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PIIRIHALLITUKSEN 4/2016-2017 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

 
Aika 4.2.2017 klo 9.00-15.40 
 
Paikka: Perniön entinen kunnantalo, Lupajantie 1, Perniö 
   
Läsnä: Erillisen luettelon mukaisesti (liite1) 
 
1 §  KOKOUKSEN AVAUS 

DG Ulla Rahkonen avasi kokouksen klo 9.00 ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 
Ennen sitä oli Lion Antero Peijonen, LC Perniön klubista kertonut Perniöstä, sen 
historiasta, kartanoista, asukkaista ja paikkakunnan tämän hetken tilanteesta. 
 

2 §  LEIJONAHENKI 
  Laulettiin leijonahenki    
 
3 §  KOKOUKSEN KIELI 

Kokouksen kieleksi päätettiin suomen kieli ja tarvittaessa asiat käännetään 
ruotsinkielelle. 

   
4 §  TODETAAN LÄSNÄOLIJAT 
  Todettiin läsnäolijat (liite1) 
     
5 §   TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
  Todettiin kokous piirin ohjesäännön mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
   
6 §  TODETAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI 

Piirin ohjesäännön mukaisesti piirihallituskokouksen puheenjohtajana toimii 
piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeri. 

   
7 §  VALITAAN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi RC Leenakaisa Lehtola sekä RC Markku 
Karlsson 

   
8 §   KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN JA TYÖJÄRJESTYS 
  Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
 
9 §  PIIRIHALLITUKSEN KOKOONPANO / ÄÄNIOIKEUTETUT (CS) 

Todettiin piirihallitus Lions-piirin 107A ohjesäännön mukaiseksi. Kokouksessa oli 
läsnä 12 piirihallituksen äänioikeutettua jäsentä. (liite2) 
 
 
 

http://www.lions.fi/A


Sivu 2 / 4  www.lions.fi 
 

10 §  RAHASTONHOITAJAN TILISELOSTE (CT) 
CT Reijo Vaura antoi selostuksen piirin tileistä (liite3). Hän otti lyhyesti myös 
esiin viime toimintakauden tilinpäätöksen joka oli käyty läpi piirihallituksen 
kokouksessa 29.11.2016.  
Päätös: Piirihallitus hyväksyi omalta osaltaan kauden 2015-2016 tilinpäätöksen 
ja sen vietäväksi vuosikokouksen hyväksyttäväksi. 
   

11 §  PIIRIKUVERNÖÖRIN ASIAT (DG) 
DG Ulla Rahkonen oli kerrottavana seuraavaa: 
Hämeenlinnassa pidetyssä KVN-kokouksessa päätettiin että muutoksia 
piirijaossa ei tehdä, piirijako pysyy siis ennallaan. 
Lionsliiton talouden tasapainottaminen vaatii säästötoimenpiteitä. KVN on 
päättänyt mm. henkilökunnan lomauttamisesta, kokousten pitämisestä 
mahdollisimman paljon "nettikokoukouksina" matkakustannusten alentamiseksi 
sekä mahdollisuudesta alentaa piirirahaa. Lionstalon myymistä selvitetään 
edelleen. 
A-piirissä on kaksi klubia ilmoittanut lopettavansa. Näiden klubien kanssa 
käydään keskusteluja klubien jatkamisesta tai jäsenten siirtymisestä johonkin 
muuhun klubiin. 
A-piirin klubeilla on hyviä aktiviteetteja ja klubeissa vaalitaan hyvää 
leijonahenkeä 
 

12 §  IPDG:N ASIAT  
IPDG Ari Lindell esitteli toimintakertomuksensa (liite 4). Vuosi oli ollut 
monipuolinen ja piirissä oli järjestetty isoja tapahtumia mm liiton vuosikokousta. 
IPDG Ari kiitti kaikki jotka olivat myötävaikuttaneet asiaan. Miinuksena oli että 
jäsenmäärä aleni toimintavuoden aikana. PDG Reino Laine mainitsi tässä 
yhteydessä että 14 Lionritaria oli lyöty tämän toimintavuoden aikana ja että 400 
adressejä oli myyty. 
 

13 §   1. VDG:N ASIAT  
1.VDG Risto Paukki toi terveisiä Kööpenhaminasta missä hän oli osallistunut 
mukavaan ja antoisaan Pohjoismaitten tulevien piirikuvernöörien 
koulutustilaisuuteen. Risto kertoi että hän on kokoamassa ensi toimintakauden 
hallitusta. Osa alueen- ja lohkojen puheenjohtajien paikat on täytetty. 
Viisi ehdokasta vielä puuttuu ja työ jatkuu. Hän otti myös esille klubien 
raportointi MyLCI:ssä. On klubeja jotka eivät moneen kuukauteen ole 
raportoineet mistään mitään. 
 

14 §  2. VDG ja CS:N ASIAT 
2. VDG/CS Björn Hägerstrand ilmoitti ettei hänellä on uutta raportoitavaa mutta 
hän kiitti 1. VDG Ristoa siitä että oli hoitanut 2,VSG:n osuutta piirin RC- ja ZC 
koulutustilaisuudessa joka oli onnistunut, läsnä 13 osallistujaa. 
 

15 §   TOIMIKUNTIEN PUHEENJOHTAJIEN (DC) ASIAT 
ARS-vastaava DC Reino Laine ilmoitti että saadaan10 uutta lionsritaria piiriimme 
maaliskuun juhlassa mutta uusia Melvin Jones Fellowsia ei ole vielä ilmoitettu 
järjestäjille. 
Hän halusi myös muistuttaa ARS-adresseistä ja että jokaisesta adressista tulee 
1 euro piirille. 
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PDG Reino käytti tilaisuutta muistuttaa että viimeinen ilmoitus/anomus-
päivämäärä 25 %:n PuSu-palautuksesta klubeille pitää tehdä 15.9.2017 
mennessä. Jos sitä ei tehdä jää klubin osuus PuSu:n yhteisellä tilillä. 
 
Lions Quest-vastaava Virpi Lukkarla kertoi tulevasta LQ-kurssista 16-17.3.  
Tähän mennessä oli 13 ilmoittautunutta ja hän toivoi että löytäisiin 10 osallistujaa 
lisää. 
Hän kertoi myös että kaksi opettajaa oli ottanut yhteyttä häneen ja olivat 
kiinnostuneet mutta sponsoreita puuttui. Kokouksen osallistujien ilmoituksen 
mukaan asia luultavasti saadaan hoidetuksi heidän klubiensa avustuksella. 

  Virpi muistutti tulevasta LQ tiedotustilaisuudesta 9.3. Paimiossa. 
Lopuksi Virpi kertoi ”Vastuu on Meidän”-opasvihkosta (hinta 2 €). Oppaan 
tärkeimpiä tavoitteita on antaa vanhemmille välineitä keskustella lasten ja 
nuorten kanssa tietokoneen ja internetin käyttöön liittyvistä asioista sekä kehittää 
lasten medialukutaitoja. Opas jaetaan koulujen kautta vuosittain 3. luokkalaisille.  
 
DC Ari Lindell, joka vastaa nuorisovaihdosta, kertoi että piiristä on 30 nuorta 
lähdössä vaihtoon (liite 5). 27 tyttöä ja 3 poikaa, 24 klubia toimivat 
taustaklubeina. Kaikilla on kohdemaat selvillä. Suomesta lähtee tänä vuonna 168 
nuorta (n. 18 % A-piiristä). Ari peräänkuulutti isäntäperheitä jotka tarvitaan 
kolmen viikon ajaksi kesäkuusta alkaen. 
 
DC Bo Lindberg joka toimii piirin 100v-koordinaattorina kertoi MyLCI:n 
raportointitilanteesta joka A-piirissä ei ole edennyt parhaalla mahdollisella 
tavalla. Näin kertoo tilastot. Parannusta tarvitaan. Hän mainosti myös piirin 
tulevaa  MJF-ARS-100v- juhlaa joka pidetään 4.3. Ravintola Aitiopaikan tiloissa. 
 
DC Päivi Torkkeli joka toimii piirin kokous- ja tapahtumakoordinaattorina ilmoitti 
että syksyllä taas järjestetään lionsristeilyn. Tällä kertaa Turku-Tukholma-Turku. 
 
DC Marja-Leena Knuutisen poissa ollessa DG Ulla Rahkonen selosti 
koulutustilannetta piirissä (liite 6). PDG Bo Lindberg täydensi ja kertoi että hän 
vielä keväällä vetää virkailijakoulutuksen Maarianhaminassa. 
 
DC Tommi Virtasen poissa ollessa 1.VDG Risto informoi Punainen Sulka-
kampanjan tilanteesta piirissä (liite 7). 
 
DC Timo Roosin poissa ollessa DG Ulla kertoi mm että piirissä on tällä hetkellä 
17 klubia missä on alle 20 jäsentä. Hälyttävinä on että jäsensaldo tällä kaudella 
on – 110 jäsentä. Ulla kertoi myös ett on kaksi klubia aikeessa lopettaa 
toimintansa. 
 
Myös DC Pirjo Koskenrouta oli estynyt osallistumasta kokoukseen. DG Ulla 
Rahkonen mainitsi että Jalopeuraan tulee 8 sivua lisää mikä tarkoittaa 540 euroa 
lisää kustannuksia. Materiaalia on tarpeeksi. 
 

16 §   ALUEIDEN ASIAT, (RC/ZC) 
1. alueen toimintaa esitteli alueen Pj Markku Karlsson (liite 8). Markkun liite 
sisältää hänen aineston ”A-piirin tiedotus 2016-2017”.  Lohkon Pj Teppo Nolvi 
esitteli lohkon asiat. 
2. alueen toimintaa esitteli alueen Pj Pekka Pere. 
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3. alueen toimintaa esitteli alueen Pj Monica Liljeblad. 
4. alueen toimintaa esitteli lohkon Pj Jari Järvelä. Hän esitteli myös oman 
lohkonsa asioita. 
5. alueen toimintaa esitteli alueen Pj Leenakaisa Lehtola. 

 
17 §   MUUT ASIAT 
 PDG Mikko Torkkeli kertoi PDG-Killan olemassaolosta ja sen toiminnasta. Kilta 

kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja Killan jäsenet (entisiä piirikuvernöörejä jotka 
asuvat piirin alueella) rahoittavat itse Killan toimintaa. PDG Risto Pomell täydensi 
kertomalla PDG-killan alkutaipaleesta. 
 
Kokous keskusteli siitä, pitäisikö piiri hankkia oman projektorin. 
Päätös: Projektoria hankitaan. Kustannukset n. 200 - 300 euron luokkaa. 
 
DG Ulla ilmoitti että iloksemme meillä on piirissä kaksi 2.VDG ehdokasta, RC 
Markku Karlsson ja ZC Heikki Mäki. Kansallisella tasolla meillä on kolme CC-
ehdokasta, DG Sinikka Uola, PDG Jukka Kärkkäinen ja PDG Pirkko Vihavainen. 
PCC Heimo Potinkara ja CC Heikki Hemmilä ovat hakeneet kansainvälisen 
johtajan (ID) paikan. 

 
18 §   PIIRINHALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET 
  ke 15.03.2017, klo 17:30, I alue 
  la 22.04.2017, klo 10:00, A-piirin vuosikokous, Paimion kaupungintalo 
 
19 §   ILMOITUSASIAT 

DG Ulla Rahkonen ilmoitti että kaikki pitäisi muistuttaa klubien sihteerit siitä että 
he tarkistaisivat jäsentiedot vuosikirjassa. Monien jäsenten kohdalla puuttuu 
maininta aikaisemmista tehtävistä.  

 
20 §   KOKOUKSEN PÄÄTÄMINEN 
 DG Ulla Rahkonen päätti kokouksen klo 15:40, toivottaen kokousväelle 

turvallista kotimatkaa. 
 
 Kokouksen vakuudeksi  
 
 
 

Ulla Rahkonen  Björn Hägerstrand  
Piirin puheenjohtaja   Piirin sihteeri  
 
Pöytäkirja tarkastettu ja havaittu kokouksen kulun mukaiseksi 19.2.2017  
 
 
 
Leenakaisa Lehtola   Markku Karlsson 
Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 



Läsnä Äänioikeutettua

DG Ulla Rahkonen 1 1

1VDG Risto Paukku 1 1

2VDG/CS Björn Hägerstrand 1 1

CT Reijo Vaura 1 1

RC1 Markku Karlsson 1 1

ZC1-1 Erkki Ääritalo

ZC1-2 Pauli Haapakoski

ZC1-3 Teppo Nolvi 1 1

ZC1-4 Tuija Fredriksson

RC2 Pekka Pere 1 1

ZC2-1 Eija Kesti

ZC2-2 Markku Aho

ZC2-3 Terho Vähätalo

RC3 Monica Liljeblad 1 1

ZC3-1 Christer Svedmark

ZC3-2 Barbro Sipilä

ZC3-3 Simo Lehtimäki

ZC3-4 Heikki Mäki

RC4 Unto Marjamäki

ZC4-1 Heini Brushane

ZC4-2 Jari Järvelä 1 1

ZC4-3 Hannu Suominen

RC5 Leenakaisa Lehtola 1 1

ZC5-1 Rauno Hoikala

ZC5-2 Helena Vaahtojärvi 1 1

IPDG/DC Nuoriso Ari Lindell 1 1

DC/Jäsen GMT Timo Roos

DC/Koulu GLT Marja-Leena Knuutinen

DC/ ARS Reino Laine 1

DC/LCIF-IR Riitta Martikainen

DC/Palvelu, aktivitetHannele Tanner-Penttilä

DC/P Sulka Tommi Virtanen

DC/ 100V Bo Lindberg 1

DC/Kokous, tapaht. Pävi Torkkeli 1

DC/Puolisotoim. Marianne Raiko 1

DC/ LQ Virpi Lukkarla 1

DC/Leo Pävi Välimäki

DC/Tieto-web Markku Patrikainen

DC/Jalopeura Pirjo Koskenrouta

PDG Pentti Turjas

PDG Jukka O. Sainio

PDG Risto Lietepohja

PDG Antero Siivola

PDG Lasse Karén 1

PDG Harri Veira

PDG Rauno Mikkola

PDG Pekka Järvelä

PDG Harri Nurmi

PDG Heikki Rajaniemi

Piirikokous Perniö 4.2.2017



PDG Jukka Rauhaniemi

PDG Björn Hoffrén

PDG Matti Simula

PDG Heikki Mäkelä 1

PDG Christer Berlin

PDG Pekka Kontturi

PDG Björn Taxell

PDG Mikko Torkkeli 1

PDG Pertti Tenhunen

PDG Tapio Pomell 1

PDG Ahti Jyläntö

PDG Harry Kuitunen

PDG Ossi Vuorinen

PDG Erkki Ylitalo

PDG Esko Herranen

PDG Hannu Heino

PDG Jukka Mattila

PDG Ulla Virvanne

PDG Juhani Nyyssönen

Ytheensä: 21 12



 
 

 

LIONS PIIRI 107-A 

PANKKITILIEN SALDOT PER  03.02.2017 

 
1. Käyttötilin (FI 51 1097 3500 0371 77) saldo        10 300,83 € 

  

    2. Puolisotmk:n tilin(147435-163273) saldo                 390,65 € 

 

3. Piirin LCIF-tilin (FI37 1259 3000 2021 68) saldo         26,68 €    

 

4. Nuorisoleiritili (FI 35 1652 3000 0200 84)                4.975,54 € 

 

 



        Lions Piiri 107-A 
       Toimintakertomus  
       kaudelta 2015-2016 
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Piirihallitus Brändö 19.09.2015 
   
 
 

Yleistä 
 

                               Kauden teemat 
 

Kansainvälinen Dignity. Harmony. Humanity. (Arvokkuus. Sopusointu. Ihmisyys.) 
Kotimainen  Lions – monta tapaa tehdä hyvää - 
Piirin  Yhdessä tekemällä tavoitteisiin. 
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                     Lions Clubs International 
 

Järjestön 98. kansainvälinen vuosikongressi pidettiin Honolulussa, USA:ssa  26. – 30.6.2015. 
Kokouksessa valittiin järjestön kansainväliseksi presidentiksi  Jitsuhiro Yamada Japanista,                     
1. varapresidentiksi  Robert  Corlew USA:sta ja 2. varapresidentiksi  Naresh Aggarwal 
Intiasta.   
Piirikuvernöörielektien koulutus pidettiin vuosikongressin yhteydessä 23. – 26.6.2015 ja 
piirikuvernöörien virkaan asettaminen tapahtui juhlallisessa seremoniassa 30.6.2015. 
 
Suomen Lions-liitto ry 
Hallitus 2015-2016 
Pj. CC Jari Rytkönen 
VCC Heikki Hemmilä 
IPCC Tuomo Holopainen 
DG Markku Vihavainen 
DG Kauko Niemelä 
IPDG Kalevi Sillanpää 
IPDG Kaisa Vainio         
Siht. GS Maarit Kuikka 
 
Kuvernöörineuvosto (KVN) 2015-2016 
Pj. CC Jari Rytkönen 
VCC Heikki Hemmilä 
IPCC Tuomo Holopainen 
Piirikuvernöörijäsenet 
107-A Ari Lindell 
107-B Kari Eväsoja 
107-C  Juha Pirkkamaa 
107-D Markku Vihavainen 
107-E Erkki Voutilainen 
107-F Timo Sysilampi 
107-G Jorma Tuhkanen 
107-H Kyösti Suomalainen 
107-I Harri Hirvelä 
107-K Hannu Nyman 
107-L Kauko Niemelä 
107-M Antti Raitaniemi 
107-N Veikko Teerioja 
107-O Jukka Boren 
  
Kuvernöörineuvoston sihteerinä toimi GS Maarit Kuikka. 
Kokoukset                                                                                                                                                       
Vuokatti, järjestäytymiskokous 14.6.2015                                                                                                    
Luosto 29.8.2015                                                                                                                               
Sähköpostikokous  5.-6.10.2015         Liiton 63. Vuosikokous                                                                                                         
Helsinki 21.11.2015       Turku 27-28.05.2016                                                                                                                          
Maarianhamina 5.3.2016                                                                                                                           
Helsinki 25.4.2016                                                                                                    
Sähköpostikokous 27.-28.4.2016                                                                                                                 
Turku 27.5.2016 
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Hallinto 
 
Piirihallitus 
 

Ohjesäännön mukaisesti piirihallitukseen kuului piirikuvernööri, 1. ja 2. varapiirikuvernööri, 
edellinen piirikuvernööri, piirin rahastonhoitaja sekä alueiden- ja lohkon puheenjohtajat. Heillä 
on siis piirihallituksen kokouksessa äänioikeus. Lisäksi piirihallitukseen oli kutsuttu eri 
toimialueiden tehtäviin ns. toimikuntien puheenjohtajiksi leijonia, joilla on piirihallitusten 
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Entisillä piirikuvernööreillä on piirihallituksen 
kokouksessa puhe-ja läsnäolo-oikeus. Samoin piirihallituksen kokoukseen voivat osallistua 
piirin klubien jäsenet. 
Piirihallitus kokoontui toimintakaudella viisi kertaa. Perinteeksi on tullut järjestää 
piirihallituksen kokouksen vuoroittain eri alueilla, koska näin piirihallitus tasapuolisesti 
tutustuu piirin eri alueisiin ja niiden sekä klubien toimintaan. 
Kaikissa piirihallituksen kokouksissa (pl. ensimmäinen tutustumiskokous) oli mukana myös 
puolisotoiminta. Lions toiminnassa halutaan korostaa puolisoiden tukea tähän arvokkaaseen 
toimintaan. 
   Kokoukset 
 

1. 20.08.2015 Turku, Merikarina 
2. 19.09.2015 Brändö, ravintola Gullvivan 
3. 25.11.2015 Salo, kaupungintalon valtuustosali 
4. 20.02.2016 Vehmaa, ravintola Torpparin tupa 
5. 17.03.2016 Pöytyä, (Yläne) luontokabinetti 

 
Vuosikokous 

 
Piirin vuosikokousta vietettiin lauantaina 16.04.2016 Loimaalla, Metsämaalla Kalliohovissa. 
Järjestelyvastuussa oli LC Loimaa/Tähkä. Kokouksessa käsiteltiin tavanomaiset 
henkilövalinnat seuraavaksi kaudeksi, hyväksyttiin edellinen toimintakertomus ja tilinpäätös, 
sekä hyväksyttiin toimintasuunnitelma kaudeksi 2016-2017. 
Piirikokousjuhlassa juhlapuheen piti Suomen lions liiton puheenjohtaja CC Jari Rytkönen. 
Loimaan kaupungin tervehdyksen juhlaan toi Tiina Perho. 
 

   Toiminta 
 
Piirimme ja kauden ehdoton kohokohta oli lions liiton 63. vuosikokous Turussa 27-
28.05.2016. Käytännön järjestelyistä vastasi perustettu yhdistys MD107A ry. Päätoimikunnan 
jäsenet sekä lukuisa määrä muita talkoolaisia tekivät mittaamattoman määrän työtä 
vuosikokouksen onnistumisen eteen. Saimmekin kuulla, että järjestelyt toimivat 
erinomaisesti, josta saimme kiitosta Suomen lions-liitosta. Tässä oli hyvä esimerkki piirimme 
tunnuslauseesta ”Yhdessä tekemällä tavoitteisiin”. 
Kauden teema mukaillen, tarkoitus oli kehittää tiimitoimintaa. Näin jälkeenpäin arvioiden siinä 
onnistuimme melko hyvin. 
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APJ & LPJ 
 
Alueiden puheenjohtajilta saatujen raporttien perusteella, piirissämme on hyvin monipuolista 
toimintaa, ja toiminta koetaan mielekkääksi. Perinteitä arvostetaan hyvin korkealle piirien 
klubeissa. Alueen puheenjohtajien klubikäynnit koettiin hyvin merkitykselliseksi. Paras 
toteamus oli erään APJ:n kommentti ”paljon tämä ottaa aikaa, mutta antaa monin verroin 
enemmän. 
 
   Toimikunnat 
 
Toimikuntien puheenjohtajien raporttien perusteella klubien osallistuminen eri toimintoihin on 
vaihtelevaa. Tavoitteenakin oli. että on tarjotin, josta klubit voivat valita erilaisia aktiviteetteja, 
mitkä tuntuvat heistä mielenkiintoisilta. Tässä oli teemana, että eri aktiviteetit ovat 
mahdollisuus – ei pakko. 
- koulutuksen osalta on todettu, että koulutus toteutettiin vuosikellon mukaisesti. 

Kokonaisuutena on todettava, että piirimme koulutustarjonta on hyvin monipuolista ja 
asiantuntevaa klubeille ja piirille 

- jäsentoimikunnan osalta on todettava, että jäsenmäärä laski hieman kauden aikana. 
Valitettavasti yksi klubi LC Turku/Koroinen lopetti toimintansa. Yhtään uutta klubia ei 
toimintakaudella perustettu. 

- LCIF toiminta painopisteet olivat näön, nuorison, hätäavun ja humanitäärisen avun 
painopisteiden tunnetuksi tekemistä. Samalla on korostettava, että olemme 
kansainvälinen palvelujärjestö. Toimintaa tuetaan myös Melvin Jonen jäsenyydellä. 

- ARS (Arne ritarisäätiö) toiminnassa korostui kolme osa-aluetta, joissa klubit voivat tehdä 
yhteistyötä. Klubeilla on mahdollisuus anoa ritarinarvoa ansioituneelle jäsenelle, tukea 
toimintaa adresseilla sekä mahdollisuus saada avustusta projekteihin 

- palvelu- ja varainhankinnassa painotettiin klubien mahdollisuutta osallistua erilaisiin 
aktiviteeteihin. 

- lions toiminnan ehkä tunnetuin brändi punainen sulka keräystä suunniteltiin tällä 
kaudella, vaikka varsinainen keräys tapahtuu tulevalla kaudella 2016-2017. Klubeille on 
asetettu keräystavoitteet, jotka ovat haastavia, mutta saavutettavissa erilasin keräyksin ja 
tempauksin. 

- nenäpäivä  sektorilla nenäpäivää vietettiin perinteisesti nenäpäivä-show televisiossa 
06.11.2015. A-piirille asetettu tavoite 13.000 euroa saavutettiin ja ylitettiin reilulla 3.000 
eurolla. 

- piirissämme oli perinteinen rauhanjulistekilpailu, johon voivat osallistua 11-13 vuotiaat 
lapset eri kouluissa. Kaudella oli teemana ”jaetaan rauhaa”. Piirin kilpailun voitti Tuula 
Martinmäki Aurasta. 

- turvassa tiellä toiminnassa korostettiin nuorten turvallista tiellä liikkumista, sekä oikeaa 
asennetta liikenteessä. Asian tiimoilta järjestettiin erilaisia tapahtua. 

- nuorisovaihdossa A-piiri jatkoi johtavana piirinä. Meiltä on lähtenyt vaihtoon vuosittain 
viime aikoina 30-40 nuorta, ja sama tahti jatkui tällä kaudella. Isäntäperheiden 
hankintaan panostettiin kovasti, sillä niille oli nyt erityinen tarve omassa piirissä, koska 
piirimme järjestettäväksi tuli heinäkuussa 2016 nuorisoleiri. Isäntäperheille järjestettiin 
myös yhteinen tapaaminen kesällä 2016. Leiriä valmisteltiin ja suunniteltiin kaudella. 

- quest toiminnassa keskityttiin koulutuksiin. Samalla pyrittiin toimintaa siirtämään 
perinteisesti kouluista muihin yhteisöihin; mm.päiväkodit, seurakunnat urheiluseurat. 
Piirissä järjestettiin kaksi koulutustapahtumaa. 

- nuorten skeba kisa oli lions toimissa nyt viimeistä kautta. Sehän on nuorten bändikisa. 
Piiristämme kisaan ilmoittautui vain kaksi bändiä. 
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- leo toimintaa on jo monena vuonna yritetty piirissämme saada toimimaan, ja tilannetta 
pohjustettiin voimakkaasti tällä kaudella. Leo.klubia ei saatu kuitenkaan perustetuksi, 
mutta edellytyksen sen toimintaa ovat tulevalla kaudella valoisat. 

- tiedotuksen osalta voidaan todeta, että piirimme tiedotus toimi hyvin. Kausi alkoi piirin 
nettisivujen osalta katastrofaalisesti, kun nettisivut jouduttiin sulkemaan nettihyökkäyksen 
vuoksi, mutta ripeästi kuitenkin saatiin uudet toimivat sivut toimintaan. Muutoinkin 
tiedotus noudatti oikea-aikaisuutta. Kuitenkin klubeilta toivottiin enemmän toiminnan 
tiedoittamista. 

- piirimme kunniakas tiedotuslehti Jalopeura valmistui perinteisesti rautaisella 
ammattitaidolla helmikuussa. Lehdessä on selostettu eri artikkeleiden muodossa 
piirimme ja sen klubien toimintaa. Jalopeura voitti tällä kaudella Japanin Fukuokan 
konventionissa toisen kerran maailman parhaan lions-piirilehtien kilpailun. Arvostelun 
kriteereinä olivat sisältö, design ja laadukas toteutus.   

- uutena toimikuntana aloitti lions toiminta 100 v. toimikunta. Toimikunta keskittyi kaudella 
raportoinnin parantamiseen, jota toivottiin monissa eri piirihallituksen kokouksissa. 
Erityisesti haluttiin panostaa APJ & LPJ vastuuseen tietojen siirrossa oman alueen 
klubeihin. 

- Suomi johtoon kampanja sai heti kauden alussa elokuussa oikein urakalla kylmää vettä 
niskaansa. Suomen ja suomalaisten pitkään elänyt haave saada Harri Ala-Kulju 
kansainväliseen presidenttiputkeen haihtui hetkessä kauan tuntemattomaan 
tulevaisuuteen. Tässä vedettiin matto oikein perusteellisesti suomalaisilta leijonilta. 

- puolisotoiminnassa on piirihallitusten ja piirin vuosikokouksen yhteyteen järjestetty 
puoliso-ohjelmaa. Puoliso-ohjelmaan on ollut osallistujia ilahduttavan paljon ja ohjelma 
on ollut monipuolista ja antoisaa. 
 

Yhteenveto kaudesta 2015-2016 
 

Yhteenvetona kaudesta voisi todeta, että se on ollut hyvin monipuolinen. Jäsenmäärän 
suhteen emme pystyneet kääntämään laskevaa suuntaa. On todettava, että uusia jäseniä 
tulee piirimme klubeihin reilusti toistasataa, mutta klubeista eroaa huomattava määrä jäseniä. 
Tämä ns. kuuluisa perälauta pitäisi sulkea. Oli myös surullista, että Lc Turku/Koroinen päätti 
toimintansa – ehkä vähän yllättäen, eikä piirin tukitoimen riittäneet siihen, etä klubi olisi 
jatkanut toimintaansa. 
Tiimien yhteistyö sujui hyvin, ja siinä pääsimme tavoitteeseen, ettei kukaan toimisi yksin. 
Kauden kansainvälinen teema oli yllättävänkin hyvin ennustava. Kuka olisi sitä kehittäessä 
arvannut, mihin pakolaistulvaan Eurooppa ja Suomi kauden aikana kokevat. 
Kauteen osui myös poikkeuksellisen paljon klubien vuosijuhlia – yhteensä peräti n. 20 juhlaa. 
Oli upeaa, että piirissämme vietettiin peräti kolme 60 v. juhlaa LC Loimaa, LC Mariehamn ja 
LC Salo. 50 v. juhlia olikin sitten lähes 10 ja muita tasavuosia vietettiin monissa klubeissa. 
Minulla oli suuri ilo ja kunnia on hyvinkin monen klubin vuosijuhlassa mukana. Noissa juhlissa 
tuli lähes aina esille klubin perustamiseen johtaneet toimet. Perustajajäsenillä on kova halua 
tehdä lions työtä eli auttaa kanssaihmisiä. Vanha sanonta ”jos ei tunne historiaa – ei ole 
tulevaisuutta” pitää erinomaisesti tässäkin paikkansa. 
Kauteen ja piirimme alueella tapahtuvaan toimintaan mahtui myös jo aiemmin mainittua 
toimintaa; Suomen lions liiton 63. vuosikokous Turussa ja kesän 2016 nuorisoleirin 
suunnittelu ja organisointi. 
Lisäksi on piirimme klubien järjestämiä suuria yleisötapahtumia kuten LC Turku Aninkainen: 
silakkamarkkinat ja LC Oripään Okra maatalousnäyttely. 
Piirimme ja järjestömme on ajan kuluessa muuttunut ja luonut uusia toimintoja, ja näin 
seurannut aikaansa. Meillä on kuitenkin säilytettävä lukuisa määrä perinteitä yhdistettynä 
jäsenistön korkeaan keski-ikään. 
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Piirikuvernöörin toimikausi on yksi kausi. Jokaisella tulee samalla kertaa kaksi kautta 
ensimmäinen ja viimeinen, kun sääntöjen mukaan vain kerran voi olla piirikuvernöörinä. 
Vaikka kausi on lyhyt, on siihen kuitenkin muutama vuosi kokonaisuutena aikaa hoitaa tämä 
niin raskas mutta hyvin antoisa tehtävä. 
Oli ilo käydä kaikissa piirimme klubeissa kolmen vuoden jakson aikana, ja tavata runsaasti 
jäsenistöä. Haluan kiittää kaikkia piirimme klubeja ja jäseniä siitä pyyteettömästä työstä, jota 
teette. Vanhan laulun sanoin ”päivääkään en vaihtais pois”. 
Kiitos 
 

   
 
  Ari Lindell 
  DG 107-A 
  2015-2016 

 
 

 



Vaihtoon kesäksi 2017 hakijat

ja lähettävät klubit
01 Kaunonen Pinja PAIMIO LC Paimio

02 Hulden Venla SALO LC Salo/Birgitat

03 Ruokonen Vera SALO LC Salo/Birgitat

04 Muotka Ronja LOKALAHTI LC Lokalahti

05 Oksanen Venla SOMERO LC Somero

06 Alho Amanda YLÄNE LC Karinainen/Kyrö

07 Vihava Melissa KYRÖ LC Karinainen/Kyrö

08 Jaakkola Mari HAVERI LC Karinainen/Kyrö

09 Söderlund Anna PÖYTYÄ LC Karinainen/Kyrö

10 Rantanen Riina KALANTI LC Uusikaupunki

11 Virtanen Riina PIIKKIÖ LC Piikkiö

12 Pulkkinen Sanni AURA LC Aura

13 Meriluoto Tanja VAHTO LC Vahto

14 Abrahamsson Linnea LEMLAND LC Mariehamn

15 Elgfors Teemu KOSKI TL LC Koski Tl

16 Frantti Rosaliina TURKU LC Turku/Suikkila

17 Pirskanen Emilia SALO LC Salo

18 Sjöstrand Emelie MARIEHAMN LC Mariehamn

19 Lobråten Elvira MARIEHAMN LC Mariehamn

20 Rönnberg Mirka SAUVO LC Sauvo

21 Maunu Emma LITTOINEN LC Turku/Viola

22 Varho Viola LOIMAA LC Loimaa/Tähkä

23 Nikkilä Timi MARTTILA LC Marttila

24 Tainio Lotta AURA LC Aura/Sisu

25 Katila Sanni LOIMAA LC Loimaa

26 Juntunen Miko PIIKKIÖ LC Turku/City

27 Järvinen Emmi TURKU LC Turku/Suikkila

28 Jaanu Veera LOIMAA LC Loimaa/Tähkä

29 Vainiotalo Iidamaria LOIMAA LC Loimaa/Sinikellot

30 Paavola Petra ORIPÄÄ LC Oripää



     Perniö 4.2.2017 

GLT-raportti koulutussuunnitelmasta toimintavuodelle 2016 – 17  

 

II-alueen 2. lohkon Pnat-kokous ke 25.1.2017 Taivassalossa 

Torstaiksi 26.1.2017 suunniteltu 1. VDG:n  Risto Paukun johdolla  Strategiakoulutus  

alueen- ja lohkonpuheenjohtajille siirrettiin to 2.2.2017 klo 17.00 Mynämäen käsi- 

ja taideteollisuusopistolle. Ilmoittautuneita n 15. 

Torstaina 9.3.2017 Quest-ilta järjestetään Virpi Lukkarlan johdolla Paimiossa.  

Lions-brändi-ilta  huhtikuussa 2017? 

Maanantaina 8.5.2017 hallinnon ja strategian koulutusta klubivirkailijoille ja alueen- 

ja lohkonpuheenjohtajille 1.VDG Risto Paukun johdolla, paikka? 

Keskiviikkona 10.5.2017 järjestetään klubivirkailijakoulutus. 

Perusleijonien koulutusta uusille ja vanhoille leijonille järjestetään myös 

klubikohtaisesti. Alueen- ja lohkonpuheenjohtajien osuutta painotetaan.  

NEW MOUNTAINS TO CLIMB – VALLOITAMME UUSIA VUORIA! 

Marja-Leena Knuutinen, GLT 



Punaninen Sulka raportti 

 
Kampanja-aikaa 5 kuukautta jäljellä ja tavoitteesta reilu 70 prosenttia 

valtakunnallisesti vielä tavoitteesta uupuu. Siis nyt tulee klubeja innostaa 

viime kuukausien rykäisyys. Ja hyvin klubeissa on kevät alkamassakin, 
mm. useita konsertteja ja muita hyviä aktiviteetteja. 

 
Valtakunnallinen tilanne siis vuoden vaihteessa oli 29% tavoitteesta, A-

piirissä keskimäärin klubit ovat olleet aktiiviisempia, laskennallisesta 
tavoitteesta 32%. 

Vielä piirissämme on useita klubeja, jotka kuitenkaan eivät ole vielä 
mitään, tai ainakin hyvin vähä, kampanjaan tilittäneet. 

 
A-piirin tilanne tiedoksi kuvernööritiimille, ei taulukkona jakoon! 

 
Haaste piirihallitukselle: jokainen piirihallituksen jäsen hankkiin yhden 

yrityskumppanin (esimerkiksi lahjoitus tai taulu)! 
 

Muistutus: 

- tärkein palkkio klubeille on 25% palautus kampanjasaldostaan, mutta 
muistutus: klubi tulee yksilöidyllä anomuksella "anoa" (tieto, miten klubi 

käyttää ko. Summan nuorten syrjäytymisen ehkäisyys tms., 
paikkakunnallaan nuorisotyöhön tai vaikkapa A-piirissä sairaalassa olevien 

nuorten syrjäytymisen ehkäisyys Leijona-huone-projektissa) 
palautusosuus 15.9. mennessä. Tuo perustelu kannattaa miettiä jo 

toimintasuunnitelmassa, 15.9. tulee kauden alkaessa nopeasto! 
 

DC Tommi Virtanen 
 



A-piirin tiedotus 2016-2017 

Markku Patrikainen 

DC Tiedotus ja Internet, webmaster 

 



29.11.2016 A-piirin tiedotusuudistus – Markku Patrikainen DC 2 

Tiedotusuudistuksen toteutuminen 

• Piiritason tiedottaminen on toteutettu 

onnistuneesti suunnitelman mukaisesti 

piirisihteerin kautta suoraan klubeille (presidentti, 

sihteeri, rahastonhoitaja). 

• Tiedotteissa on käytetty linkkejä, jotka vievät piirin 

kotisivuille asianomaiseen kohtaan. 

• Näin viestien vastaanottajat klubeissa pääsevät 

tutustumaan muuhunkin piirin sivuilla olevaan 

uutis- ja tiedoteaineistoon. 



Tiedotusuudistuksen toteutuminen 

• Tarkkaa tietoa ei ole siitä, miten klubeissa viestejä jaetaan 

sisäisesti eteenpäin klubien jäsenille. 

• Tästä voisivat lohkojen puheenjohtajat kysellä omien 

klubiensa osalta ja toimittaa tietoa piirin tiedotukseen: 

markku.patrikainen@lions.fi 

• Juttuja klubien toiminnasta on tullut mukavasti suoraan 

klubeilta. 

• Klubien järjestämistä varainhankintatilaisuuksista on piirin 

sivuille päivitetty näkyviä ”mainoksia”. 
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Tiedotusuudistuksen toteutuminen 

• Toivottuja aluetoimittajia ei ole toistaiseksi saatu 

rekrytoitua. Kannattaa edelleen kysellä 

klubikäyntien yhteydessä asiasta. 

• Aivan jokaiseen tilaisuuteen ei tiedottaja 

valitettavasti ole pystynyt menemään paikan 

päälle. 

26.2.2017 esittäjän etunimi sukunimi 4 


