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PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS I 
 
Aika  17. syyskuuta 2022 klo 10:00 
 
Paikka  Loimaan Evankelinen kansanopisto, Opistontie 4 Loimaa 
 
 Kokouksen alkuun Loimaan kaupungin tervehdyksen toi 

Kaupunginvaltuustonpuheenjohtaja Tarja Mäki-Punto-Ristanen. 
Loimaan Evankelisen kansanopiston esittelyn piti koulutuspäällikkö Anne Pietilä. 

 Kuultiin Lions-Liiton puheenjohtaja CC Heikki Mäen videotervehdys 
 
PÖYTÄKIRJA 
 

1. Kokouksen avaus 
Päätös: Piirikuvernööri DG Pertti Tofferi avasi kokouksen klo 10:00. 
Lauletaan Leijonahenki  

2. Kokouksen kielen päättäminen 
Päätös: Päätettiin kokouksen kieleksi suomi, tarvittaessa tulkataan ruotsiksi 

3. Läsnäolijoiden toteaminen 
Päätös: Piirisihteeri CS Jari Järvelä totesi läsnäolijat LIITE1 

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Päätös: Piirihallituksen kokous on laillisesti kokoon kutsuttu kun kokouskutsu on toimitettu 
piirihallituksen jäsenille seitsemää  (7) päivää ennen kokousta ja päätösvaltainen kun 
piirikuvernööri tai häneen estyneenä ollessaan varapiirikuvernööri sekä puolet hallituksen 
jäsenistä on läsnä. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. 

5. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 
Päätös: Todettiin, että piirin sääntöjen mukaan puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja 
sihteerinä piirisihteeri 

6. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
Päätös: Valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Heikki Mäkelä ja Reino Laine jotka toimivat 
samalla ääntenlaskijoina. 

7. Esityslistan hyväksyminen 
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

8. Piirihallituksen kokoonpano ja äänivaltaisuus 
Päätös: Todetaan piirin sääntöjen mukaisesti piirihallituksen kokoonpano ja äänivaltaiset 
jäsenet. Äänivaltaisia jäseniä ovat piirikuvernööri, 1. ja 2. varapiirikuvernööri, edellinen 
piirikuvernööri, piirisihteeri, rahastonhoitaja, alueiden ja lohkojen puheenjohtajat. 

9. Toimintakertomus 
Päätös: Edellinen piirikuvernööri IPDG Eija Kesti esittelee toimintakertomuksen kaudelta 
1.7.2021 – 30.6.2022. Hyväksyttiin toimintakertomus siten, että siihen lisätään Aarne Ritari 
säätiön jakamat palkitsemiset piirin vuosikokouksessa. LIITE 

10. Tilinpäätös 



Päätös: Rahastonhoitaja CT Ritva Raitmaa esittelee tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2021 – 
30.6.2022. Hyväksyttiin tilinpäätös joka sisältää tuloslaskelman ja taseen LIITE.  

11. Rahastonhoitajan asiat ja tiliseloste 
Päätös: Kuultiin rahastonhoitaja CT Ritva Raitmaan tiliseloste. 

12. Yhteistyö Lastenklinikoiden kummien kanssa ja Hyvän mielen keräys 
Päätös: Päätetään, että hyvän mielen konsertteja ei järjestetä piirissämme. Esitetään 
klubeille hyvän mielen keräykseen osallistumista 10 eurolla per jäsen. Päätetään, että 
kerätystä summasta 70% lahjoitetaan suoraan TYKS:n lastensairaalalle ja 30% 
lastenklinikoiden kummien kautta. Alueen puheenjohtajat esittävät asiat klubeille pnat:ssa. 
 
Käytiin päätösehdotuksesta keskustelu ja päätettiin palauttaa asia uudelleen valmisteluun. 

13. Piirisihteerin asiat 
Päätös: Piirisihteeri CT Jari Järvelä 
PNAT kokousten pöytäkirjat toimitetaanpiirisihteerille ja piirikuvernöörille sekä alueen 
klubeille. Läsnäololistat toimitetaan koulutusjohtaja GLT Marja-Leena Knuutiselle. 
Valmistellaan piirisihteerin kokoamaa aktiviteetti tiedotuskirjettä klubeille avustamaan 
klubien tapahtumamarkkinoinnissa. Some yhdistetään tähän. 

14. Varapiirikuvernöörien asiat 
Päätös: 1. varapiirikuvernööri VDG Olli Välimäki 
Jaettiin jäljelle jääneet Jalopeuralehdet jaettaviksi aluefoorumeissa. Tulevaa piirihallitusta 
kasataan. Ehdotukset on toimitettava alkuvuodesta 1. VDG Olli Välimäelle. 
2. varapiirikuvernööri VDG Hannu Mäenpää 
VDG:t osallistuivat Tampereelle koulutukseen. Koulutuksessa ehdotettu Lions aktiviteetiksi 
äitiyspakkaukset Ukrainaan LCIF rahoituksella. 

15. Piirikuvernöörin asiat 
Päätös: Piirikuvernööri DG Pertti Tofferi 
RC Jaana Boström palkittiin leijona rintaneulalla kokouksen järjestämisestä. 
Hyvän Päivänä 8.10. järjestetään heijastin aktiviteetti. Ideana on pyytää lahjoituksina 
yrityksiltä heijastimia ja jakaa niitä 8.10. yleisölle. 
Piirin hyvän päivän tervehdys viedään Mannerheimin lastensuojeluliitolle. 

16. GAT-ryhmän ja toimikuntapuheenjohtajien asiat 
Päätös:  
GST Hannele Tanner-Penttilä 
Pitää muuttua ajassa ajan mukaan. Leijonatoiminnan näkyvyys tulee palvelun kautta. 
Tavoitteenamme on olla tunnettu ja aktiivinen palvelujärjestö. Miten aate kiinnostaa meitä 
itseämme? Tunnemmeko oman järjestömme? Johto päätelmä kysymyksistä, pitäisikö 
meidän alkaa tekemään numeroa – Kyllä.  
GLT Marja-Leena Knuutinen 
Kuultiin koulutustoimialan raportti ja tulevaa. PNAT kokousten läsnäololistat tulee toimittaa 
koulutusjohtajalle GLT:lle, jonka velvollisuus on raportoida ne kansainväliseen järjestöön. 
GMT Teppo Nolvi 
Maailmanlaajuinen jäsenaloitteen GMA – työkalut  
Toimikuntapuheenjohtajat DC 
DC Mikko Torkkeli kertoi Aarne Ritari toimikunnan terveiset. Joka klubissa pitäisi olla 
vastuuleijona nimettynä. Näitä kysellään klubeista. Ritariarvoja ja adresseja toivotaan 
hankittavan. Suurjuhla Aitiopaikalla 18.3.2023.  
Dc Virpi Lukkarla 
Lions Quest on ollut tauolla. Tämän syksyn kurssi on peruttu osallistujamäärän vuoksi. 
Kevään kurssi 6.-7.3 Bore laivalla. Toivotaan, että klubit lähettäisivät kurssilaisia. Useampi 



klubi voisi yhdessä lähettää kurssilaisen. Myös esim. opettajaopiskelijoita voi lähettää. 
Kurssin hinta 410e. Hinta sisältää koulutuksen ja materiaalin käyttöoikeuden. 
Ilmoittautumiset pitää olla 15.2. mennessä. 
DC Helena Rantanen 
Kulmat kuntoon hanke on syksyllä ollut liikkeellä. Esim jättipasamin poistoa. Tietoa löytää 
vesistosaatio.fi  
DC Markku Patrikainen 
Klubien tapahtumia toivotaan välitettävän lisättäväksi piirin nettisivuille. Viestintäilta 18.10. 
johon toivotaan osallistujia.  
DC Erkki Ääritalo 
Kaksi toimijaa: Sri Lankan ystävät – Sri Lankan kummit. Ensimmäiseen toivotaan lähdettävän 
mukaan. Tietoa lions.fi sivustolta. Silmäsairaalan tukeminen on mukana. Silmäsairaala on 
käynnistynyt, mutta vastuu jatkuu noin vuoteen 2040 asti. Kontrolli taloudenpidosta on 
suomalaisten vastuulla. Kummilapsia kannattaa ottaa. 
DC Tapio Jokinen 
Jalopeuralehden uusi päätoimittaja. Toimittanut aikaisemmin Koroinen lehteä. Lehden koko 
on herättänyt keskustelua. Tabloid on 500e halvempi kuin aikakauslehti. Kaikki perustuu 
siihen, että klubit on aktiivisia eli tuottavat juttujen sisältöä ja myyvät mainoksia. Klubit 
voivat käyttää mainosmyyntiä rahanhankintana. Mainoksen myyneelle klubille tilitetään 
25%. Keskusteltiin lehden koosta. Päätettiin, että toimituskunta ratkaisee lehden muodon ja 
koon. 
TC Ritva Raitmaa 
DC Eeva Harjulahden puolesta muistutti rauhanjulistekilpailusta. Tiedote lähetetty 
klubeihin. Suomenkieliset paketit loppu verkkokaupasta, mutta ruotsin ja englannin kielisiä 
voi käyttää. 

17. Alueiden asiat 
Päätös: Alueiden puheenjohtajat RC 
I-Alue 
RC Hilkka Mäkelä kertoi, että alue-PNAT nimestä riippumatta järjestetään 27.9. Paikalle 
odotetaan ainakin piirikuvernööriä, jäsenjohtajaa, piirisihteeriä ja koulutusjohtajaa. 
Lehmusvalkaman joululounas toteutuu, suunnittelu on käynnissä. Kulttuuripolku jatkuu 
edelleen. 
II-Alue 
RC Timo Raitmaa kertoi, että aluefoorumi on 22.9. Kokoukset pyritään pitämään 
yksinkertaisena. Joulupuukeräys on taas herätetty. Uutta klubia on suunnitteilla, golf-
teemalla. ZC Leena Heikkilä täydensi 2. lohkon osalla toiminta on vasta alkanut. Joululehteä 
aletaan kasata lehtikirjoituksin ja mainosmyynnillä. ZC Ilpo Kivelä täydensi 3. lohkon osalta 
kertomalla lohkonsa tapahtumista kuten Laurin markkinat.  
III-Alue 
RC Osmo Teininen kertoi, että lohkarit ovat kokoontuneet ja täydentävät. 4. lohkon ZC Timo 
Tanskanen on välittänyt klubeille tietoa.  
IV-Alue 
RC Jaana Boström kertoi, että toiminta on aloitettu lohkaripalaverina. Alueella on myös 
sihteeri ja mentori. Kauden aiheena klubien välinen yhteistyö ja jäsenten viihtyminen. 
Klubien yhteistyötä pyritään edistämään alueen yhteisillä pikkujouluilla. Keväällä on 
yhteisenä aktiviteettina diabetes kävelypäivä.  
V-Alue 
ZC Hannu Lehtonen kertoi V-alueen puheenjohtajan terveiset. Miettivät miten saavat 
alueforumeihin enemmän sisältöä. Päättivät teemoittaa kokoukset. Ensimmäinen teema on 



jäsenhankinta, ja seuraavan palvelu. 
18. Seuraava Piirihallituksen kokous A+M 

Päätös: 12.11.2022 Laitila 
19. Muut asiat 

Päätös: ZC Timo Tanskanen kertoi liiton strategiatyöstä. Nyt vaiheena on klubien 
aatekeskustelut. A-piirin strategialähetteinä toimii Kuvernööritiimi ja GAT ryhmä. Lion- 
viestissä on strategia-asiaa ja kyselyitä. Kyselyihin toivotaan vastattavan. 
DC Sanna Laiho heitti idean ilmaan, A-piirin kesäpäivät. Kuulemme lisää seuraavassa 
kokouksessa. 

20. Kokouksen päättäminen 
Päätös: Kokouksen puheenjohtaja piirikuvernööri DG Pertti Tofferi päätti kokouksen klo 
14:44. 

 
 
 
 

DG Pertti Tofferi    CS Jari Järvelä 
Piirikuvernööri    piirisihteeri 
 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
 
 
 

 Heikki Mäkelä     Reino Laine 
 PDG      PDG 


