för kommande perioder. 

Toimintavaihe 
Verksamhetsskede 

Rap Piiri D107 A/Distrikt D 107 A 
Selvitys/Förklaring 

   

Selvitetään jäsenten 
pohjaluku kauden alussa 
Utreds bastalet för 
medlemmar i början av 
perioden 

DG D107 A, jäsenmäärä/medlemsantal 7/2019 – 6/2020 
- 106 

1.7.2019  
2270  

1.7.2020  
2173  

- kartoitus klubien 
mahdollisista 
lopettamispäätöksistä. 
- kartläggs klubbarnas 
eventuella beslut om 
nedläggning 

DG - LC Åbo-Skolan lopettaa toimintansa kaudella 2020 - 2021. 
Jäsenet ovat eronneet klubista 26.6.2020.  
- LC Åbo/Skolan upphör med sin verksamhet under perioden 
2020-2021. Medlemmarna utträtt 26.6.2020 
- LC Hirvensalo suunnitteli yhdistymistä, mutta päätti jatkaa.  
- LC Hirvensalo planerade fusion, men beslöt fortsätta. 

1.7.2020 1.8.2020 

- kahdenvuoden 
jäsenkehitys tilastoista, 
realistinen arvio 
- statistisk 
medlemsutveckling för två 
år, realistisk uppskattning  

DG - jäsenmäärä/medlemsantal 30.6.2017-30.6.2018 (netto – 86) 
- jäsenmäärä/medlemsantal 1.7.2018  
- jäsenmäärä/medlemsantal 1.7.2019 
- jäsenmäärä/medlemsantal 1.7.2020 
- jäsenmäärä/medlemsantal 2.7.2020 
- jäsenmäärä/medlemsantal 28.12.2020 
(poisnukkuneita/avlidna 14 henkeä/personer 28.12.) 

2385 
 
2299 
2279 
2173 
2194 
2159 

2299 
 
-86 
-20 
-106 
+21 
-14 

Estimaatti jäsenmäärästä 
Estimering av 
medlemsantalet 

 - jäsenmäärä/medlemsantal 1.7.2021 (Estimaatti/estimering)  
- jäsenmäärä/medlemsantal 1.7. 2022 (Estimaatti/estimering) 

2100 
2050 

-73 
-50 

Kartoitetaan uusien klubien 
perustaminen 
Kartläggs bildandet av nya 
klubbar 

 - keväällä 2019 keskusteltiin rinnakkaisklubin perustamisesta 
A-piiriin, joka ko. kaudella olisi hakenut jäseniä 
saavuttaakseen kauden aikana 20 jäsenen määrän 
varsinaisen klubin perustamista varten. Tämä projekti ei ole 
edennyt kevään lähtötilanteesta. 
- på våren 2019 diskuterades bildandet av en parallellklubb i 
A-distriktet, som under perioden hade sökt 20 medlemmar 
för att bilda en ordinarie klubb. Projektet har inte avancerat 
från vårens inledning 
- uuden klubin perustaminen aloitettu 1.7.2020 ja aloitus 
tehty MyLCI:ssa 7.7.2020. Klubin nimeksi tuli LC Turku / Sirius  
- bildandet av en ny klubb inlett 1.7.2020 och notering gjorts i 
MyLCI 7.7.2020. Klubben tog namnet LC Turku/Sirius 
- Keskustelua myös toisen klubin perustamisesta tällä 
kaudella A-piiriin Kaarinan kaupungin Kuusiston alueelle, 
mutta tämä ei edennyt 
. diskussion också om att under perioden bilda en ny klubb i 
Kustö i S:t Karins, men den har inte avancerat 
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Jäsenkehityksen seuranta 
Uppföljning av 
medlemsutvecklingen 

 - syksyn aikana johtoryhmä kokoontunut 5 kertaa: 1.7.2020; 
14.9.2020; 23.10.2020; 13.11.2020 ja 18.12.2020  
- kevään aikana johtoryhmä kokoontui 5 kertaa: 
15.01.2021; 05.02.2021; 12.02.2021; 12.03.2021 ja 
09.04.2021 
- under hösten sammankom ledningsgruppen 5 ggr: 1.7.2020; 
14.9.2020; 23.10.2020; 13.11.2020 och 18.12.2020  
- - under våren sammankom ledningsgruppen 5 ggr: 
15.01.2021; 05.02.2021; 12.02.2021; 12.03.2021 och 
09.04.2021;  

  

 

 

Jäsenkehitys A-piirissä/Medlemsutvecklingen i A-distriktet 

- jäsenmäärä/medlemsantal 30.6.2017-30.6.2018  (netto – 86) 2385  2299 

- jäsenmäärä/medlemsantal 1.7.2018  2299 -86 (=2299 – 2385) 
- jäsenmäärä/medlemsantal 1.7.2019 2279 -20 (=2279 – 2299) 

- jäsenmäärä/medlemsantal 1.7.2020 2173 -106 (=2173 – 2279) 

- jäsenmäärä/medlemsantal 2.7.2020 2194 +21 (=2194 – 2173) 

- jäsenmäärä/medlemsantal 28.12.2020 (poisnukkuneita/avlidna 14 
henkeä/personer 28.12.) 

2159  -14 (=2159 - 2173) 

- jäsenmäärä/medlemsantal 2.7.2021 2087 -86 (=2087 – 2173) 

 

- Kauden 2019 – 2020 oli -106  

- Kauden 2020 – 2021 oli  -86  

Jäsenmäärän lasku kaudella 2020-21 oli 20 jäsentä vähemmän kuin edellisellä kaudella. 

Jäsenmäärän muutos oli parempi kuin edellisellä kaudella, mutta nettojäsenmäärän lisäykseen 

emme yltäneet.  

Jäsenmääränpito oli A-piirissä Suomen Lions-liiton parasta tasoa.  

Jäsenmäärä aleni A-, F-, I-, M-, ja O-piirissä 4%, kun koko liiton jäsenmäärä/medlemsantal 

putosi 6% (-1143 jäsentä).  

 

Periodens 2019 – 2020 var -106 

Periodens 2020 – 2021 var -86 

Under perioden 2020 – 2021 var minskningen i medlemsantalet 20 färre än föregående period. 

Förändringen i medlemsantalet var bättre än under föregående period, men vi nådde inte en 

ökning av nettoantalet. 

A-distriktet lyckades bäst i Finlands Lionsförbund bevara medlemsantalet. 

I A-, F-, I-, M-, och O-distrikten sjönk medlemsantalet med 4%, då förbundets hela 

medlemsantal sjönk med 6% (-1143 medlemmar).  
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Uppföljning av medlemsantalet per distrikt, perioden 2020-21 
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Palkitsemiset / Utmärkelser  
 

Turun KVN:ssä päätettyä /Enligt GRs beslut i Åbo  

Liitolla on ollut "varastossa" MJ-jäsenyyksiä/förbundet har ”i lager” MJ-medlemskap 

Niiden pääosan jakaminen juhlavuonna 2020 olisi tarkoituksenmukaista/att dela ut huvuddelen av dem under 

jubileumsåret 202 vore ändamålsenligt 

Ohessa liiton työryhmän laatima ohjeistus/riktlinjer utarbetade av förbundets arbetsgrupp:  

• Jokainen tämän kauden piirikuvernööri voi tehdä 2 MJ- tai PMJ-jäsenyyttä koskevaa esitystä työryhmälle. 

Näin jaettaisiin 56 MJ-jäsenyyttä nyt ja Liitolle jäisi niitä kymmenkunta jäljelle.  

• Varje distriktsguvernör för perioden får göra förslag till 2 MJ eller PMJ till arbetsgruppen. Så delas 56 MJ 

medlemskap nu och kvar i för förbundet blir ett tiotal. 

• Piirikuvernöörit esittävät huomionosoituksen ansaitsevia henkilöitä sekä  tilaisuutta, missä heidät aiotaan 

huomioida. 

• Distriktsguvernörerna lägger fram förslag på förtjänta personer samt tillfälle, där dessa skall belönas. 

• Piirissämme D107 A nämä huomionosoitukset luovutettiin seuraaville henkilöille 

• I vårt distrikt överräcktes hedersbetygelserna till följande personer 

Heikki Maunila LC Turku – Åbo  

Virpi Lukkarla LC Turku/ Aurora  

Heikille MJ-jäsenyys luovutettiin MD107-A tuki ry:n vuosikokouksessa kesällä 2021 ja Virpille kauden 2020 

– 2021 ensimmäisessä piirihallituksen kokouksessa.  

Heikki förlänades MJ medlemskap vid MD 107-A tuki rfs årsmöte på våren 2021 och Virpi vid 

distriktsstyrelsens första möte för perioden 2020-2021 

 

Vuoden klubi/Årets klubb 

Valintaperusteet vuoden klubille 2020 -2021/kriterier för årets klubb 2020-2021 

MD107 tavoite/mål 

• 100 % jäsenraportointi/medlemsrapportering 

D107-A piirin tavoitteet/mål för distriktet 

• Positiivinen jäsenkehitys/positiv medlemsutveckling 

• LCIF lahjoitukset/LCIF donationer 

• Muut ansiot/Övriga meriter 
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VUODEN KLUBI KAUDELLA 2020 – 2021 ON/ÅRETS KLUBB PERIODEN 2020-2021 ÄR 

• LC AURA / SISU  

• 6.4.2021 tilanne klubien terveystarkastuskortista/läget i klubbarnas hälsokontroll 

1. Aika (kk) viimeisimmästä MMR-ilmoituksesta 0 kk/tid (mån) sedan senaste MMR anmälan 0 män 

2. Nettojäsenkasvu vuoden alusta /netto medlemsökning sedan årets början 

+ 3  

3. Suorittanut lahjoituksia LCIF:lle ko. toimivuonna $ #,00/erlagt donationer till LCIF under innevarande år $ 

# 00 

4. Merkittävä lahjoitus MD107A Tuki ry:lle/betydande donation till MD 107A Tuki rf 

5. SISUPUISTO aktiviteetti, jossa mukana Arne Ritari-säätiö (kuntoportaat) ja Leader-tuki (esiintymislava), 

kaikkien auralaisten käyttöön/SISUPARKEN, aktivitet, där Arne Ritari stiftelsen är med (motionstrappa) 

och Leader-bidrag (estrad) 

Medal of Merit, G452M (kv ansiomerkki/int förtjänsttecken)  

DG:n puololla lähetetty 10.11.2021 liiton hallituksen käsiteltäväksi ja se myönnettiin/med DGs förord 10.11.201 

inskickat att behandlas i förbundets styrelse och det godkändes : 

- Heikki Mäki / LC Paattinen 

I ruusukkeen ansiomerkki/förtjänsttecken med en heraldisk ros 

- LC Piikkiö /  Esa Rantala  

- LC Tuku City / Osmo Suominen  

- LC Turku / Kupittaa / Hannu Mäenpää  

- LC Littoinen / Reijo Pesonen  

DG’s Appreciation Award, G171, piirikuvernöörin tunnustuspalkinto/distriktsguvernörens förtjänstpris 

- Ilpo Salonen / LC Paattinen  

DG’s Achieventment Award, G22  

(DG ansiotähti/förtjänststjärna)  

- LC Piikkiö / Juhani Rantanen  

- LC Turku/ Kupittaa / Matti Meurman 

Cabinet Secretary Award, M1 CST, (piirisihteerin palkintoa/distriktssekreterarens utmärkelse)  

- Jari Nurmi / LC Turku/ Suikkila 

RC award, M1 RC (alueen pj-palkinto/utmärkelse för RC) 

- Hannu Mäenpää / LC Turku/ Kupittaa 

- Reijo Lahdenranta / LC Vehmaa 

- Ilkka Uusitalo / LC Loimaa/ Tähkä  

- Hannu Mäkinen / LC Pertteli  

ZC award, M1 ZC (lohkon pj-palkinto/utmärkelse för ZC) 

- Hilkka Mäkelä / LC Turku Sirius 
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- Timo Raitmaa / LC Naantali  

- Jarmo Helminen / LC Turku/ City 

- Osmo Teininen / LC Kaarina 

- Kari Tuomikoski / LC Paattinen 

- Hannu Pentti / LC Yläne 

- Jaana Boström / LC Loimaa/ Sinikellot 

100% klubipresidentti ansiomerkki/förtjänsttecken för klubbpresident 

- Kaarina Hakala / LC Turku Sirius  

- Ewa Mattsson / LC Åland Freja 

DC Award, M1 DC (toimikunnan pj-palkinto/utmärkelse för kommittéordf) 

- Ritva Raitmaa / LC Naantali – Raisio  
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Poistuneet Lionit / Avlidna Lions  

  

805069 PENTTI SALMINEN 107-A LC-0181 LC Turku/ Aninkainen 05/01/1994 06/04/2020  

805071 SIMO JUHANI SUOKIVI 107-A LC-0181 LC Turku Aninkainen 06/01/1963 11/07/2020  

➔ Turussa 9. marraskuuta 2021 



 


