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PIIRIHALLITUKSEN 3/ 2018 - 2019 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
 
Aika: 23.02.2019 klo 9:40 – 12:00 ja 13:00 – 15:00  

Paikka:  Restaurang Malmen, Rantatie 1, 21600 Parainen  

Läsnä:  Erillisen luettelon mukaisesti (liite 1) 

 

 

 

 

 

01§  Kokouksen avaus  

DG Björn Hägerstrand avasi kokouksen klo 9:40 ja toivotti kaikki tervetulleiksi.  

Tilaisuuden aluksi myös Björn Taxell toivotti meidät tervetulleiksi ja kertoi, että tähän 

kylään laskeutui suru viikko sitten. Se osui Björnia hyvin läheltä, sillä hänen lapsen 

lapsensa oli samassa ryhmässä ja osallistui myös uhrin etsintään. Neljän hengen 

ryhmästä yhdelle kävi tämä haaveri, josta olemme saaneet lukea lehdistä.  

Kuitenkin elämä jatkuu ja olemme tulleet Paraisille pienen (13 jäsentä), mutta 

tehokkaan klubin järjestämään kokoukseen. Klubi kerää rahaa pullonkeräyksellä ja 

sillä on rahoitettu 12 korin frisbeegolfrata. Björn antoi seuraavaksi puheenvuoron Bo 

Lindbergille, joka kertoi paikasta mihin olemme tulleet pitämään piirihallituksen 

kokousta. Kaupungin johtajan sijasta alustuksen piti Bo Lindberg 

kotiseutuyhdistyksen varapuheenjohtajana (aiemmin ollut 10 vuotta 

puheenjohtajana).  

Paraisilla oli 1930-luvulla kova riita siitä, pidetäänkö ”sund” auki vai ajetaanko sinne 

jätekiveä kaivoksesta. Valtuusto oli jo tehnyt päätöksenkin siitä, että se täytetään 

kivellä. Vastustus oli kuitenkin niin suurta, että se päätettiinkin ruopata. Vuonna 1934 

saatiin ”sund” jälleen käyttöön.  

Mitä Paraisilla voi tehdä, kun tänne tulee turistina käymään? Voi käydä tutustumassa 

kirkkoon, joka on valmistunut 1300-luvulla ja sen vieressä on myös pieni museo. 

Täällä on myös erikoisuutena kalkkikivilouhos. Se on Suomen suurimpia 

avolouhoksia. Se on kaksi kilometriä pitkä ja leveimmästä kohdastaan puolikilometriä 

leveä. Sieltä louhitaan yli miljoona tonnia kalkkikiveä vuodessa ja saman verran 

sivukiveä, joka murskataan. Kalkkikiveä on hyödynnetty tällä seudulla jo noin 800 

vuotta. Vuonna 1898 perustettiin Paraisten Kalkkivuori Osakeyhtiö. Vuonna 1914 



 

perustettiin sementtitehdas, kun tänne oli tullut Emil Sarlin ja hän toimi 

toimitusjohtajana 50 vuotta. Hän oli patruunatyyppinen ihminen, joka piti huolta myös 

työntekijöistä vähän toisella tapaa kuin nykyään. Vuorivilla tehdas on nykyään 

amerikkalaisten omistuksessa. Täällä oli vetoniittiä tekevä tehdas, joka on nyt 

ranskalaisten omistuksessa. Sementtitehdas, nykyään Finnsementti, on Irlantilaisten 

omistuksessa. Ainoa, joka on jäänyt paikalliseen omistukseen, on Oy Parloc Ab 

muovitehdas, joka valmistaa lokasuojia ja on nykyjohdon omistuksessa. Virtasen 

maalitehdas toimii edelleen, mutta ei ole enää Aimo Virtanen omistuksessa. Aimo on 

85-vuotias ja Paraisten klubin jäsen. Paraisten kaupungin väestöstä noin 60 % on 

ruotsinkielisiä ja 40 % suomenkielisiä. Valtuuston 43 paikasta RKP:llä on 20 paikkaa. 

Kokouspaikkamme kohdalla on aiemmin toiminut saha. Alueen nimi oli aiemmin 

”Riparanta”. Bo lopetti tarinoinnin kertomalla tarinan ’Pargas korv’:sta ja ’Kimitos 

svin’:stä.  

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)  

 

05§  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

06§  Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, piirin sääntöjen mukaan.  
Piirin ohjesäännön mukaisesti piirihallituskokouksen puheenjohtajana toimii 

piirikuvernööri Björn Hägerstrand ja sihteerinä piirisihteeri Markku Karlsson.  

 

07§  Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen   
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi RC Björn Taxell ja DC Bo 

Lindberg. 

 

08§  Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi   
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

 

09§  Piirihallituksen kokoonpanon äänioikeutetut 

Kokouksessa oli läsnä 16 (26:sta) piirihallituksen äänioikeutettua jäsentä (liite #1). 

 

 



 

10§  Rahastonhoitajan tiliseloste ja ajankohtaiset asiat (CT)  
Rahastonhoitaja CT Reijo Vaura antoi selostuksen piirin pankkitilien saldoista 

22.2.2019.  

LCIF  20,41€  

Käyttötili  12.791,29€  

Nuorisoleiri  18.997,83€  

Huom! 

- LC Maarianhaminalle maksettu käyttötililtä vuosikokousjärjestelyjä varten 4.400€ 

- Käyttötilin saldoon sisältyy jo 5.200 euroa laskutettuja piirimaksuja. Piirimaksujen 

eräpäivä on 28.2. 

 

11§  Piirikuvernöörin asiat (DG)  
DG Björn Hägerstrand kehui piirin leijonia hyvin tehdystä työstä, sillä olemme 

edelleen maan suurin ja valitettavasti ainoa piiri jolla on positiivinen jäsenkehitys.  

Tänään mahtavasti +37 jäsentä. Björn ja vuosikokouksen työryhmä toivottavat kaikki 

tervetulleiksi Viking Amorellalle ja Maarianhaminaan ja toivovat, että siitä tulee 

ikimuistettava tapahtuma kaikille osallistujille. Tulkaa sinne pitämään hauskaa, siitä 

tulee varmasti jotakin erikoista. Toivottavasti myös mahdollisimman moni leijona 

tulee osallistumaan Kalajoen vuosikokoukseen. Siellä keskustellaan myös Lions-

talon myymisestä. Liittotoimistossa väki vähenee ja neuvottelut ovat käynnissä. 

Tämä tarkoittaa myös sitä, että piireille siirretään tehtäviä ja aika näyttää miten tässä 

käy.  

 

12§  IPDG:n ajankohtaiset asiat  

IPDG Risto Paukku kertoi LC Littoisten projektista, joka on nyt kiitettävästi 

laajentunut ympäri Suomea. Eduskunnassa on 15. maaliskuuta esittely, jonne tulee 

leijonat ja aloitteentekijät sekä liiton edustajat sekä Suomen sydäntautiliiton 

edustajat. Tilaisuutta vetää kampanjan suojelija Ilkka Kanerva. Toinen aloitteentekijä 

Tarmo Mattila on toipumassa vaativasta operaatiosta eikä näillä näkymin pääse 

osallistumaan tilaisuuteen.  

13§  1. VDG:n ajankohtaiset asiat  
1. VDG Heikki Mäki toi terveiset Chicagosta, jossa oli viikon 
piirikuvernöörikoulutuksessa. Heikki kertoi kokemuksistaan koulutuksesta ja 
muutenkin matkastaan. Hän kävi mm. katsomassa Markkasen koripallo-ottelua 
seitsemänneltä riviltä. Piirihallitus on kahta nimeä vaille valmis ja toimikunnat on 
myös jo valittu. Maaliskuun 6. päivä pidetään ensimmäinen koulutus, jonne kutsutaan 
uusi piirihallitus ja toimikuntien puheenjohtajat. Kalajoen suuntaan kannattaa lähteä. 
Liiton hallitus ja nykyinen KVN näyttävät onnistuvan jättämään muutaman aika 
visaisen pulman seuraajilleen. On myös aloitteita, joita käsitellään Porin KVN:ssä 
tulevana viikonloppuna. Esimerkiksi lakkautettaisiin liiton hallitus tai vaihtoehtoisesti 
lakkautettaisiin KVN. Varmasti myös liiton toimihenkilöiden irtisanomiset ja neljän 
uuden ehkä vanhan, mutta uuteen tehtävään nimettävän henkilön aloittaminen 
1.7.2019. Tämä vaikuttaa myös siten, että piireille tulee uusia tehtäviä. Mitä ne ovat, 



 

ei vielä tiedetä. Joissakin piireissä on voimakkaita ajatuksia, että piirit 
rekisteröityisivät yhdistyksiksi.   

14§  2. VDG:n ja CS:n ajankohtaiset asiat 
Piirisihteeri Markku Karlsson kertoi, että klubivierailut klubeihin on aloitettu vasta 
kevät kaudella ja ovat nyt hyvässä vauhdissa. Noin kahteentoista klubiin on oltu 
yhteydessä ja vierailut on toteutettu tähän mennessä kahdeksaan klubiin.  
Hän myös esitteli lyhyesti kirjelmän, johon oli koottu selvitys piirien muuttamisesta 
rekisteröidyiksi yhdistyksiksi. Siinä on mainittuna mm. LC Espoo/ Kivilahden 
klubialoite Hämeenlinnan vuosikokoukselle 2010. Klubi veti aloitteen myöhemmin 
pois. Hallitus asetti selvitystyöryhmän selvittämään asiaa. Tuon aikaisen työryhmän 
ehdotus hallitukselle ja kuvernöörineuvostolle sekä esitysten perustelut ovat 
luettavissa liitteessä #2.  
Keskusteltiin haasteista ja eduista, jos piiri olisi rekisteröitynyt yhdistys. Keskusteltiin 
myös Piiri 107-A tuki ry:n hyödyntämisestä enemmän ja laajemmin kun tällainen 
valmis järjestely on jo olemassa, mm. nuorisoleiri hoidettaan tuki ry:n kautta. 
Jatkossa voitaisiin myös Jalopeuran talous hoitaa tuki ry:n kautta. Näitä ajatuksia 
voidaan rauhassa pohtia ja palata asiaan myöhemmin. Björn kertoi, että kaksi piiriä 
on aloittanut järjestelyitä piiriensä rekisteröimiseksi. Näillä asioilla ei ole kiire ja 
seurataan miten nämä asiat edistyvät muissa piireissä.  

15§  Toimikuntien puheenjohtajien (DC) asiat (max 4min / pj) 

Jäsentoimiala:  
-  DC GMT Ulla Rahkonen/ jäsenjohtaja kertoi, että olemme maan suurin piiri, niin 
kuin jo tuli aiemmin todettua. Meillä on nyt C-piirin kanssa yhtä monta klubia. Ulla 
lähetti onnittelut Ahvenanmaalle LC Åland/ Culinarialle. Piirissä on nyt oikeasti 
hakupäällä, sillä useista klubeista informoitu, että uusia jäseniä on klubeihin tulossa 
eli meidän piirissä on oikeasti haku päällä. Rahankeruun lisäksi uusille ja vanhoille 
jäsenille pitää olla tarjolla muutakin, jotta jäsenyys koetaan jatkossakin mielekkääksi. 
Esiteltiin kunniagalleria, johon pääsee klubit, jotka ovat kauden aikana hankkineet 
vähintään kaksi uutta jäsentä. Tässäkin asiassa A-piiri on kärjessä.  
Kampusklubia on yritetty saada aikaiseksi pari viime kautta ja saada yhteyksiä 
oppilaitoksiin. Nyt tapetilla on mm. Åbo akademi, Yrkeshögskolan Novia. Viikolla 9 on 
seuraava kokous, jossa on edustaja näistä oppilaitoksista.  
 

 
GST-raportti (Global Service Team) 
 
- DC, GST Pertti Tenhunen kertoi, että palvelut toimivat piirissämme. Klubit ovat 

aktiivisia ja palvelevat lähiseutuaan, mutta kaikkia näitä palveluita ei näy 
tilastoissa. Klubeilta pyydetään aktivisuutta vielä sen verran, että kirjaisivat nämä 
aktiviteetit MyLCI:n sivuille. Rahalla tehdään palvelua jonnekin kauas, mutta 
käsillä ja jaloilla lähiseudulle. Piirimme haki PuSu lisämäärärahoja, useat piirimme 
klubit sitä saivat. Mukana oli myös piirin omia hankkeita, joista toinen niistä (nelos 
alue) ei sitä saanut, mutta viides alue sitä sai. ’Nuoret kollit’ sai tätä tukea ja Mika 
Fonsell kertoi tarkemmin tästä hankkeesta kokousväelle.   
 
 

 



 

Kaksikielisyystoimikunta 
- DC Bo Lindberg kertoi, että työtä riittää tällä saralla. Ruotsinkielinen ryhmä on 

tehnyt aloitteen liiton vuosikokoukselle ja se on nyt käsitelty liiton hallituksessa.  
Björn Taxell kertoi, että Oulussa vuosikokouksessa yritettiin saada ruotsinkielinen 
toimikunta aikaiseksi, mutta tämä ei vielä silloin onnistunut. Tästä syystä meillä oli 
tästä kesällä/syksyllä palaveri Maarianhaminassa ja sovittiin, että tehdään aloite 
tämän suhteen. Tämä piti tehdä, jonkun klubin nimissä, joten päädyttiin, että se 
tehdään Paraisten klubin nimissä. Aloite etenee myönteisessä hengessä ja 
toivomme ettei siitä tarvitsi edes äänestää.   

 
Kestävä kehitys  
- DC Britta Wiander  

 
Kestävään kehitykseen liittyviä luentotilaisuuksia järjestetään keväällä 2019  

- Yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa  

- Turun ammattikorkeakoulun edustajat pitävät luennot  

 

Luentotilaisuudet:  

- ma 8.4.2019, klo 18-20, Ruokavirasto, Loimaa  

- ti 7.5.2019, klo 12.15-13, Novida, Uusikaupunki   

- ti 7.5.2019, klo 13.15-14, Novida, Uusikaupunki (alustava)  

Nuorisoseiri: 

- Nuorisoleiri järjestetään kesällä 2019 Turussa 
- Kestävä kehitys-periaatteet huomioidaan leirillä 
- Leirin aikana järjestetään ”Ruissalo-päivä” (BW mukana tässä) 

   Suunnitteilla: 
   - Pidä Saaristo Siistinä Ry. on mukana päivän suunnittelussa ja 
     toteutuksessa 
   - Leiriläisille kerrotaan kestävän kehityksen periaatteista 
   - Järjestetään kevyet rantojen siivoustalkoot ja työpajoja 

 
Nuorisovaihto  
- DC Kaija Honka oli poissa, mutta nuorisoleiri ja –vaihto pj. YECD Ari Lindell puhui 

hänen puolestaan.  
Lähtevät nuoret:  

- Vaihtoon haki 36 nuorta. (vasta yksi on peruttanut) 
  Kaikki on sijoitettu, erillinen taulukko hakijoista liitteenä. 

  Ikä 17-20 v. (Alaikäraja on nostettu 17 v.) 
  A-piirin nuoret ovat avoimia ja motivoituneita 
  Peruutuksia on vähän. 
  Vaihto on keskittynyt määrätyille klubeille 
  Nuorisovaihto on klubin aktiviteetti 
 
 

- Saapuvat nuoret:  
  Isäntäperheitä, isäntäperheitä ja isäntäperheitä !!!! 



 

 
 

- Leiri  
▪ Leirivalmistelut ovat erittäin hyvässä kunnossa.  
▪ Aika, paikka ja ohjelma ovat valmiina viimeistelyä varten.  
▪ Leiriaika 01-11.8.2018  
▪ Isäntäperhejakso  14.7 – 1.8.2019 (non Europa)  
▪    21.7 – 1.8.2019 (Europa) 

 
Lähtevät nuorten määrät piireittäin: 

A 36 23,8 % 

B 10 6,6 % 

C 6 4,0 % 

D 2 1,3 % 

E 6 4,0 % 

F 4 2,6 % 

G 12 7,9 % 

H 4 2,6 % 

I 16 10,6 % 

K 14 9,3 % 

L 5 3,3 % 

M 23 15,2 % 

N 9 6,0 % 

O 4 2,6 % 

Yht. 151 100,0 % 

 



 

 
 
 



 

LCIF ja IR  
- DC Kirsti Seppälä kertoi, että LCIF sivut on päivitetty ja sieltä löytyy tietoa mm. 

Canpaing 100:sta, löytyy myös tieto miten maksetaan LCIF-maksu, löytyy ohje ja 
hakulomake Melvin Jones -tunnuksia.  

- Campang 100 yhden tähden pinssi (3 vuotena maksetaan 50$), kahden tähden (3 
vuotena maksetaan 100$) ja kolmen tähden (3 vuotena maksetaan 200$=600$) 
pinssejä on tarjolla.  

- 15 % on mahdollista hakea takaisin rahaa. 
 
 
Arne Ritari –säätiö  
- RC Reino Laine kertoi, että 16.3. kokoonnutaan Ravintola Aitiopaikkaan 

juhlimaan uusia ritareita ja Melvin Jones jäseniä. Piirin sivulta löytyy kutsu, mutta 
valitettavasti jäsenistö ei löydä piirin sivuja. Lohkonpuheenjohtajia pyydettiin 
terävöittämään klubilaisia, että kävisivät edes joka toinen viikko piirin sivuilla.  
Reino Laine onnitteli PDG kiltaa, joka täytti 20 vuotta 11.2.2019.  
 

Lions Quest 
- DC Virpi Lukkarla kertoi, että ensi viikolla on Lions Quest kurssi Bore laivalla. 

Siellä on 31 koulutettavaa ja joista noin puolet edustaa varhaiskasvatus. Uusi 
varhaiskasvatus laki ja esiopetussuunnitelmat ym. korostavat varhaista 
puuttumista. Opetushallituskin mainostaa, että Lions Quest olisi huikean hyvä 
kurssi varhaiskasvattajille. Ensi syksyn kurssi on syys- lokakuun vaihteessa. 
Kevään kurssi on näihin samoihin aikoihin helmikuun puolella 2020. PuSu rahoilla 
koulutetaan A-piirin alueella liikuntaseurakoulutus n. 30 osallistujalle 5.9.2019 ja 
11.9.2019 klo 17:30 – 21:00. Tämä on siis klubeille maksuton ja hoidetaan PuSu-
rahoilla, mutta paikka on vielä avoinna. Koulutuksen painopisteinä on 
ryhmähengen luominen, itseluottamus, sisäinen motivaatio, päätöksentekotaidot, 
vuorovaikutustaidot, tunnetaidot ja terve kasvu.  

 
Tiedotus & Internet ja webmaster  
- DC Markku Patrikainen kertoi, että 526 on käynyt lukemassa kutsun Arne Ritari ja 

Melvin Jones –juhlaan. Lion lehti on nyt ilmestynyt vain sähköisessä muodossa 
liiton sivuille. Käytiin piirin nettisivujen kautta läpi piirin tulevia ja menneitä 
tapahtumia. Markku Patrikainen houkuteltiin mukaan myös liiton IT-toimikuntaan. 

 
Jalopeura  
- DC Pirjo Koskenrouta kertoi, että Jalopeuralla on nyt 25. juhlavuosijulkaisu. Piirin 

tekemisen meininki näkyy myös lehdessämme. Kokouksen osallistujille oli 
kierrossa myös muiden piirien lehtiä.  

 
GLT-raportti  
- GLT Marja-Leena Knuutinen oli kouluttajana Helsingissä Rlli-koulutuksessa ja 

kokouksen koulutusmateriaali jäi käsittelemättä 
 
 

 
 

 
 



 

16§  Alueiden (RC) asiat, lohkojen puheenjohtajat (ZC) täydentävät 
tarvittaessa (max 4 min / pj)  
 
Alue 1 / RC Pertti Tofferi  

Jäsenasiat:  
Alueella on klubeja 19 kpl, lioneja 455 lisäys kuluvana kautena 9 ja eronneita 12 eli 
nettojäsenkasvu miinuksella 3. PNAT:ssa tullut hyvin selväksi lionien ikääntyminen, 
joka johtanut klubien hiljaiseloon jopa yhden klubin suunnitelmaan lopettaa 
toimintansa, uusien nuorien jäsenten saaminen koetaan hankalaksi ”Haku Päällä ” 
kampanja ei yksistään riitä.  
PNAT:  
Alueen PNAT kokouksia pidetty 3 kpl, Lohko 1. 20.11.2018, Lohko 4. 26.11.2018 ja 
Lohko 2. 13.2.2019.  
Aktiviteetit:  
Alueen klubeilla on ollut hyvin vilkas omien aktiviteettien järjestäminen, jossa selvä 

paino on naisklubeilla (onko kaiken takana nainen?) herää kysymys. 😊  

Yhteiset aktiviteetit:  
16.12.2018 järjestettiin vanhusten jouluateria Lehmusvalkamassa, johon osallistui 78 
vanhusta Turun kaupungin kotihoitoyksiköistä ja Turun alueen lioneja 77 / 19 klubia 
ohjelma oli uusi ja monipuolinen kirsikkana kakun päällä, Turun kaupunginjohtaja 
Minna Arven juhlapuhe vanhuksille.  
Klubeilta saatiin palautetta kohonneista kustannuksista jouluateriaan, jotka johtuivat 
palveluntarjoajan Arkean uudesta laskutuskäytännöstä, josta meille ei kerrottu 
ennakkoon.  
13.1.2019 järjestettiin sankarivainajien muistotilaisuus Turun hautausmaalla jonne 
osallistui n. 100 lionia, sankariristillä käynnin ja DG Björnin juhlapuheen sekä 
seppeleen laskun jälkeen siirryimme Lehmusvalkamaan kahvitilaisuuteen, jonka 
järjesti LC Turku / Aurora  
Nuorisoleiri 2019:  
1.alueen klubeilta tullut lisä sponsorointia leirin kuluihin kiitos siitä ja koska leiri on 
koko piirin yhteinen niin mieluusti leiritoimikunta ottaa vastaan muiltakin piirin alueilta 
lisätukea järjestelyihin, kuten retkimuonitus, yövalvonta, kuljetukset ym. Näistä voi 
yhteydessä leiritoimikuntaan.  
 
ZC Eero Larkka kertoi opettavaisen tarinan lounaishämäläisestä vanhasta isännästä, 
joka asui siellä ökytalossa ja teki kuolemaa. Hän oli lääkärin ja sukulaisten 
ympäröimänä odottaen viimeistä henkäystä. Miniä kysyi, että haluaako Paappa vielä 
jottain? ”Jospa tänne sais vallesmannin ja kirkkoherran”, oli Paappan vastaus. Koska 
oli suuri talo, niin soitettiin kirkkoherralle ja vallesmannille ja he saapuivat paikalle. 
Heidän tultuaan Paapalta kysyttiin, että mitäs nyt tehtäisiin. Paappa sanoi, että jospa 
vallesmanni ottaisi tästä toisesta kädestä kiinni ja kirkkoherra tästä toisesta. Tämän 
jälkeen oli hetken aikaa hiljaista ja miniä kysyi, miksi Paappa näin halusi? No kun 
Jeesuskin kuoli ristillä kahden ryövärin välissä.  
PNAT-kokous on pidetty ja oltiin pienellä porukalla koolla ja aikalailla samanlaisia 
tuloksia tuli kuin mitä Tofferin lausunnossa oli jo mainittu. Klubit pyytävät työrauhaa. 
Heillä on täysi touhu omien aktiviteettiensa kanssa. Toinen asiassa, jossa klubit 
pyysivät työrauhaa, oli tämä jäsenasia, jokainen klubi tietää, että uusien jäsenten 
saaminen on jokaisen klubin hengissä pysymisen kannalta tärkeää. Jokainen klubi 
tekee työtä saadakseen uusia jäseniä, mutta näkivät, että uusien klubien 
perustaminen vie mahdollisuuden vanhojen klubien jäsen täydentämiseltä. Uusia 



 

klubeja ei pitäisi ainakaan Turun seudulle perustaa, oli klubien yksimielinen näkemys. 
Tämä on kallis harrastus ja mm. sisäinen kauppa rasittaa jäseniä. Sisäistä painetta 
pitäisi keventää eikä myydä toisillemme tavaraa vaan myydään se tavara ulos.  

 
 
Alue 2 / RC Olli Välimäki 
- RC Olli Välimäki kertoi, että 2 alueella jäsenmäärä on +5. Heillä on klubeja, joihin 
on mukavasti tulossa uusia jäseniä ja toisia jotka tuskailevat jäsenistönsä kanssa. 
Tämän vuoden puolella Uudessa kaupungissa pidettiin 2-lohkossa PNAT-kokous ja 
seuraava pidetään seuraavalla viikolla Naantalissa 1-lohkon voimin. Kolmannen 
lohkon PNAT on aikataulutettu maaliskuun toiselle viikolle. Piirin ensikauden lohkojen 
puheenjohtajia ja alueen puheenjohtajaa alettiin määrätietoisesti hakea klubeista, 
joissa tehtävää ei olla moneen aikaan ollut ja saataisiin näin tietovirtaa siirtymään 
piiristä aktiivisemmin näiden klubien suuntaan. Tuleva alueen puheenjohtaja löytyi 
kivasti tämän prosessin aikana. Tuleva alueenpuheenjohtaja Helena onnistui 
löytämään seuraajan lohkonpuheenjohtajaksi. Yksi ZC on kuitenkin vielä hakusessa. 
Tämän kauden teemana on ollut klubien yhteistyö ja jokaisella lohkolla on tehty 
yhteistyötä mm. joulujulkaisu, joulupuu, Raision sairaalle 5 penkkiä ja tauluja 
kuntoutusosaston seinälle.  
Miksi Turkulaiset lisäävät perunalastuihin suolaa – koska pussin kyljessä lukee 
PANsuolaa.  

Alue 3 / RC Björn Taxell  
- RC Björn Taxell kertoi, että alue on jäsenmäärässä plussalla ja LC Kumlinge on 
saanut ensimmäisen naisjäsenen. Kemiössä jäsenmäärä -1. Kemiössä on tuettu 
rivitalopalosta kärsineitä. LC Nagu-Korbo-Houtskäristä tulee seuraava lohkon 
puheenjohtaja, siellä jäsenmäärä on vakio. Lohkossa 3 on yhdellä miinuksella ja 4-
lohkosta ei ole saatu raporttia. Alue voi kokonaisuudessaan hyvin.  

Alue 4 / RC Pekka Kanasuo / ZC Pertti Niemi / ZC Juha Suonsivu 
- RC Pekka Kanasuo kertoi, että niin kuin kunnia galleriasta näkyi, ovat nelosalueen 
klubit kunnostautuneet moitteettomasti etsiessään uusia jäseniä. 
Kokonaisjäsenmäärä on nyt 458 ja oli kauden alkaessa 440, tästä kiitos lohkon 
puheenjohtajille ja klubeille. Toimihenkilötkin ensi kaudeksi löydettiin jo joulukuun 
puoliväliin mennessä. Kaksi PNAT-kokousta on pidetty ja kolmas on 7.3. Ypäjällä.  

Alue 5 / RC Mika Fonsell 
- Alueelle on tullut 12 uutta jäsentä, mutta toisaalta poistuma on ollut 11 jäsentä. 
Alueen haasteena ovat melko iäkkäät klubit. Kiertävän systeemin ansiosta ensi 
kauden virkailijat on saatu kokoon. Kolmas PNAT pidetään Somerolla ensi viikolla. 
Kirkkopyhä pidettiin 13.1. Kiikalassa ja siinä samassa yhteydessä Kiikalan klubi piti 
50-vuotis juhlansa. Juhlassa lyötiin myös yksi ritari. Alueella on yksi suuri yhteinen 
aktiviteetti – Nuoret Kollit – josta kerrottiinkin jo aiemmin.  

17§  Muut esille tulevat asiat  
- Reino Laine muistutti, että jokaisessa klubissa on työmyyrä, joka on palkkansa 
ansainnut, eli vielä ehditte 16.3. tilaisuuteen hankkia oman klubinne ritarin. Se 
tapahtuu helposti, kun rahastonhoitaja lähettää Arne Ritari-säätiön tilille 850 euroa ja 
presidentti ja sihteeri allekirjoittavat hakemuksen.  
- Heikki Mäki jakoi Jalopeura-lehdet valituille kokoukseen osallistuneille jaettavasti 



 

eteenpäin lohkoissa.  
- piirisihteeri välitti Mikko Torkkelilta saamansa tehtävän toimittaa eteenpäin 
palkinnon – Mikko Koivun nimikirjoituksella varustetun lippalakin - sen voittajalle 
Helena Vaahtojärvelle/ LC Somero/ Paratiisi.  
- Ari Lindell esitti kysymyksen, onko piiri mukana Oripään Okra näyttelyssä (3.-

6.7.2019) aikaisempien vuosien tapaan piirillä on ollut osasto sisätiloissa, joka 
maksaa 400€ + alv.  
Tätä ei ole budjetoitu, mutta päätettiin, että tämä otetaan seuraavassa kokouksessa 
virallisena asiana agendalle ja siitä tehdään silloin päätös.  
- Kansainvälinen jäsenmaksu on vielä 15 klubilta maksamatta. Maksu pitää itse 
käydä noutamassa MyLCI:stä.  
- Eero Larkka kertoi huolensa siitä, että Lions lehti ilmestyi nyt pelkästään 
nettilehtenä.  
- Risto Paukku kertoi, että arpojen päävoitto Tuli Turkuun ja sen voitti Erkki Ääritalo.  

18§  Piirihallituksen seuraavat kokoukset:  

- la 06.04 Piirikokous 4, alue IV / Koski Tl/  Nuortentupa, Härkätie 3 

- la 27 - 28.04 Piirin vuosikokous Amorella ja juhla Maarianhaminassa 

 

19§  Kokouksen päättäminen  
DG Björn Hägerstand päätti kokouksen klo 12:14. 
 

 

Kokouksen vakuudeksi  

 

 

 

 

Björn Hägerstrand   Markku Karlsson 

Piirikuvernööri    Piirisihteeri  

 

 

Pöytäkirja tarkastettu ja havaittu kokouksen kulun mukaiseksi  ___.03.2019  
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RC Björn Taxell   DC  Bo Lindberg 
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