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PIIRIHALLITUKSEN KOKOUKSEN 1/2019–2020 PÖYTÄKIRJA 
 

1. Kokouksen avaus 
1.1. DG Heikki Mäki avasi kokouksen klo. 18.00 

 
2. Leijonahenki 

 
3. Kokouksen kielen päättäminen 

3.1. Kokouksen kieleksi valittiin suomi, tarvittaessa käännetään ruotsiksi 
 

4. Läsnäolijoiden toteaminen, piirisihteeri (CS) 
4.1. Piirihallitus 19 + 18 muut, DG Heikki Mäki esitteli toimikuntien puheenjohtajat 

(Liite: Läsnäololista) 
 

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5.1. Todettiin 

 
6. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri piirin sääntöjen mukaan. 

6.1. Puheenjohtajana DG Heikki Mäki, sihteerinä CS Pertti Tofferi 
 

7. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 
7.1. Esitetty RC Jari Nurmi ja ZC Teuvo Tikkanen 

Päätös: Hyväksyttiin. 
 

8. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
8.1. Esityslista hyväksyttiin. 
8.2. Todettiin muihin asioihin pyydetyt DC Kaija Hongan puheenvuoro nuorisovaihdosta ja 

PDG Björn Taxellin asia nenäpäivään liittyen 
 

9. Piirihallituksen kokoonpano ja äänioikeutetut piirin sääntöjen mukaan 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
10. Rahastonhoitajan (CT) tiliseloste ja ajankohtaiset asiat 

10.1. Käyttötilillä on rahaa 13.168,33 €, piiriraha on vielä saapumatta 
Viime kaudella jalopeuralehti tuotti 3366 € plussaa, Arne ritari ja Melvin Jones juhlasta 
tuli 1400 € plussaa, varsinaiset toiminnat kulut tuottivat 1000 € plussaa. Tulos 5766 €. 
 
CT teki valmistellun esityksen siirtää Jalopeura-rahastoon 1000 € ja loput Koulutus ja 
kehittämis-rahastoon, näin resurssit ohjataan toiminnan kehittämiseen. 

          
Piiriraha raportti on tehty ja se on edellytys, että saamme piirirahan, jota nyt tulossa vä-
hintään 8000 €.  
 
Muut tilit: LCIF tilin saldo on 20 €  
Nuorisoleirin tilin varat siirrettiin Tuki Ry:lle kesällä leirin järjestämistä varten. Koko ra-
haa ei käytetty ja tilille palautuu 3000-3500 €  
 
Kesällä @-posti huijareita liikkeellä, josta varoitus. 

 
         (Liite: Esitysmateriaali CT Vaura) 
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10.2. DG avasi keskustelun CT:n esityksen kauden voiton rahastoinnista. 
Päätös: Hyväksyttiin varojen siirto rahastoihin. 

                                                                                                                                             
11. Piirisihteerin (CS) asiat 

11.1. Pirjo Koskenroudan viesti: Lehden deadline on 10.1.2020. Materiaalia, kuvia ja tekstejä 
saa lähettää ja ilmoitusmyyntiä voi tehdä. 

 
12. 1. ja 2. varapiirikuvernöörin (1. ja 2.) VDG) asiat  

12.1. 1. VDG Markku Karlsson:  
Klubien palkitsemiset 2018-2019 kunniagalleriaan pääsivät ne klubit, jotka olivat lisän-
neet jäseniään vähintään kahdella uudella Lionilla ja näitä klubeja on piirissä kiitettävästi 
16 kpl. Lions nettisivuille tulee kunniataulu, jossa ilmoitetaan ne klubit, joiden jäsenmää-
rä on kasvanut vähintään kahdella Seinäjoella 2020 pidettävässä vuosikokouksessa, 
tässä kunniagalleriassa oleville klubeille annetaan kunniakirja ja klubien kesken arvo-
taan yllätyspalkintoja. Tämä kunniagalleriakausi kestää 1.6.2019 - 31.5.2020. 
 
Vuoden klubileijonassa ollut väärä vuosiluku on korjattu ja Leijona luovutettiin LC Turku 
Lucialle takaisin. Klubileijonan vastaanotti pastpresidentti Hilkka Mäkelä.  
 
Klubeja A-piirissä 87, leijonia 2273, joista naisleijonia 412 
yhtenäisklubeja on 8 kpl, naisklubeja 17 kpl ja miesklubeja 62 kpl. 
(Liite: Esitysmateriaali 1. VDG Karlsson) 

 
12.1. 2. VDG Eija Kesti esitteli toimintasuunnitelman teemalla Kerro palvelustamme sen neljän 

pääteeman mukaisesti: klubien palvelun tukeminen, jäsenkasvun tukeminen, osaami-
sen/valmentautumisen tukeminen ja tiedotuksen tukeminen. Hän totesi, että Diabetes-
kävelyssä toteutuu kaikki nämä neljä asiaa. 

 
2. VDG esitteli Raisiossa 12.10.2019 järjestettävän Diabeteskävelyn toteuttamismallin, 
joka jaetaan kaikkien käyttöön.                                                                                                                            

         (Liite: Esitysmateriaali 2. VDG Kesti) 
 

13. Edellisen kauden piirikuvernöörin (IPDG) asiat 
13.1. DG ilmoitti, että IPDG Björn Hägerstrand oli lähettänyt terveiset ja oli kertonut, että piiri-

rahaselvitys on tehty ja että toimintakertomus on valmisteilla vuosikokoukseen. 
 

14. Alueiden puheenjohtajien (RC) syksyn suunnitelmat 
14.1. 1 alue RC Jari Nurmi: Joululounas 15.12.19, Sankarihaudat 12.1.20, näihin on tarkoitus 

25.9. aluefoorumissa käydä käsiksi 
14.2. 2.alue RC Helena Rantanen: Kerran kokoonnuttu lohkonpuheenjohtajien kanssa ja käyty 

läpi toimintasuunnitelmaa. Aluefoorumin 26.9. paikka avoin. Itse kirjattu alueeseen mon-
ta tapaa tehdä hyvää, iloa ihmisille, hienoja lions juttuja ja kestävän kehityksen teema li-
sätty suunnitelmaan kokoukselle esitetyllä runoteemalla. 

14.3. 3.alue RC Ari Tammelin oli estynyt ja DG viestitti alueen asioista. 
14.4. 4.alue RC Pertti Niemi: Toimintasuunnitelmaa on tehty ja kausi on alkanut Okra näytte-

lyllä heinäkuun alussa. Se työllisti 6-7 klubia ja saimme tästä rahaa, jota voimme jakaa 
tarvitseville, summista en puhu, mutta jaettavaa löytyy. 2.8 pidettiin 4.alueen lohkon en-
tisten aluepuheenjohtajien kanssa palaveri, jossa tutustuttiin toisiimme. Toimintasuunni-
telmaa on tehty ja 1. PNAT on Loimaalla 25.9 seuraavat tulossa Pöytyälle ja Ypäjälle. 
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Tarkoitus on lisätä toimintaa naapuriklubien kanssa. Alueen jäsenmäärä 436 jäsentä, 
viime kaudella yhden klubin menetys, nyt tavoitteena, että joka klubi saisi 2 uutta jäsen-
tä. 

14.5. 5.alue RC Pentti Järvinen: Alueella on 12 klubia 2 naisklubia 10 miesklubia, jäsenmäärä 
on nousussa, yhteinen kirkkopyhä tammikuussa on suosittu tapahtuma, tavoitteena saa-
da imagoa ja henkeä ylöspäin joka tuntuu olevan kadoksissa.  

                                                                                            
15. Toimikunnan puheenjohtaja (DC) Hannele Tanner-Penttilä esittelee liiton aktiviteetit 

15.1. DC Hannele Tanner-Penttilä: Liitto on sama asia kun kaikki klubit yhdessä. Rauhanjulis-
tekilpailu käynnissä, piirin voittaja valitaan marraskuun kokouksessa 9.11 Loimaalla, työt 
pitää olla piirikuvernöörillä 15.11 mennessä. 
Joulukortti esitteitä ei postitettu joten lohkon puheenjohtajat toimittavat esitteet klubeille. 
Liiton Aktiviteetti joulukortti on klubin aktiviteetti, jonka myynnistä 50 % klubille.  
Anna tukesi nuorisolle arvat postitetaan klubeille syyskuun aikana tai lokakuussa. 
(Liite: Esitysmateriaali DC Tanner-Penttilä) 

15.2. DG Heikki Mäki. Nenäpäivä on suuri valtakunnallinen keräys, mutta Lions-liitto ei ole sii-
nä tällä hetkellä yhteistyökumppanina. Kuvernöörineuvosto käsitteli asiaa infossaan ja 
teki linjauksen eikä ole lähdössä mukaan. Keräys ei ollut myöskään nykyisen puheenjoh-
tajan toimintasuunnitelmassa. Klubeja on osallistunut tässä piirissä, joten nyt pitää päät-
tää miten klubeja informoidaan, aiempi informaatio oli, että klubit voivat halutessaan 
osallistua, miten piirihallitus asian näkee? 

15.3. Keskustelu: Björn Taxell, Hannele Tanner-Penttilä, Heikki Mäkelä ja Reino Laine. Asias-
ta oltiin puolesta ja vastaan. DG ehdotti koeäänestystä: ehdotus 1. luovutaan kokonaan 
ja ehdotus 2. klubeille lähetetään viesti, että voivat halutessaan osallistua. 
Päätös: Klubeille lähetetään viesti, että voivat halutessaan osallistua. 

 
16. Toimikunnan puheenjohtaja (DC) Marja-Leena Knuutinen esittelee nuorisoleirin tapahtumat 

16.1. DC Marja-Leena Knuutinen esitteli nuorisoleirin tapahtumia ja organisaatiota. 
16.2. Perhe Raitmaan muistaminen, DG Heikki Mäki ja DC Kaija Honka luovuttivat 
          nuorisovaihdon viirin esimerkillisestä työstä nuorisovaihdon eteen, Lion Ritva 

                      Raitmaalle. 
          (Liite: Esitysmateriaali DC Knuutinen) 
 

17. Piirikuvernöörin (DG) asiat 
17.1. DG Heikki Mäki korosti, että Lions toiminnassa pitää olla järki ja sydän mukana. Liitto-

toimiston tilanne ei vieläkään selvä. Liitossa on tiettyjä palveluaikoja, jotka löytyvät sivuil-
ta, mutta neuvonta on siirtynyt piiriin. Piirin sivuille tulee tieto, että 2. VDG Eija Kesti on 
meidän neuvontavastaava. Huomioitavaa on, että PDG Björn Taxell vetää liiton ruotsin-
kielistä neuvontaryhmää. 

17.2. Nyt tarvitaan sekä järkeä että sydäntä ja kestävyyttä, että jaksetaan tehdä muutoksen 
edessä työtä, tarvitaan myös viestintää, tehdään kentälle kysymyksiä: ”Haluatko aut-
taa?”. 

17.3. MyLion, MyLCI käytön tärkeys ja ohjeistus: ”Palvelutunnit on kirjattava.”. Pyritään saa-
maan mahdollisimman pian aika ja paikka piirin koulutukselle. 

17.4. Seuraava KVN Turussa marraskuussa.  
Esitys päätöksestä osallistumismaksun 10€ piiri maksaa kaikille alueen- ja lohkonpu-
heenjohtajien ja toimikuntapuheenjohtajien osalta. 
Päätös: Päätetty 
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18. Piirihallituksen seuraavat kokoukset: 
18.1. 9.11.2019 Loimaa, Suomen maatalousmuseo Sarka yhdessä M-piirin kanssa 

 
19. Muut esille tulevat asiat 

19.1. DC Reino Laine ARS uudet apurahasäännöt, apurahaa jopa 10.000€ palveluaktiviteettiin 
jolloin klubin pitää olla itse sitoutunut ja sijoittaa 50 % eli toinen 10.000€. Ohjeistusta tu-
lossa 
ARS säätiöllä FaceBook sivut käytössä. 

19.2. PDG Risto Paukku raportoi hankituista sydäniskureista, tilattu jo 89 kpl 
19.3. DC Reino Laine pyysi RC/ZC:t toimittamaan Jalopeuralehtiä klubeihin, joissa niitä voi 

käyttää mainosten keruussa mallilehtinä. 
19.4. PCC Lasse Karen kiitti DG Heikki Mäkeä kokouksesta. 

 
20. Kokouksen päättäminen 

20.1. DG Heikki Mäki päätti kokouksen klo. 20.01 
 
 Liitteet 6 kpl + osallistujalista 
 
 
Turussa 8.9.2019 
 
 
 
 
Heikki Mäki                                                                          Pertti Tofferi 
DG Piirikuvernööri 2019-2020                                             CS Piirisihteeri 2019-2020 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat: 
 
 
 
 
Jari Nurmi 
RC 1. alueenpuheenjohtaja 2019-2020 
 
 
 
 
Teuvo Tikkanen 
ZC 1. alueen 1. lohkon puheenjohtaja 2019-2020 


