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PIIRIHALLITUKSEN 1/ 2018 - 2019 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
Aika: 22.08.2018 klo 9:50 – 11:40 ja 12:32 – 13:40  

Paikka:  Ilmaristen Matkailutila, Väänteläntie 45, 21350 Ilmarinen  

Läsnä:  Erillisen luettelon mukaisesti (liite #1) 

 

Tilaisuuden aluksi Ilmaristen Matkailutilan edustaja Antti Alilonttinen toivotti meidät tervetulleiksi ja 

esitteli lyhyesti tilan historiaa ja nykyaikaa.  

Juhlasalissa, jossa nyt olimme, järjestetään arkisin yritysten kokous- ja koulutuspäiviä, mutta 

viikonloppuisin tila muuntautuu myös hää-, syntymäpäivä-, ristijäis- ja muistotilaisuustilaksi. Ilmaristen 

Matkailutilalla on myös majoitus puoli. Heillä on ympärivuoden auki oleva hotelli, jossa on saman 

katon alla n.30 vuodepaikkaa rakennuksen toisessa siivessä. Alakerrasta sijaitsevat saunatilat sekä 

ulkouima-allas. Pihalta löytyy leikkipaikkaa lapsille, grillikatos ja kesäaikaan kotieläimiäkin näkyy 

pihamaalla. Tila, jossa kokousta pidettiin, on aiemmin toiminut navettana vuoteen 1975 asti, jonka 

jälkeen siitä tuli kanala mutta 1990-luvun puolessavälissä kanalatoiminta lopetettiin. Vuonna 2001 

aloitettiin muutostyöt, jotka valmistuivat 2003. Aitta vanhimpana rakennuksena on valmistunut vuonna 

1755 ja muut rakennukset ovat 1800-luvun loppupuolelta.  

 

Puoliso-ohjelma alkoi Leijona hengen laulamisen jälkeen. Alueen puheenjohtaja Pertti Tofferi kertoi 

käytännön järjestelyt puoliso-ohjelmaan osallistuville.  

 

01§  Kokouksen avaus  

DG Björn Hägerstrand avasi kokouksen klo 9:50 ja toivotti kaikki tervetulleiksi  

02§  Leijonahenki  
Laulettiin leijonahenki  

03§  Kokouksen kielen päättäminen  
Kokouksen kieleksi päätettiin suomen kieli ja tarvittaessa asiat käännetään ruotsinkielelle.  

 

04§  Läsnä olevien toteaminen (CS)  

Todettiin läsnäolijat (liite #1)  

Valtakirja (liite #2) 

 

05§  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Todettiin kokous piirinohjesäännön mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

06§  Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, piirin sääntöjen mukaan.  

Piirin ohjesäännön mukaisesti piirihallituskokouksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja 

sihteerinä piirisihteeri.  

 

07§  Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen   
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Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi DC Kaija Honka ja PDG Mikko Torkkeli. 

 

08§  Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi   

Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

09§  Piirihallituksen kokoonpanon toteaminen  

Todettiin piirihallitus Lions-piirin 107A ohjesäännön mukaiseksi.  

 

10§  Kokouksessa olevien äänioikeutettujen toteaminen (DG)  

Kokouksessa oli läsnä 17 piirihallituksen äänioikeutettua jäsentä (liite #1).  

 

11§  Rahastonhoitajan tiliseloste ja ajankohtaiset asiat (CT)  

Rahastonhoitaja CT Reijo Vauran johdolla käytiin läpi viimekauden tilinpäätös ja hän antoi 

selostuksen piirin viimekauden tuloslaskelmasta ja tileistä (liite #3 ja liite #4).  

Jalopeuralehden voitto (n.1232€) rahastoidaan puskuriksi tulevia vuosia varten. 

Tilinpäätös ja tase hyväksyttiin ja se toimitetaan tämän jälkeen toiminnantarkastajille.  

Vahvistettiin tilien käyttöoikeudet DG Björn Hägestrandille ja CT Reijo Vauralle.  

 

12§  Piirikuvernöörin asiat (DG)  

DG Björn Hägerstand kertoi aluksi olevansa ylpeä siitä, että olemme saaneet Gudrum 

Yngvadottirin kansainväliseksi presidentiksemme. Piirikuvernöörimme on tavannut hänet 

viisikertaa ja myös hänen puolisonsa Bjarnin (Dr. Jon Bjarni Thorstensson). He ovat 

fantastinen pari ja tulevat tekemään paljon hyvää organisaation hyväksi.  

Niin kuin te kaikki toivottavasti tiedätte, on piirimme teema ’pidetään hauskaa yhdessä’. On 

erittäin iloinen asia, että olemme saaneet positiivisen alun jäsenhankinnassa, sillä meillä on 

ollut jäsenkehityksessä positiivisia lukuja kahden viime kuukauden ajalta. Toivon, että 

perustatte rohkeasti uusia klubeja ja/tai liitännäisklubeja. 

Tavoitteemme on perustaa kampusklubi Turun Yliopistoon ja Björn itse yrittää saada aikaan 

yhtenäisklubia Ahvenanmaalle.  

Piirikuvernööri selvensi mitä hänen vähän huumorilla heittämänsä AAA-luokitus tarkoittaa.  

1. A= A-piiri  

2. A= positiivinen jäsenmäärä  

3. A= suurin piiri Suomessa  

Tänään piirissämme on tänään 2307 jäsentä, kun toiseksi suurimmassa C-piirissä on 2301 

jäsentä.  

 

13§  IPDG:n ajankohtaiset asiat  

IPDG Risto Paukku oli estynyt tulemasta paikalle, mutta lähetti terveiset kaikille.  

14§  1.VDG:n ajankohtaiset asiat  
1.VDG Heikki Mäki muistutti, että hänen tämän kauden vaikein tehtävänsä on saada 
ensivuoden piirihallitus kokoon. Tämän osalta hän tulee lähestymään nykyisiä 
toimikuntienpuheenjohtajia pienimuotoisella kirjeellä ja tiedustelemaan heidän omia 
ajatuksiaan onko voimia ja haluja jatkaa ensikaudella sekä kysellä alueilta ja lohkoilta ketkä 
siellä olisivat seuraajia ensi kaudelle.  

15§  2. VDG:n ja CS:n ajankohtaiset asiat 
Piirisihteeri Markku Karlsson kertoi, että kauden alussa oli virkailijat nimeämättä vielä 15 
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klubilta, mutta muistutuskirjeen lähettämisen jälkeen heinäkuun puolivälissä enää 4-5 klubilta 
puuttui virkailijamerkinnät MyLCI:ssa. Markku Patrikaisen avustuksella loppujenkin klubien 
virkailijat saatiin kirjattua MyLCI-järjestelmään. Esiteltiin lyhyesti Get Together –tilaisuuden 
muistiota ja kerrottiin sen löytyvän piirin nettisivuilta.  
Klubivierailuja 2.VDG:n roolissa ei olla vielä aloitettu, mutta lista vierailtavista klubeista on jo on 
olemassa ja vierailut alkavat lähi viikkoina.  

16§  Toimikuntien puheenjohtajien (DC) asiat (max 4min / pj), GST esittely  

Jäsentoimiala:  
-  DC Ulla Rahkonen esitteli hakupäällä ohjelmaa, josta hallitus on tehnyt päätöksen 
kolmeksi vuodeksi (liite #5)  

- Esiteltiin kaavake klubeista eronneille, jotta saisimme käsityksen miksi klubeista erotaan 
(liite #6).  

 
GLT-raportti  
- GLT Marja-Leena Knuutinen esitteli koulutussuunnitelman toimintavuodelle 2018 – 2019 

(liite #7)  
 

Global Service Team 
- DC GST Pertti Tenhunen ei raportoitavaa palvelusuhteista. 
Kaksikielisyystoimikunta 
- DC Bo Lindberg kertoi, että toimikunta kääntää aikaisemmasta poiketen entistä 

enemmän myös ruotsinkielestä suomenkieleen. Käännöksistä vastaavat Bo Lindberg, 
Björn Taxell ja yksi henkilö Ahvenanmaalla. Tiimiin toivottiin mukaan myös äidinkielenään 
suomea puhuvaa jäsentä.  

 
Nuorisovaihto  
- DC Kaija Honka esitteli nuorisovaihdon tällä kaudella ja kesällä 2019 (liite #8).  

 
Kestävä kehitys  
- DC Britta Wiander esitteli ’Siisti Biitsi’ -talkoot ja keväällä haastettiin kaikki klubit näihin 

talkoisiin. Tämän talkoon järjestää ’Pidä Saaristo Siistinä ry’. Pidä Saaristo Siistinä 
yhdistyksen kotisivuilla kerrotaan, että kaikkein eniten talkoita ollaan tehty Lounais-
Suomessa (51) - muualla huomattavasti vähemmän. Ainakin LC Mietoinen, LC 
Merettäret ja LC Auran Sisu ovat osallistuneet ko. talkoisiin (Voi olla muitakin). 
Talkootyötä on tarkoitus jatkaa tälläkin kaudella.  

- Valokuvauskilpailu päättyi elokuun lopussa ja siinä oli kaksi teemaa ’Kauniit vesistöt’ ja 
’Kaltoin kohdellut vesistöt’. Sarja ’Kauniit vesistöt’ on tuottanut kolme ehdokasta ja 
äänestyksen tulokset julistettaan vielä myöhemmin kokouksen aikana.  

- Lisätään tietoisuutta kestävästä kehityksestä.  
 

LCIF ja IR  
- DC Kirsti Seppälän esitys alkoi YouTube-videolla ’Lions Take a Stand Against Measles’ 

(https://www.youtube.com/watch?v=jaQTZo9n1UY) - ONE SHOT / ONE LIVE.  
- Rokotusohjelma tuhkarokkoa vastaa.  
- Kampanja 100:n aineisto on vasta käännettävänä, joten tähän kamppanjaan palataan 

myöhemmin.  
- Paljonko klubeilla on LCIF-rahaa koossa? Koko piirissä heinäkuun tilanne oli 56850 

euroa.  
 

Arne Ritari –säätiö  
- RC Reino Laine kertoi lyhyesti Arne Ritari – Melvin Jones – LCIF-juhlasta 16.3.2019 

Ravintola Aitiopaikassa (liite #9).  
- PowerPoint sivuja (29), toimintakertomuksessa 10 sivua, viimeisessä muistiossa 

kahdeksan sivua jätettiin tällä kertaa lukematta.  
- Adresseja saa tilata Markku Patrikaiselta ja Reino Laineelta.  

https://www.youtube.com/watch?v=jaQTZo9n1UY
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Palvelut ja aktiviteetit  
- DC Hannele Tanner- Penttilä esitteli palvelut ja aktiviteetit (llite #10)  
- Anna tukesi nuorisolle –arvat  
- Joulukortit  
- Rauhanjulistekilpailu  

tilaukset verkkokaupasta 1.10.2018 asti  
kilpailtöiden palautus piirikuvernöörille viim 15.11.2018 

- Nenäpäivä  
- ym.  

 
Kokous keskeytettiin klo 11:40 lounaan ajaksi  
Kokousta jatkettiin lounaan jälkeen klo 12:32  

Lions Quest  
- DC Virpi Lukkarla  kertoi Lions Questista. Kahden päivän koulutus maksaa klubille 410 

euroa/ koulutettava kahden päivän koulutuksesta. Esitteitä ei enää painateta vaan ne 
pitää tulostaa liiton sivuilta.  

- Lions Quet –koulutukset Turussa ovat 8.-9.10.2018 ja kevään koulutukset 25.-26.2.2019.  
- Lions Quest on hyvässä mallissa menossa eteenpäin. Opetushallitus on lanseerannut 

meitä erilaisissa asiakirjoissa, että Lions Quest on äärettömän hyvä 
koulutusmahdollisuus opettajille ja kasvattajille. 

- Kansallisen koulutuksen arviointikeskus joka on itsenäinen koulutuksen 
arviointiviranomainen ja toimii opetushallituksen erillisyksikkönä. Se tekee 
arviointikyselyjä kuntiin ja siellä oli sellainen kohta kyselyssä, että miten kunta toimii 
kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi? Kyselyssä oli 4-5 kohtaa ja yksi niistä oli - 
’käytämme Lions Questia’. Eli Lions Quest on hyvin arvostettu koulutus. 

- Lions Quest-ilta Kristillisellä opistolla 4.10.2018.  
- Lions Quest antaa käytännön tietoa opettajalle miten toimitaan luokassa syrjäytymisen 

estämiseksi.  
 

Leo Yhdyshenkilö  
- DC Päivi Punta kertoi Leo-toiminnasta. A-piirissä on yksi Leo klubi A-piirissä.  
- Leot auttavat omassa elinympäristössään taustaklubinsa kanssa. Olivat Turunpäivänä 

torilla kasvomaalauksia tekemässä. Pyhäinpäivänä he menevät hautausmaalle ja 
tarjoavat lämmintä mehua ja itsetehtyjä piparkakkuja vierailijoille.  

- Leojen nimet jäsenrekisteriin. Tämä hanke on vielä kesken.  
- Ensi kesän nuorisoleirille otetaan Leot mukaan toimintaan.  

 
Tiedotus & Internet ja webmaster  
- DC Markku Patrikainen kertoi toimintamallista tiedotteiden julkaisemiseksi.  
- MyLCI:n kautta lähetetyt viestit pitää kaivaa ko. järjestelmästä. Viestit eivät tule 

automaattisesti sähköpostiin.  
- MyLion 10.10.2018 klo 18:00 esitellään sen käyttöä.  
- Kestävän kehityksen valokuvakilpailun tulosten julkaisu:  

Vaihtoehto B sai 6 ääntä ja vaihtoehto A 17 ja C 19 ääntä. Riitta Aalto LC Turku Luciasta 
voitti C-vaihtoehdolla valokuvauskilpailun ja sai palkinnoksi kirjan.   

 
Jalopeura  
- DC Pirjo Koskenrouta muistutti, että mainosten hankkiminen Jalopeuralehteen on myös 

hyvä tapa saada rahaa myöskin klubin hallintotilille.  
- Ottakaa pois lähtiessänne mainostamista varten eteisestä mukaanne Jalopeuralehtiä.  
- Erityiskiitokset Hannelelle erityispotista.  

 
Leijonahuone  
- DC Kimmo Lang oli matkoilla ja oli pyytänyt CT Reino Vauraa kertomaan Leijonhuone 

aktiviteetin tilanteesta.  
- Nyt on alkanut hankkeen toinen kausi  
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- Päätösseminaari pidetään Lahesmaasalissa 21.5.2019.  
- Toimikunta vieraili tässä kuussa TYKS:ssä ja projekti etenee hyvässä 

yhteisymmärryksessä.  
- Piiristä 51 klubia on osallistunut projektiin tavalla tai toisella.  
- Verkkokaupassa voi edelleen tehdä ostoja ja ohjeet löytyvät piirinsivuilta.  
- Rahaa on kasassa 34.300 euroa.  
- Pinsseja on parisen tuhatta jäljellä.  

17§  Alueiden (RC) asiat, lohkojen puheenjohtajat (ZC) täydentävät tarvittaessa (max 4 min / pj)  
Alue 3 / RC Björn Taxell  
- RC Björn Taxell kertoi alueen tilannekatsauksen. Alueen sisällä kerätään hauskoja 
tositarinoita elävästä elämästä.  
- sunnuntaina 30.10.2018 LC Lieto järjestää 47 kerran Mikkelinmarkkinat Liedon keskustassa.  

- ZC Bengt Granlund täydensi, että 17.9.2018 heillä oli 1. lohkokokous Maarianhaminassa 
ja läsnä oli myös piirikuvernööri.   

- Ari Tammelin kertoi, että ensimmäinen PNAT on vasta suunnitteilla 

Alue 1 / RC Pertti Tofferi 
- Alueen yhteis-PNAT järjestetään 26.9.2018  
- Lehmusvalkaman joululounas järjestetään 16.12.2018  
- Sankarimuistomerkillä käynti 13.1.2019  
- Alueen klubien yhteisaktiviteettina järjestetään ’PuuCee projekti’ näkövammaisten 
kesäkotiin Rauhaniemeen. 
- polkaistaan käyntiin uutena aktiviteettina - Katse nuorisoon/ Puhekilpailuun. Paula Saari 
tulee kertomaan tästä aktiviteetista Yhteis-PNATiin.  
- Mäntymäen perhekeskukselle ollaan rakentamassa klubien yhteisaktiviteettina kevythirsi 
grillikatosta LC Turku/ Lucian organisoimana, mukana myös LC Turku/ Violan, LC Turku-Åbo 
ja LC Turku/ Suikkila. LC Turku/ Kupittaa on myös ollut hankkeessa mukana.  
- LC Turku/ Archipelago on myynyt 48 nuorisoarpaa ja saatu 2 uutta jäsentä.  
- ZC Eero Larkka täydensi Pertti Tofferia kertomalla kaksi tarinaa. Hauskan tarinan banaanin 
ostosta ja toisen mielenkiintoisen tarinan uuden jäsenen hankinnasta, joka ei päättynytkään 
hauskasti uuden jäsenen liittymiseen. Tarinan viestinä oli, että antakaa klubeille työrauha.  
- CZ Mauri Kivilaaksolla ei ollut täydennettävää edellisiin puhujiin.  
- Vuoden hyväntekijä julkaistaan liiton toimesta Hyvänpäivänä.  
 
Alue 2 / RC Olli Välimäki 
- ZC Hannu Turunen kertoi, että alueella kaikki hyvin. Olli Välimäki järjesti jo elokuussa 
tilaisuuden lohkon puheenjohtajille.  

 

Alue 4 / RC Pekka Kanasuo  
- Syyskuussa oli lohkonpuheenjohtajien palaveri, jossa päätettiin alueen yhteisten PNAT-
kokouksien ajankohdat: Ensimmäinen on 3.10.2018 Loimaalla Valoxilla ja toinen syyskauden 
PNAT on 19.11.2018 Riihikosken Allintuvalla.  
- Nelosalueen jäsenkehitys on ollut positiivinen.  
ZC Pertti Niemellä ei ollut lisättävää edelliseen puhujaan.  
ZC Juha Suonsivulla ei lisättävää  

Alue 5 / RC Mika Fonsell 
- Alue aloitti toimintansa jo kesäkuussa pitämällä edellisten ja tämän kauden lohkon 
puheenjohtajien kanssa yhteinen palaveri, jossa sovittiin PNAT-kokousten ajankohdat. 
Ensimmäinen PNAT pidetään tiistaina 25.9.2018. Alueella ollaan jäsenasioissa plussan 
puolella.  
ZC Seppo Knuutila täydensi, että alueella on ollut puhetta PNAT:n kokouksien 
muuttamisesta enemmän keskustelevampaan suuntaan.  
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18§  Muut esille tulevat asiat  
- PuSu rahoja haettavissa nuorisotoimintaan klubeille 2000 euroa ja piirin projektille 5000 
euroa. PuSu avustukset voidaan yhdistää Arne ritarisäätiön rahojen kanssa.  
- kaikki alueen ja lohkon puheenjohtajat ottavat yhden kappaleen ’uudet uuden jäsenen’ –
paketteja mukaansa kotiin lähtiessään.  
- Tapio Pomell pyysi puheenvuoron valokuvaus tauon aikana. Hän on ollut mukana 
ensimmäisen kerran piirihallituksen kokouksessa jo vuonna 1980 ja ollut lions-liikkeessä 
mukana jo 50-vuotta kahden eri klubin jäsenenä. Hän halusi osoittaa mitä parhaimmat kiitokset 
veli piirikuvernöörille ja kaikille niille, jotka ovat esiintyneet tavattoman asiallisesti ja omaa 
asiaansa hyvin ja tiivistetysti esitellen. Hän päätti puheenvuoronsa seuraavin sanoin -”Tämä 
on ollut hieno kokous taas kerran, vaikka en ole laskenut kuinka monessa olen ollut elämäni 
aikana mukana, mutta varmasti eräs niistä parhaista, joissa olen ollut osallisena. Pyydän 
esittää parhaimmat kiitokset tälle koko arvokkaalle joukolle. Jonkun verran vielä ennakoivasti 
vanhalle ystävälleni veli Heikille siitä mitä sitten tulee, kun tulee”. 
- lopuksi vielä saapuneen postin jako klubeille.  
 

19§  Piirihallituksen seuraavat kokoukset:  

- la 17.11 Piirikokous 2, alue V / Someron Seurahuone 

- la 23.02 Piirikokous 3, alue III 

- la 06.04 Piirikokous 4, alue IV / Koski Tl 

- la 27 - 28.04 Piirin vuosikokous, Maarianhamina 

 

20§  Kokouksen päättäminen  

DG Björn Hägerstand päätti kokouksen klo 13:40. 

 

Kokouksen vakuudeksi  

 

Björn Hägerstrand   Markku Karlsson 

Piirikuvernööri    Piirisihteeri  

 

 

Pöytäkirja tarkastettu ja havaittu kokouksen kulun mukaiseksi  ___.11.2018  

 

 

_______________   ______________  

Kaija Honka    Mikko Torkkeli  

Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja 

 


