
PIIRIHALLITUKSEN 3/ 2017 - 2018 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  

 

Piirikuvernööri (DG) Risto Paukku toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen.  

 

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen toivotti kokousvieraat tervetulleeksi Raisioon ja esitteli kaupungin 

toimintaa ja taloutta tervehdyksessään. 

 

Piirikuvernööri luovutti kaupunginjohtajalle piirin viirin.  

 

1. Piirikuvernööri avasi kokouksen 10.06.  

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 piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeri (CS) Heikki Mäki 

piirin sääntöjen mukaisesti. 

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

ja lohkon puheenjohtaja (ZC) Pertti Tofferi.  

8. Esityslista (liite 2) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi siten muutettuna, että IPDG 

Rahkosen poissa ollessa RC Eija Kesti esittää kohdassa 13. jäsenkyselyn tuloksia.  

9. Piirikuvernööri totesi piirihallituksen kokoonpanon.  

10. Piirikuvernööri totesi kokouksessa äänioikeutetut, yhteensä 18.  

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

12. Piirikuvernöörin asiat: Piirikuvernööri kertoi jäsentilanteesta ja Piirin Leijonahuonekeräyksen 

tilanteesta (CT Vaura täydensi asiaa kertomalla keräystiedon 16543,90€ ja muistuttamalla 

piirin vuosikokouksen jälkeen tehdyllä varauksella 10450,54€. Tilanne keräysmateriaalin 

vähennysten jälkeen on tällä hetkellä noin 23400€). 

13. RC Eija Kesti esitteli II alueen jäsenkyselyn tuloksia. RC Jari Järvelän esityksestä piirihalli-

tus päätti, että kysely tehdään kaikilla alueilla. 

14. 1. varapiirikuvernöörin (1. VDG) ajankohtaiset asiat: 1. Varapiirikuvernööri Björn Häger-

strand kertoi piirihallituksen jäsenten ja toimikuntien puheenjohtajien valinnan olevan lop-

pusuoralla. Myös kauden toimintasuunnitelma on valmistumassa ja lähdössä kommentti-

kierrokselle. 

15. 2. varapiirikuvernöörin (2. VDG) ja piirisihteerin (CS) ajankohtaiset asiat: Piirisihteeri toivoi, 

että eri vierailuilla klubeja muistutettaisiin aktiivisuuteen Mylcin käytössä ja täytössä.  

 

16. Toimikuntien puheenjohtajien asiat: 

 

Koulutus, toimikunnan puheenjohtaja (DC) Marja-Leena Knuutinen esitteli koulutustoimin-

taa (liite 4) ja kertoi, että tapahtumista tehdään kutsut piirin sivuille ja tapahtumista tiedote-

taan klubeja sähköpostilla. 

 

Aarne Ritari Säätiö, Reino Laine esitteli säätiön toimintaa ja toi esiin tulevan juhlan, josta 

Kirsti Seppälä kertoo tarkemmin. DC Laine kertoi myös tulevasta PDG killan matkasta. 

 

Lions Quest, Virpi Lukkarla kertoi (liite 5) kurssille sponsoroitujen määrästä ja kiitti klubeja 

aktiivisuudesta sekä tiedotti kurssien saamasta loistavasta palautteesta. Virpi muistutti tule-

van 28.2.2018 Quest illan sisällöstä ja varsinkin sen Vastuu on meidän (VOM) osiosta.  



 

Pirjo Koskenroudan esityksestä piirihallitus teki päätöksen edelleen painottaa kaksipäiväi-

sen Quest-koulutuksen tärkeyttä. Piirikuvernööri tuo asian esiin maaliskuun kuvernöörineu-

voston kokouksessa. 

 

Nuorisovaihto, Kaija Honka esitteli (liite 6) vaihdon tilannetta sekä piirin nuorisoleirin 2019 

järjestelyvaatimuksia. 

 

Piirilehti, Pirjo Koskenrouta esitteli Jalopeura lehden, joka on luettavissa myös piirin sivuil-

la. Puheenvuoron jälkeen pidettiin kokoustauko lehtien jakamiseksi.  

 

LCIF, Kirsti Seppälä kertoi tulevasta ARS ja MJF juhlasta. Juhlan mainos on myös tuorees-

sa Jalopeura-lehdessä. 

 

Webmaster, Markku Patrikainen muistutti piirin sivuilla julkaistavan materiaalin kaksikieli-

syyden tarpeesta ja siitä, että julkaisun tekijä hoitaa tekstin sekä suomeksi että ruotsiksi jul-

kaisuun. Käännöksiä voi hoitaa esim. Bo Lindbergin kautta.  

 

GST Maailman laajuinen palvelu, Pertti Tenhunen esitteli (liite 7) kansainvälisen palvelu-

hankkeen (GAT), jossa yhdistyvät palvelu, koulutus ja jäsenhankinta. 

 

Kestävä kehitys, Britta Wiander esitteli (liite 8) piirin kotisivujen kestävän kehityksen osiota 

ja sen kehittämishanketta sekä piirin mahdollista valokuvauskilpailua aihealueesta. Hän jat-

koi esittelemällä klubien mahdollisuuksia osallistua Siisti Biitsi –kampanjaan ja Pidä Saaris-

to Siistinä ry:n kautta saatavissa olevaa koulutusta. Kokous päätti, että piirikuvernööri alle-

kirjoittaa B-piirin Itämeri-haasteen, johon piiri ja sen klubit tulevaisuudessa osallistuvat. 

 

Lions 100, Bo Lindberg muistutti klubien tehtävästä myös raportoida 100-vuotis hankkeis-

taan. Asiassa on muistutettu klubeja. Tietojen tärkeys nousee esiin, kun toiminnan tuloksis-

ta tiedotetaan ja tehdään Lions-toimintaa tunnetuksi. Bo pyysi ZC:t ja RC:t mukaan talkoi-

siin tiedottamaan asiasta kevään vierailuilla. 

 

Toimikuntien ulkopuoliset tapahtumat 

 

Sri Lankan sairaalahanke, Erkki Ääritalo kertoi hankkeesta (pysyvästä aktiviteetista), joka 

on kansainvälistä auttamista. Erkki kertoi myös Sri Lankan ystävistä, jonka jäseniksi hän 

toivoi mahdollisimman monia piirihallituksenkin jäseniä. 

 

17. Alueiden asiat:  

 

I alue. Lohkon puheenjohtaja (ZC) Pertti Tofferi kertoi alueen järjestämästä vanhusten jou-

lulounaasta sekä Lions viikolla järjestetystä seppeleenlaskusta sankarihaudoille 14.1.2018 

Turussa. Tofferi kertoi myös lohkon presidenttien yhteisestä ryhmästä, jossa pohditaan toi-

mintaa.  

 

II alue. Lohkon puheenjohtaja Maija Löfstedt kertoi alueen klubien jäsenkasvusta, jonka 

toivotaan vaikuttavan koko alueeseen myönteisesti. Hän kiitti oman lohkonsa osallistuvia 

klubeja tulevasta yhteisaktiviteetista, joka kohdistuu nuoriin viidessä alueen yläkoulussa. 



Lohkon puheenjohtaja Olli Välimäki muistutti, että vaikka aina klubit eivät mukaan aktiviteet-

teihin lähdekään johtaa aktiivisuus yleensä palveluhankkeiden laajenemiseen. Ollin pyytä-

mänä DC Kaija Honka kertoi joulupuu-keräyksestä, josta on juttu myös Jalopeura-lehdessä. 

  

III alue. Lohkon puheenjohtaja Kari Kedonpää kertoi jäsenyyksien olevan pakkasella ja toi-

voi yhdessä piirikuvernöörin kanssa kevään lauhtumisen tuovan tullessaan jäseniä. 

  

IV alue. Alueen puheenjohtaja Jari Järvelä kertoi klubeilta tulevista viesteistä, joissa esille 

nousee kaipuu työn lisäksi yhteishengen luontiin ja viihtyvyyteen. Jari kertoi suunnittelevan-

sa yhteishengen kohottamistilaisuutta. Jäsenkehitys on haaste, mutta klubit ovat hengissä. 

Jari toi esiin, että muutokseen on keinoja ja että esim. Tarvasjoki on etenemässä yhte-

näisklubiksi. Mielet muuttuvat ja Jarin mielestä perheklubit voivat olla Lionismin tulevaisuut-

ta. 

 

V alue. Alueen puheenjohtaja Helena Vaahtojärvi kertoi jäsenkehityksestä ja työstä asian 

eteen. Helena painotti edelleen hyvien aktiviteettien mukaan tempaavuutta ja nuoriin sekä 

mainosti lapsiin kohdistuvien aktiviteettien mukanaan tuomia uusia leijonia ja muita alueen 

aktiviteetteja.   

 

18. PDG Jukka Sainio esitti puheenvuorossaan klubien murroksen sisältöä ja kovaa kilpailua 

mahdollisista jäsenistä. Sainio muistutti, että peruutuspeiliin katsominen ei toimintaa kehitä 

vaan nuorille pitää antaa tilaa muuttaa toimintaa. 

 

19. Piirihallituksen seuraava kokous: 7.4.2018 Kustavissa.    

 

20. Piirikuvernööri päätti kokouksen kello 13.42.  

 

 

 

Raisio 10.2.2018  

 

 

Piirikuvernööri (DG)   Piirisihteeri (CS)  

Risto Paukku  Heikki Mäki  

 

Pöytäkirjantarkastajat  

 

Alueen pj (RC)    Lohkon pj (ZC)  

Teppo Nolvi Pertti Tofferi 


