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Lions-piiri 107A ry 

 

 

 

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 4/2021–2022 - PÖYTÄKIRJA  

   

Piirikuvernööri DG Eija Kesti toivotti klo 8:50 kokousväen tervetulleeksi Paattisten seu-

rakuntatalolle. Samoin alueen puheenjohtaja RC Ilpo Salonen, LC Paattinen, toivotti ko-

kousväen tervetulleeksi ja kertoi lyhyesti päivän ohjelman. 

 

Paattisten maatalousyhdistyksen puheenjohtaja, lion Tapio Ylitalo kertoi katsaukses-

saan monipuolisesta maatalouden ja yritystoiminnan harjoittamisesta Paattisilla. Paatti-

silta löytyy mm mansikkaviljelyä, lehmätila, hevostila, kanin lihan tuottaja, puutarhoja ja 

uusiutuvaa energiaa tuottava tila. 30 pros tiloista on luomutiloja. Haasteita yrittäjille ai-

heuttavat jatkuvat lannoitteiden ja polttoaineiden hintojen korotukset sekä hyvän siemen-

viljan väheneminen. 

 

Tutkimus- ja kehitysvastaava Mia Jylhä Lounais-Suomen jätehuollosta piti laajan luen-

non kokousväelle kiertotalouden hyödyntämisestä ja kehittämisestä sekä jätehuollon ke-

hityssuunnitelmista. Lounais-Suomen jätehuollon omistajina on 18 kuntaa ja se työllistää 

n 100 henkilöä. Kunnat eivät aseta jätehuollolle tuotto-odotuksia, mutta tavoitteena on 

mm kierrätysasteen nostaminen. Kuultiin mm, että yritykseltä voi tarvittaessa kutsua pu-

hujia kokouksiin selventämään jätehuoltoon liittyviä kysymyksiä. 

 

Alueen puheenjohtaja RC Ilpo Salonen esitteli puoliso-ohjelman. Puolisot saivat kokouk-

sen aikana lähteä vierailemaan Paattisten Kirkossa, Paattisten koululla sekä paikallisella 

Oksasen puutarhalla. RC Ilpo Salonen kertoi myös, että kokouksen jälkeen on tarjolla 

paikallisten partiolaisten valmistama keittolounas. 

  

1. Piirikuvernööri DG Eija Kesti avasi kokouksen kello 9. 

 

2. Laulettiin Leijonahenki tietokoneen säestäessä. 

  

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

  

4. Kokoukseen osallistui sihteeri CS Jari Nurmen nimenhuudon mukaan 36 henkilöä (LIITE 

1). 

 

5. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
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6. Kokouksen puheenjohtajana piirin sääntöjen mukaisesti toimi DG Eija Kesti ja kokouk-

sen sihteerinä piirisihteeri CS Jari Nurmi.  

  

7. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin PDG Heikki Mäkelä ja 

lohkon puheenjohtaja ZC Hilkka Mäkelä.  

  

8. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. DG Eija Kesti esitti esityslistaa täy-

dennettäväksi seuraavilla kohdilla ja ne lisäykset hyväksyttiin: 

 

Kohtaan 11: Markku Patrikainen esittelee piirin kotisivut ja kertoo piirin nettisivujen täy-

dentämisestä klubien toiminnan esittelyyn tarkoitetulla osiolla.  

Kohtaan muut asiat: Valtakirja- ja vaalitoimikunnan hyväksyminen 

Kohtaan muut asiat: VCC Heikki Mäki edustaa A-piiriä Viron lionien vuosikokouksessa 

  

9. Piirihallituksen jäsenten määräksi todettiin piirisihteeri CS Jari Nurmen laskelman mu-

kaan 19 henkilöä (70,4 %). Toimikuntien puheenjohtajia oli paikalla 9 henkilöä (69,2 %). 

Kokoukseen osallistuivat lisäksi seitsemän PDG-killan jäsentä: Heikki Mäkelä, Mikko 

Torkkeli, Lasse Karen, Erkki Ääritalo, Markku Karlsson, Marja-Leena Knuutinen ja Bo 

Lindberg (LIITE 2). 

 

10. Piirin rahastonhoitaja CT Reijo Vaura esitti piirin pankkitilien saldot (LIITE 3).  

- käyttötili 34337,81 €  

- LCIF-tili 408,46 €  

- nuorisoleiritili 14620,52 €  

 

11. Piirisihteeri CS Jari Nurmi kertoi jäsenistön toivovan jatkossa mahdollisuuksien mukaan 

piirihallituksen kokouksiin etäosallistumismahdollisuutta.  

DC ja Webmaster Markku Patrikainen esitteli piirin sivuille klubien käyttöön tulevaa tie-

dotusosaa. Se on tarkoitettu klubien suunnitelluista aktiviteeteista kertomiseen. Tuote-

myyntiin se ei ole tarkoitettu. Kotisivujen muutos hyväksyttiin yksimielisesti. DC Markku 

Patrikainen poistui kokouksesta. 

 

12. Tulevan kauden 2022–2023 painopisteet esitteli 1.VDG Pertti Tofferi. Liitteessä on myös 

alustavasti esitetty tulevan kauden tapahtumia ja piirihallituksen kokouksia. Piirin tulevan 

kauden teema on ”Hyvä teko hymyn kautta”.  (LIITE 5). Piirin rahastonhoitaja CT Reijo 

Vaura esitti kauden 2021–2022 budjetin toteumaa ja tulevalle kaudelle 2022–2023 suun-

nitellun budjetin (LIITE 6). 

 

13. 2. VDG Olli Välimäki toi terveiset Maarianhaminasta Lions Club Södran kokouksesta.  

 



  9.4.2022 
 
 
 
 

3 (4) 
 

14. Edellisen kauden piirikuvernööri IPDG Markku Karlssonin kiitti piirin johtoryhmää hyvin 

hoidetusta kaudesta 2021–2022. 

 

15. Toimikuntapuheenjohtajien asiat  

DC Virpi Lukkarla esitteli Lions Quest koulutukseen osallistuneilta saatua loistavaa pa-

lautetta Turussa järjestetyltä Lions Quest -kurssilta. DC Virpi Lukkarla pyysi apua Luo-

lavuoren ala-asteen kansioiden hankintaan 6x50,50 € (yhtensä 303 €). ZC Hilkka Mäkelä 

ilmoitti klubinsa kustantavan yhden paketin. Seuraavat kurssit järjestetään Turussa 3.-

4.10.2022 ja 6.-7.3.2023. Seuraava KiTeNet vanhempainilta järjestetään Raision Kert-

tulan koulussa 20.4.2022 (LIITE 7). 

 

GMT Ulla Rahkonen toi esille jäsenasiaa ja kertoi 31.3.2022 Turun kristillisellä opistolla 

järjestetystä hyvin onnistuneesta Lions-jäsenillasta. Hän esitteli ko Lions-illan ryhmätyön 

tulokset, jossa oli keskusteltu jäsenasioista ja -haasteista. LCI on laatinut ja toimittanut 

10.3.2022 ns klubin laatualoite -toimintamallin, jonka tavoitteena on auttaa klubeja ke-

hittämään toimintaansa. (LIITE 8). 

 

DC Riikka Suovanen kertoi nuorisovaihdon tilanteesta. Tänä vuonna nuorisovaihtoa jär-

jestetään Euroopan maihin. A-piiristä vaihtoon on lähdössä 23 nuorta. Infotilaisuus nuo-

risovaihdosta pidetään sunnuntaina 5.6.2022. Tilaisuus on tarkoitettu vanhemmille, vaih-

toon lähteville ja klubeille. Seuraava A-piirin nuorisovaihtoleiri järjestetään vuonna 2024 

(LIITE 9). 

 

DC Ritva Raitmaa kertoi tulevan kauden rauhanjulistekilpailusta ja sen teemasta: Johda 

sydämellä. Hän esitteli myös tämän kauden voittajatyöt. Uusia kilpailupaketteja on myyn-

nissä 1.10.2022 asti (LIITE 10). 

 

GLT Marja-Leena Knuutinen raportoi edelleen järjestössä mm aluekokouksiin osallistu-

neiden nimet. Hän toivoo, että saisi käyttöönsä nimilistat kokouksien toteutumisen jäl-

keen.  

GLT Marja-Leena Knuutinen kertoi tulevista koulutuksista.  

Koulujen alettua syksyllä on suunnitteilla toteuttaa KiTeNet -koulutus, joka on tarkoitettu 

klubeille. Hän myös esitteli yhteenvedon 30.3.2022 Lions-illan aikana tehdyn koulutus-

toimintaan liittyvän ryhmätyön tulokset (LIITE 11). 

 

DC Bo Lindberg kertoi ARS-toimikunnan kuulumisia. Säätiön kausi on ollut erittäin hyvä. 

Adresseja on myyty hyvin ja palkittuja on tänä vuonna useita. 

 

PDG, ZC Erkki Ääritalo kertoi Sri Lankan ystävistä ja kummilapsitoiminnasta. Hänen mu-

kaansa käsillä on lähes viimeinen hetki liittyä toimintaan ja olla kummina. 
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16. Piirikuvernööri DG Eija Kestin asiat 

A-piirissä on tällä hetkellä 2038 jäsentä. 28 klubia on saanut uusia jäseniä, kiitos ja on-

nittelut. Eronneita jäseniä on 78 yhteensä 44 klubista, pääosin 1–2 lionia/klubi. Poisnuk-

kuneita on 22 lionia. DG Eija Kesti esitteli 31.3. Lions-jäsenillassa käsiteltyä teemaa: 

Mitä haluamme säilyttää? Vrt. Liite 12. 

 

Kuvernöörineuvosto (KVN) on kokoontunut Kokkolassa 10.-11.3.2022. Liitteessä muu-

tamia nostoja kokouksesta. Kunniakäynti Turun sankariristillä itsenäisyyttämme puolus-

taneiden sotilaiden ja lottien kunnioittamiseksi järjestetään 24.4.2022. Kokoontuminen 

Turun ylösnousemuskappelin parkkipaikalla kello 9.30. Piirin vuosikokous ja vuosiko-

kousjuhla järjestetään 21.5.2022 Viking Glory -laivalla. Ilmoittautuminen on käynnissä 

piirimme nettisivuilla. Lions-liiton vuosikokous järjestetään Kouvolassa 10.-12.6.2022. Li-

ons-arpojen ja joulukorttien tuotto on ollut 74 958 euroa vuonna 2021–2022 (LIITE 12).  

 

17. Muut asiat 

1. Heikki Mäki edustaa piiriämme Viron vuosijuhlassa ja toimittaa lahjaksi piirin viirin.  

2. PDG Jukka Rauhaniemen oikaisupyyntö Jalopeuralehden artikkeliin, sivu 31 

lause: Piirikuvernöörinä A-piirissä toiminut Jukka Rauhaniemi antoi silloiselle loh-

kon puheenjohtajalle Tauno Hemmingille tehtäväksi perustaa naisklubin Naantali-

Raisio alueelle. Aloite-sana tulee korvata sanalla tuki. 

3. Päätettiin, että piirin vuosikokouksessa valtakirja ja vaalitoimikuntana toimivat: pii-

rikuvernööri DG Eija Kestin lisäksi GMT Ulla Rahkonen, GST Hannele Tanner-

Penttilä ja DC Markku Patrikainen.  

 

18. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä osallistumisesta ja päätti kokouksen kello 13:00. Ko-

kouksen jälkeen siirryttiin ruokailemaan paikallisten partiolaisten valmistamaa ja tarjoile-

maa keittoa ja kakkukahveja.  

 

Paattisilla 9.4.2022  

  

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

DG Eija Kesti   CS Jari Nurmi 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

 

PDG Heikki Mäkelä  ZC Hilkka Mäkelä 


