
PIIRIHALLITUKSEN 4/ 2017 - 2018 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  

 

2. varapiirikuvernööri (2. VDG) Heikki Mäki toivotti kaikki osallistujat tervetulleeksi kokoukseen. 

Hän kertoi kokoukselle estyneenä olleiden piirikuvernööri (DG) Risto Paukun ja 1. varapiirikuver-

nööri (1. VDG) Björn Hägerstrandin terveiset. 

 

Kunnanjohtaja Veijo Katara toivotti kokousvieraat tervetulleeksi Kustaviin ja esitteli kunnan toimin-

taa ja taloutta tervehdyksessään. 

 

2. VDG luovutti kunnanjohtajalle piirin viirin.  

 

1. 2. VDG avasi kokouksen 10.00.  

2. Laulettiin Lions liiton tunnussävel Leijonahenki.  

3. Kokouksen kieleksi päätettiin suomi, tarvittaessa asiat tulkataan ruotsiksi.  

4. Todettiin läsnäolijat (liite 1).  

5. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

6. Kokouksen puheenjohtajana toimii 2. varapiirikuvernööri ja hän kutsui sihteeriksi PDG Mik-

ko Torkkelin. 

7. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin alueen puheenjohtaja (RC) Teppo Nolvi 

ja lohkon puheenjohtaja (ZC) Pertti Tofferi.  

8. Esityslista (liite 2) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

9. Puheenjohtaja totesi piirihallituksen kokoonpanon.  

10. Puheenjohtaja totesi kokouksessa äänioikeutetut, yhteensä 17.  

11. Rahastonhoitajan (CT) Reijo Vaura antoi tiliselosteen kauden tilanteesta (liite 3).  

12. Puheenjohtaja kertoi piirikuvernöörin asiat, mm. piirille varatusta OKRA 2018 näyttelyn 

osastosta. 

13. Edellisen kauden piirikuvernööri (IPDG) Ulla Rahkonen esitteli kautensa 2016 - 2017 toi-

mintakertomuksen, joka esitetään vuosikokoukselle. 

14. Puheenjohtaja esitteli 1. VDG:n valmisteleman kauden toimintasuunnitelman ” Hauskaa 

Yhdessä ”. Toimintasuunnitelmassa mainittujen tulevien kokousasioiden johdosta kokouk-

sen esityslistan kohta 19. käsiteltiin samassa yhteydessä. 

 

Piirihallituksen seuraavat kokoukset: kausi 2018-2019 

 LA 25.08. Get-Together tapaaminen 

 LA 22.09. 1. PH I - Alue 

 LA 17.11. 2. PH V – Alue 

 LA 23.02.-19 3. PH III – Alue 

 LA 06.04.-19 4. PH IV - Alue 

 LA-SU 27. -28.4.-19 Piirin Vuosikokous, Maarianhaminassa 

  (kokous laivalla ennen Maarianhaminaa ) 

 

15. 2. VDG ja piirisihteeri (CS) totesi ajankohtaisten asioidensa tulevan käsiteltäväksi jäsenjoh-

taja (GMT) Lehtilän esityksen yhteydessä.  

16. Toimikuntien puheenjohtajien asiat: 

 

Jäsenhuolto, Tapio Lehtilä  

Jäsentilanne terveysraportin mukaan – 103 ja + 70 eli -33 jäsentä. 

Toimintailmoitus puuttuu 15 klubilta! 



Tuotiin tiedoksi vaalipiirin (alue epäselvä) jäsenhankintakilpailu. 

PH:n jäsenille annettiin ”Jäsenhankinta” – haaste. Jokainen hankkii yhden uuden jäsenen 

klubiinsa loppukauden aikana. 

 

Koulutus, Marja-Leena Knuutinen esitteli koulutustoimintaa (liite 4) ja kertoi; 

- Virkailija koulutus 2.5.2018 Pres:t / Siht:t / Rahurit Turun Kristillinen Opisto. 

- Virkailija koulutus 3.5.2018 APJ:t / LPJ:t Turun Kristillinen Opisto 

- Tiedoksi, kaikista klubin kokouksista joissa tehdään rahankäyttöpäätöksiä pitää olla 

pöytäkirja vaikka olisikin tavallinen klubi-ilta, koska ollaan rekisteröityjä yhdistyksiä. 

- ALLI -koulutuksesta ei ole tietoa 

- RILLI -koulutus on anottu. 

 

Aarne Ritari Säätiö, Reino Laine esitteli säätiön adressikilpailua; 

10.3.2018 pidettiin ravintola Aitiopaikassa ARS / MJF juhla 

Juhla oli samalla MJF -säätiön 50-vuotisjuhla. 

Monia klubeja palkittiin juhlassa eri tavoin. 

 

Lions Quest, Virpi Lukkarla kertoi Quest -koulutuksesta (liite 5)  

Avainsanoina: Tunne / Vuorovaikutus / Elämisen taito 

 

Nuorisovaihto, Kaija Honka   

Kaikki 55 nuorta on sijoitettu. Isäntäperheitä tarvitaan tulevana kesänä, koska ollaan 

M -piirin nuorisoleirin tukena. 

Oma leirimme on 2019 kesällä. Järjestysvastuu on I -alueella. Rahaa on kerätty n. 19000 

euroa. 

Liiton avustus leirin järjestämistä varten on olemassa => mitään ei tarvitse muuttaa. 

Keskusteltiin leirin järjestämisorganisaatiosta, voisiko MD 107-A tuki ry olla järjestävä taho-

na leirille.  

 

LCIF, Kirsti Seppälä kertoi  

ARS / MJF juhlan olleen onnistunut. Kirsti palkitsi PDG Heikki Mäkelän KV Presidentin viiril-

lä neuvoista ja mentorina olemisesta. 

 

Webmaster, Markku Patrikainen.  

- Pyritään saamaan kotisivut ajan tasalle mahdollisimman pikaisesti 

- Viralliset sivut ovat kuitenkin ajan tasalla. 

 

TYKS Leijona huone, Kimmo Lang. 

- Tavoite kerätä rahaa 30.000 euroa on toteutunut. Kerätty tällä hetkellä 32.324,35 euroa. 

- Ensi kausi kerätään vielä. Rahaeriä voi valita listalta. 

- Rahat pysyvät tilillä ja rahoja luovutetaan vain hankintakuitteja vastaan. 

- Niin kauan rahaa jaetaan, kun sitä on jäljellä. 

 

Palvelut ja aktiviteetit, Hannele Tanner-Penttilä. 

- Joulukortit / Arpamyynti, nuorten hyväksi 

- Arpoja on myyty enemmän kuin ennen. Joulukortteja on myyty kuten ennenkin. 

- 29 klubia A- piirissä on palauttanut kaikki arpansa, vaikka niitä voi myydä kenelle ta-

hansa. 



- Lions-keräyslippaat ja uusi rahankeräyslupa ovat voimassa 1.2.2020 asti. 

HUOM! Kaikki lippaat palautettava Hannele Tanner-Penttilälle, saavat uudet tarrat. 

- Rauhanjulistekilpailu 2018 -2019 ” Ystävälliset teot ovat tärkeitä ”. Kilpailun tuotepaketti 

tilataan verkkokaupasta. 

- Kiitä ja ilahduta veteraaneja postikortilla. Posti toimittaa ne perille maksutta. 

- Leijonien oma postimerkki saatavilla. 

- NEnäPÄivä taas tulossa. 

 

Lions toimintaa 100 vuotta, Bo Lindberg. 

- Juhlat on juhlittu (4 vuotta toimintaa) 

- 14 klubia ei ole keksinyt MyLCI:n mitään aktiviteettia. 

- Muutama klubilta puuttuu henkilömäärät. 

- Voidaan laittaa 100 -vuotisaktiviteettin alle MyLCI:n vaikka olisi jo valmiinakin 

 

Kokous ja tapahtumat, Päivi Torkkeli. 

- Ei lisättävää 

-  

Kestävä kehitys, Britta Wiander esitteli (liite 6 ja 7) valokuvauskilpailua ja Siisti Biitsi -

kampanjaa.  

 

17. Alueiden asiat:  

 

II alue. Alueen puheenjohtaja (RC) Eija Kesti  

- Ollaan pidetty hauskaa. 

- Järjestetty klubeille kysely, miten tullaan vielä paremmiksi klubeiksi. 

- 3. Lohko, 8 klubin hanke ”Päättäjäisbileet” => Saatu klubiin yksi uusi jäsen! 

- 1. Lohko, yhteistyötä jatkettu. Joulupuu 

 

III alue. Lohkon puheenjohtajat (ZC) Kari Kedonpää ja Lauri Ylikylä totesivat, ettei ole yhtei-

siä asioita. Virkailijoita haetaan. 

  

IV alue. RC Jari Järvelä kertoi. 

- Asialliset hommat on hoidettu. Virkoihin tulijoita voisi olla enemmän 

- 9.4.2018 PNAT. OKRA 2018 4. -7.7.2018 

 

V alue. RC Helena Vaahtojärvi kertoi.   

- PNAT:t pidetty  

- Uudet virkailijat haettu 

- Puhdas Itämeri koulutukseen kustannettu partiolaisia 

Ei muovia vesistöön => karsitaan muovituotteiden käyttöä. 

 

I alue. RC Teppo Nolvi kertoi. 

- Jäsentilanne +2 

- Kenkien nastoitustapahtuma järjestetty 

- 3. lohko on järjestänyt 24.-25.3.-18 tapahtuman ja jäseniä on tulossa senkin ansioista. 

- Yhdessä tekemistä 4.7.2018 Teatteria 

 

18. Ei muita asioita 



 

19. Piirihallituksen kokoukset kaudella 2018-2019 käsiteltiin kohdassa 14 ja tulevat vahviste-

tuksi vuosikokouksessa 21.4. Mietoisissa.    

 

20. Piirikuvernööri päätti kokouksen kello 14.20.  

 

 

 

Turku 15.4.2018  

 

 

2. Varapiirikuvernööri (2. VDG)   Kokouksen sihteeri  

         Heikki Mäki  Mikko Torkkeli 

 

Pöytäkirjantarkastajat  

 

Alueen pj (RC)    Lohkon pj (ZC)  

Teppo Nolvi Pertti Tofferi 


