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LCI:n piirin 107 A kauden 2020–2021 piirihallituksen 1. kokouksen pöytäkirja 19.9.2020 

  

1. Piirikuvernööri (DG) Markku Karlsson avasi kokouksen klo 09.45 ja toivotti kokousväen 
tervetulleeksi Uuteenkaupunkiin. Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen kertoi kokous-
väellä Uudenkaupungin historiasta ja kaupungin kehittämisestä. 

2. Kuunneltiin Leijonahenki laulu. 

3. Kokouksen kieleksi päätettiin Suomi. Tarvittaessa asiat tulkataan ruotsiksi. 

4. Kokoukseen osallistui 38 henkilöä. 

5. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

6. Kokouksen puheenjohtajana toimi DG Markku Karlsson. Kokouksen sihteerinä toimi sään-
töjen mukaisesti piirisihteeri (CS) Jari Nurmi 

7. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin PDG Heikki Mäkelä ja PDG Erkki Ää-
ritalo. 

8. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

9. Piirikokousedustajien määräksi todettiin 38 henkilöä. Kokoukseen osallistui lisäksi kolme 
PDG-killan jäsentä: Heikki Mäkelä, Erkki Ääritalo ja Ari Lindell. 

10. Paikalla oli 18 äänioikeutettua henkilöä. 

11. Piirin rahastonhoitaja (CT) Reijo Vaura esitti tiliselosteen ja ajankohtaiset talousasiat. 

- käyttötili 30119,08 € 

- nuorisoleiritili 7671,95 € 

- LCIF-tili 20,61 € 

Klubeilla on vielä kansainvälisiä jäsenmaksuja suorittamatta. Jäsenmaksu on puolivuosit-
tain 21,50 €/jäsen 

Keskusteltiin piirin rekisteröimisestä ry:ksi. Päätettiin aloittaa rekisteröitymisen valmistelu 
ja perustaa toimikunta. Toimikuntaan kuuluvat PDG Tommi virtanen, DG Markku Karls-
son, CT Reijo Vaura ja varatuomari Heikki Maunila. Valmistelusta odotetaan lisätietoa 
seuraavaan piirihallituksen kokoukseen mennessä. Piirin rahaliikenne ohjataan Tuki ry:n 
kautta silloin, kun toiminnan toteuttamiseen tarvitaan oikeushenkilö. Ennen piirin rekiste-
röintiäkin piiri tekee kuitenkin oman kirjanpitonsa ja tilinpäätöksensä Liiton ohjeiden mu-
kaisesti. 

Piirin rahaliikenne ohjataan toistaiseksi Lions Tuki ry:n tilin kautta.   

12. Piirikuvernöörin (DG) asiat 

- uuden jäsenen paketteja on toimitettu lisää 

- Lions-liiton sivut uudistetaan 

- Jalopeuraan toivotaan lisää artikkeleita. Juttuja Jalopeuraan voi jo alkaa lähettää. Ju-
tut ja mainokset on oltava lehdessä 15.1.2021 mennessä. 

- Kampanja 100 on vireillä 

13. Edellisen piirikuvernöörin (IPDG) Heikki Mäen ajankohtaiset asiat 

Ei paikalla. 

14. Varapiirikuvernöörin (1. VDG) ajankohtaiset asiat 

- klubeissa tehdään erinomaista työtä 

- tiedottaminen on tärkeää 

- brändi, maine, imago 

- uusien jäsenien kutsuminen järjestöön, ihminen haluaa auttaa ja saada arvostusta 

15. Varapiirikuvernöörin (2. VDG) ajankohtaiset asiat 

- Leo-toiminta 
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- järjestöasiat: 2. VDG ottaa klubivierailulla esiin mm, mikä on GAT, Liiton tavoitteet, 
jäsenmäärän kehityksen ja toimintakulttuurin. 

16. Toimikuntien puheenjohtajien asiat 

- Turun seudun PDG:t huolehtivat kolehdin keruusta Tuomas-messussa 18.10. Henrikin 
kirkossa Turussa. Kerääjiä organisoi PDG Björn Taxell 

- nuorisovaihto: Kesän 2021 lähtevä vaihto on vielä avoinna koronan vuoksi. A-piirissä 
on kansainvälinen leiri mahdollisesti 2022. 

- LCIF:n perustamisjuhla siirtyy perustamispäivästä 13.6. myöhemmin ilmoitettavaan 
ajankohtaan. 

- ARS-piirin suurjuhla pidetään 20.3.2021. Juhlaan keskitetään Säätiön palkitsemiset, 
Lions-ritariksi vihkimiset ja MJF-jaot, elleivät tapahdu klubijuhlissa. ARS:n avustukset 
ovat 500 € - 10 000 €/tapahtuma. Avustuksen suuruus menoista 50 %, lahjoituksissa 
40 %. ARS-adressien myyntikilpailun voittaja ratkaistaan 15.4.2021 mennessä myyty-
jen adressien määrästä. 

- -Lions Quest koulutusta tarjotaan keväällä 2021 liikunnan ohjaajille (uusi maksuton) ja 
muille uusi maksullinen kurssi (410 €) 8.- 9.3.2021. 

- jäsenjohtaja (GMT) Ulla Rahkonen kertoi jäsenasioista 

- koulutusjohtaja (GLT) Marja-Leena Knuutinen kertoi ajankohtaista tietoa koulutusasi-
oista: GAT-ryhmä tulee kokoontumaan lähiaikoina. GMT, GST ja GLT koulutusten si-
sältöihin toivottiin jäseniltä tietoa 

- palvelujohtaja (GST) Hannele Tanner-Penttilä: joulukorttien tilaus 15.11. mennessä. 
Anna Tukesi Nuorisolle -arvat. Toiminnan painopistealueita: diabetes, ympäristö, 
nälkä, näkökyky ja lapsuusiän syöpä 

- rahastonhoitaja (CT) Reijo Vaura: Lions liiton vuosikokous pidetään 12.6.2021 järjes-
tettävänä laivaristeilynä 

17. Alueiden ja lohkojen puheenjohtajat 

Lohkon puheenjohtaja (ZC) Hilkka Mäkelä kertoi perustetusta LC Turku/Sirius -klubista ja 
sen tulevasta toiminnasta. 

18. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita asioita. 

19. Piirihallituksen seuraavat kokoukset 

Seuraava kokous pidetään lauantaina 14.11.2020 Laitilassa 

20. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.28.   

 

 

Turussa 19.9.2020 
Puheenjohtaja    Sihteeri 
 
 
Markku Karlsson   Jari Nurmi 
 
 
Turussa 19.9.2020 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
Heikki Mäkelä    Erkki Ääritalo 
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