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LCI:n piirin 107 A kauden 2020–2021 piirihallituksen 2. kokouksen pöytäkirja 14.11.2020 

  

1. Piirikuvernööri (DG) Markku Karlsson avasi kokouksen klo 10.00 ja toivotti kokousväen 

tervetulleeksi Kristilliselle opistolle Turkuun. 

 

2. Leijonahenki laulua ei laulettu koronaviruksesta johtuen. 

 

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

 

4. Kokoukseen osallistui 38 henkilöä (nimilista liitteenä). 

 

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 Marja-

Leena Knuutinen. 

 

8. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

9. Piirikokousedustajien määräksi todettiin 32 henkilöä. Kokoukseen osallistui lisäksi kaksi 

PDG-killan jäsentä: Heikki Mäkelä ja Tommi Virtanen. Kokoukseen osallistuivat lisäksi 

seuraavat Lionit: Olli Välimäki, Erja Valtare, Kaarina Hakala, Markku Tuomikoski. 

 

10. Paikalla oli 22 äänioikeutettua henkilöä. 

 

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

- käyttötili 29590,89 € 

- nuorisoleiritili 7671,95 € 

- LCIF-tili 20,61 € 

Reijo Vaura esitteli tilinpäätöksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Klubit ovat hoitaneet 

kansainväliset jäsenmaksut hyvin. Jäsenmaksu on puolivuosittain 21,50 €/jäsen 
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12. Palvelusopimus Tuki ry:n kanssa 

Toimikunnan (PDG Tommi Virtanen, DG Markku Karlsson, CT Reijo Vaura ja varatuomari 

Heikki Maunila) esitys piirin tilien hoitaminen palvelusopimuksella. Esitys: Piirihallitus an-

taa toimikunnalle luvan tehdä kauden 2020–2021 aikana palvelusopimuksen MD107-A 

tuki ry:n kanssa D107-A piirin pankkitilien hoidosta. 

Kokouksen päätös: Päätettiin edetä esityksen mukaisesti. 

 

13. Piirin rekisteröinti 

Esitys: Yllä mainittu toimikunta lähtee valmistelemaan esitystä piirikokoukselle piirin D107-

A muuttamisesta rekisteröidyksi yhdistykseksi.  

Kokouksen päätös: Päätettiin edetä esityksen mukaisesti. 

 

14. Suurjuhlan järjestelyt 

Esitys: Covid-19 tilanteesta johtuen esitetään Lions A-piirin Suurjuhlan (ARS/MJF-juhlan) 

peruuttamista tämän kauden osalta. Heikki Mäki ja Heikki Mäkelä pitivät asiasta puheen-

vuoron. 

Kokouksen päätös: Päätettiin edetä esityksen mukaisesti. 

 

15. Piirikuvernöörin (DG) asiat 

- keskusteltiin Global Membership Approach -ohjelmasta (kalvosarja liitteenä) 

- humanitääriset kriisit (kalvosarja liitteenä) 

- Suomen Lions liiton sääntöuudistus (kalvosarja liitteenä) 

 

16. Edellisen piirikuvernöörin (IPDG) Heikki Mäen ajankohtaiset asiat 

Kotimaiset 100 % presidentin palkinnot ovat tulleet ja ne ovat jaettavissa klubeille. Koti-

maisesta 100 % presidentin palkinnoista ollaan luopumassa tulevaisuudessa ja siirrytään 

kansainvälisiin palkintoihin. Suomen Lions liittoa suunnitellaan uudistettavaksi siten, että 

hallituksesta tulisi Liiton työvaliokunta, KVN:stä hallitus ja sähköinen osallistuminen tulisi 

sääntöihin. Taustalla LCI:n muuttuneet säännöt. 

 

17. Varapiirikuvernöörin (1. VDG) ajankohtaiset asiat 

- 2163 jäsentä lokakuun lopussa, klubeja on 85 klubia 

- vierailut noin 40 klubissa 

- klubeissa tehdään erinomaista hyväntekeväisyystyötä 

- tiedottaminen erinomaisista hyvätekeväisyysprojekteista 

- Jalopeurojen toimittaminen ja jakaminen julkisille paikoille on tärkeää 

- mentorointiin tullaan panostamaan 

- 1. VDG toivoo esityksiä tulevan kauden piirihallituksen jäsenistä (RC, ZC) 
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18. Varapiirikuvernöörin (2. VDG) ajankohtaiset asiat 

- klubivierailuja lokakuusta lähtien noin 10 klubiin 

- klubivierailuja pidetään tärkeinä. 2. VDG toivoo alueiden ja lohkojen puheenjohtajia 

vierailemaan klubeihin 

- klubit pitävät tärkeänä kuulla myös piirin asioista 

- piirisihteeri pyysi klubeja tarkistamaan virkailijoiden sähköpostiosoitteet, presidentti, 

sihteeri ja rahastonhoitaja. Muuten klubeille tarkoitetut viestit eivät saavuta kaikkia vir-

kailijoita. 

 

19. Toimikuntien puheenjohtajien asiat 

- palvelujohtaja (GST) Hannele Tanner-Penttilä: joulukorttien tilaus 15.11. mennessä. 

Hannelelta on mahdollista saada aikaisempien vuosien joulukortteja jaettavaksi mak-

suttomasti. 

- rahastonhoitaja (CT) Reijo Vaura, vuosikokousasiat. Kokous pidetään, jos se on mah-

dollista Tallink-Siljalla, Turku – Tukholma risteilynä. Ilmoittautuminen maaliskuun lop-

puun mennessä. Ilmoittautuminen aukeaa lähipäivinä. Ellei laivakokous ole mahdol-

lista, pidetään nettikokous. SLL päättää kokouksesta 4. viikolla.  

- LCIF-DC, Kirsti Seppälä ei ollut paikalla. 

- GST toimikunan jäsen Ritva Raitmaa, rauhanjulistekilpailu. Rauhanjulistekilpailun voit-

taja on juliste 7, jonka on tehnyt Ilse Conway LC Someron klubista. Kilpailussa oli 

yhteensä kahdeksan kilpailutyötä. 

- DC Britta Wiander, puhtaat vedet ja kestävä kehitys. Infotilaisuus Pidä Saaristo Siis-

tinä yhdistyksen kanssa joulukuun alkupuolella, etäkokous. LC Turku/Henrikki pitänyt 

aktiviteetin Aurajoen rantoja puhdistaen. Toimikunta on valmistelemassa kilpailua ke-

väälle 2021. Lenkille voi ottaa mukaan roskapussin ja käsineet. 

- DC Reino Laine, Arne Ritari -säätiö. Adressimyynneistä on menossa kilpailu, joista 

pääpalkintona on 600 euroa. Adressien myyntikilpailun voittaja ratkaistaan 15.4.2021 

mennessä myytyjen adressien määrästä. 

- GMT Ulla Rahkonen, jäsenjohtaja. Klubeilta, alueilta ja lohkoilta toivotaan yhteyden-

pitoa. Tietoiskuja toivotaan ”someen”, nuoret eivät halua tiedotteita vihkosina ja esit-

teinä. Leo-klubin seuraava kokous pidetään tulevana tiistaina, 

- GLT Marja-Leena Knuutinen, koulutusjohtaja kertoi ajankohtaista tietoa koulutusasi-

oista: koulutuksia ei ole järjestetty edellisen kokouksen jälkeen, GAT-ryhmän kokousta 

toivotaan. Johtajakoulutusta on tulossa jatkossa, alueiden ja lohkojen puheenjohtajille 

- DC Riikka Suovanen, nuorisovaihto. Hakuaikaa nuorisovaihtoon on pidennetty 

31.12.2020 saakka. Osa jäsenmaista (Australia, Japani ja Tanska) on perunut ensi 

vuodenkin nuorisovaihtoleirit. A-piirin seuraava nuorisovaihtoleiri on suunniteltu vuo-

delle 2022 piirin kakkosalueelle. 

- DC Markku Patrikainen Tiedotus & Internet ja webmaster. Piirin sivuille tulevat artik-

kelit toimitetaan Markulle. Kotimaisen jäsenrekisterin jäsentietoja voi myös päivittää 

Markun kautta. 

http://www.lions.fi/A
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- GST Hannele Tanner-Penttilä, palvelujohtaja: joulukorttien tilaus 15.11. mennessä. 

Anna Tukesi Nuorisolle -arvat. Toiminnan painopistealueita: diabetes, ympäristö, 

nälkä, näkökyky ja lapsuusiän syöpä 

 

20. Alueiden ja lohkojen puheenjohtajat 

- RC (I Alue) Hannu Mäenpää, aluefoorumi järjestetään 23.11. Lehmusvalkaman joulu-

juhla on peruttu tältä vuodelta. Kunnianosoitus Turun Sankariristillä käynti (10.1.2020) 

on vielä epävarma. Kahvitusta ei kuitenkaan tilaisuudessa järjestetä. 

- ZC (I Alue, 3. lphko) Markku Patrikainen, yksi lohkon kokous pidetty. LC Merileijonat 

on perunut tapahtumat tämän vuoden osalta. 

- ZC (I Alue, 2. lohko) Jarmo Helminen, lohko kokoontuu tulevalla viikolla, LC Hirvensalo 

ei ole kokoontunut viime aikoina koronaviruksesta johtuen 

- RC (II Alue) Reijo Lahdenranta. Aluefoorumi on pidetty 5.10. Joitakin aktiviteettejä on 

järjestetty. Osa klubeista ei ole kokoontunut syksyn aikana, Joulupuukeräys järjeste-

tään tänäkin vuonna. Pienissä klubeissa virat kiertävät samojen henkilöiden välillä. 

Jalopeuran aineistopäivä on 15.1.2021 

- ZC (II Alue, 1. lohko) Timo Raitmaa, yhteistyötä klubien välillä on tehty joulupuuke-

räyksen järjestelyissä. 

- RC (III Alue) Ilpo Salonen. Lieto/Ilmattaressa on 7 jäsentä ja Lieto/Loukinaisessa on 

10 jäsentä. Lohkon kokoukset on järjestetty 1. lohkossa ja 2. lohkossa. Joulukuusien 

myyntiä ollaan järjestämässä. 

- RC (IV Alue) Ilkka Uusitalo. Muutamassa klubissa jäsenmäärän vähyys askarruttaa. 

LC Loimaa on täyttänyt vuosia ja osallistunut lahjoituksilla aktiviteetteihin.  

- ZC (III Alue, 2. lohko) Bo Lindberg. Aikaisemmista vuosista poiketen tänä syksynä on 

pidetty yksi lohkon kokous. Seuraava PNAT-kokous järjestetään Kemiössä. 

- ZC (IV Alue, 1. lohko) Lauri Heikkilä, klubivierailut painottuvat alkuvuoteen. 

- ZC (IV Alue, 2. lohko) Hannu Pentti, kolmessa klubissa on vierailtu. Klubit joutuneet 

osin peruneet aktiviteettejaan. Jäsenmäärä on pysynyt ennallaan. Maatalousnäyttely 

Okran ensi kesän järjestelyt ovat käynnissä. 

- RC (V Alue) Hannu Mäkinen. Klubeissa on toimintaa ja tunnelma on ollut positiivinen. 

Syyskuussa on järjestetty 1. PNAT-kokous. Seuraava PNAT järjestetään myös 

Teams-kokouksena. 

 

21. Muut esille tulevat asiat 

Tässä kokouksessa jaettiin Charter-merkit klubeille jaettavaksi. Piirikuvernööri kertoi tule-

vasta piirijaosta (esitys liitteenä), joka herätti paljon keskustelua. 

 

ZC Hilkka Mäkelä sanoi, ettei voi ymmärtää, miten Saloa, Someroa, Sauvoa ja Loimaata 

voidaan esittää poistettavaksi A-piiristä, koska kyseisiltä paikkakunnilta on monipuolisia 

yhteyksiä Turkuun. Somero on halunnut siirtyä Hämeestä A-piiriin ja olisi kummallista, jos 

http://www.lions.fi/A
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se nyt siirrettäisiin takaisin. Kemiönsaaren siirtäminen jakaisi ruotsinkielisiä A-piirin leijo-

nia. Hänen mielestään kieliasiaa ei ole jakoehdotuksessa huomioitu. Jos A-piiriin liitetään 

uusia klubeja, Laitila ja Rauma ovat Turusta hallinnoitavissa, mutta Pori on jo etäällä ja 

toista aluetta. Jos piirijakoa aiotaan todella muuttaa radikaalisti, siihen on oltava paina-

vat syyt. 

 

PDG Bo Lindbergin mielestä Kemiönsaaren siirtäminen pois A-piiristä jättäisi Ahvenan-

maata lukuun ottamatta Varsinais-Suomen alueelle vain yhden ruotsinkielisen klubin, 

mikä ei ole hyväksyttävissä kaksikielisyysnäkökulmasta.  

 

Kohdassa esitettiin muitakin kielteisiä näkemyksiä esitettyyn piirijakoon ja piirihallituksen 

henki oli yleisesti kielteinen piirin itäisten kuntien alueen klubien poistamiseksi A-piiristä.  

 

22. Piirihallituksen seuraavat kokoukset 

Seuraava kokous pidetään etäkokouksena lauantaina 20.2.2020 Kristillisellä Opistolla. 

 

23. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.38.   

 

 

 

Turussa 14.11.2020 

 

 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

 

 

 

DG Markku Karlsson   CS Jari Nurmi 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

 

 

 

PDG Heikki Mäkelä   PDG Marja-Leena Knuutinen 
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