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MUISTIO 
 

Piirihallituksen 1. tapaaminen 1.9.2018 klo 13:00 alkaen   
Valmet Raisio tiloissa 
Raisionkaari 60, 21200 Raisio  
 

1. PALAVERIN AVAUS 
1.VDG Heikki Mäki avasi palaverin klo 13:00.  
Björn Taxel kertoi lyhyesti, miksi Björn Hägerstrand ei päässyt tällä kertaa osallistumaan. 

 
2. TODETTIIN LÄSNÄOLIJAT 

- 1.VDG Heikki Mäki jakoi osallistujille huivit, solmiot ja nimilaput.  

- jakamatta jääneet jaetaan seuraavassa piirihallituksen kokouksessa. 

- osallistujalista kiersi samanaikaisesti osallistujien joukossa 

 

3. GAT  

 
MDC-GST Jukka Isotalo kertoi Global Action Team Maailmanlaajuisesta toimintaryhmästä.  

Materiaalia aiheesta löytyy oheisen linkin alta. 

https://www.lions.fi/jasenille/global_action_team_-toimintamalli_gat/  

- Visiomme on nousta maailmanjohtajaksi humanitaarisessa palvelussa.    MISSÄ TARVE, 

SIELLÄ LION !  

- Palvelualueet; Näkökyky, nälän helpottaminen, ympäristö, diabetes ja lapsuusiän syöpä  

- LCI Forward -suunnitelman tavoite on kolminkertaistaa vaikutuksemme 

maailmanlaajuisesti, parantamalla vähintään 200 miljoonan ihmisen elämää vuosittain, 

toimivuoteen 2020-21 mennessä laajentamalla humanitaarista palvelua.  

- Tavoitteen saavuttaminen edellyttää enemmän palveluaktiviteetteja, enemmän jäseniä ja 

parempaa johtamista.  
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Piirintoimintaryhmä ja klubin toimintaryhmä: 

 
4. DC REINO LAINE Arne ritari – toimikunnan puheenjohtaja 

- kertoi lyhyesti Arne Ritari – säätiön kuulumiset  

- varojenkeruu mm. adressit (á 10 €) 

- apurahat (50 % max. 10.000,00 €) 

 

5. KAHVITAUKO  

- Lady Pirkko Karlsson tarjoili kahvit ja pienet purtavat hauskasti yhdessä ennen seuraavaa 

esitystä. 

 
 

6. VALMET PRESENTAATIO 

-2.VDG Markku Karlsson kertoi Valmetin historiasta ja Raision yksiköstä.  

- Valmetin virallinen kieli on englanti ja aineisto oli käännetty tätä tilaisuutta varten 

ruotsiksi ja esitys pidettiin suomeksi. Kuulijoiden kärsivällisyyttä koeteltiin, kun esitys venyi 

suunniteltua pidemmäksi. Ennen esitystä pidetty kahvitauko kuitenkin esti pahimmat 

torkahdukset.  

 



 

7.  DC GMT ULLA RAHKONEN piirin jäsenjohtaja 

- haku päällä -teema 

- monta tapaa tehdä hyvää tassujen päällä on sydämet.  

- klubien jäsenjohtajien yhdyshenkilö  

- jäsenhuollon ja klubitoimintojen kehittäminen  

- jäsenmäärän kasvattaminen asiaa oikein markkinoiden  

- haetaan kumppaneita ja erilaisia klubimuotoja  

- LEO-toiminnan kehittäminen ja heidän tukemisensa tuleviksi leijoniksi  

- haetaan oman klubin vahvuuksia ja jokainen jäsen löytäisi oman paikkansa  

- Leijonatoimintaa tehdään yhdessä  

- mitä jäsenet odottavat lions-toiminnasta  

- täydennetään yhteiskunnan tukiverkkoa vapaaehtoisvoimin 

- Haku Päällä korttien jako piirihallitukselle  

- lisämateriaalia löytyy liitonsivuilta  

- Mikkelin koulutuksen materiaali jaettu DG Björn Hägerstandille  

- tehdään tätä työtä hauskasti yhdessä  

- uuden leijonan materiaalin esittely  

- Piirikuvernöörin haluaa kartoittaa miksi erotaan lionstoiminnasta – laadittu kaavake tätä 

kyselyä varten   

 

8. DC MARKKU PATRIKAINEN, Tiedotus & Internet ja webmasterARS-toimikunta (adressien 

toimitukset Turun alueella), Leijonahuone-toimikunta, MyLCI-tuki  

- MyLion-sovelluksen esittely  

- kätevä mm. hallituksen viestintävälineenä  

 

9. LYHYT PIIRIHALLITUKSEN ESITELYKIERROS  

- esittely V-alueesta I-alueeseen RC:t - ZC:t 

- seuraava piirihallituksen kokous 22.9.2018 Ilmaristen matkailutilalla  

- ilmoittautuminen nettisivujen kautta  

- CT Reijo Vaura kertoi, että Jalopeuralehti tuotti 1000 € plussaa. Ehdotetaan, että summa 

rahastoidaan Jalopeuralehteä varten puskuriksi tulevia vuosia varten. Mukana TYKS 

Leijonahuone toimikunnassa ja myös nuorisovaihtotoimikunnassa  

- DC Marja-Leena Knuutinen koulutusjohtaja  

- DC Bo Lindberg + terveiset Reino Laineelta. ARS-projektit – nyt mahdollisuus hakea sekä 

PuSu-rahaa ja ARS-rahaa aktiviteetteihin  

- Nuorisovaihto Kaija Honka (Huom! ensi kesän leiri Turussa) 

- Hannele Tanner-Penttilä palvelut ja aktiviteetit + liiton varainhankinta työryhmässä 

toimiminen. Tuoreena asiana kertoi, että arvat ja joulukorttiesitteet ovat pakattu torstaina 

Kankaanpäässä ja tulevat klubien presidenteille tulevana viikkona. Arvat ja joulukortit ovat 

erittäin tärkeä varainhankintakeino nuorisotyölle. Lippaat Hannelella. LCIF-keräys alkaa. 

Nenäpäivään osallistuminen? Ei ole tänä vuonna liiton aktiviteettina, mutta ollaanko piirinä 

mukana Nenäpäiväkeräyksessä. Klubeissa olevien PuSu-lippaiden tarrat on uusittava ennen 

käyttöä. Rauhanjulistekilpailu – ’ystävälliset teot ovat tärkeitä’ on tämän vuoden teema.  

- Virpi Lukkarla – LIONS QUEST. Viime vuosi oli haasteellinen. Kurssi on kaksi päiväinen. 



 

Kurssi on erittäin hyvä kiusaamisen ja syrjäytymisen ennalta ehkäisyyn - lämpimät 

vuorovaikutustaidot  

- RC Pirjo Koskenrouta Jalopeuralehden päätoimittaja.  Mainoksista 25 % tuloutetaan 

takaisin klubeille. Lehti ilmestyy 22.2.2019.  

10. VAPAA SANA  
Loppukevennyksenä alkoholivalvonta tekee huomenna viiteen asti töitä. Jos teillä on 
tänään pikkujoulut niin muistakaa käyttäytyä. Klubissa oli Ro niminen henkilö ja hänen 
vaimonsa oli Sisko. Hän esitteli itsensä – ”minun nimeni on Ro ja täällä on vaimoni Sisko”  

 
11. PALAVERIN PÄÄTTÄMINEN  

1.VDG Heikki Mäki päätti palaverin n. klo 16:00. 
  

 
Raisiossa 1.9.2018  
 
 
Muistion vakuudeksi  

 


