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Lions-piiri 107A ry 

 

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 2/2021–2022 - PÖYTÄKIRJA  

 

   

1. Piirikuvernööri (DG) Eija Kesti avasi kokouksen klo 12:00 ja toivotti kokousväen tervetulleeksi 

Toiminta- ja palvelukeskus Meri-Karinaan.  

 

2. Laulettiin Leijonahenki laulu.  

  

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

  

4. Kokoukseen osallistui 33 henkilöä (LIITE 1). 

 

5. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

  

6. Kokouksen puheenjohtajana piirin sääntöjen mukaan toimi DG Eija Kesti ja kokouksen sih-

teerinä piirisihteeri CS Jari Nurmi. 

  

7. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin DC Riikka Suovanen, LC 

Turku/Viola ja RC Ilkka Uusitalo, LC Loimaa/Tähkä.  

  

8. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin tarkennuksin:  

Muissa asioissa: Käsitellään Björn Hägerstrandin tekemä hakemus Ahvenanmaan Lions-ar-

pajaisten järjestämisestä ja Erkki Ääritalon asiana Sri Lankan kummilapset. 

  

9. Piirihallituksen jäsenten määräksi todettiin 17 henkilöä (63,0 %). Toimikuntien puheenjohtajia 

oli paikalla 11 henkilöä (84,6 %). Kokoukseen osallistui lisäksi kolme PDG-killan jäsentä: 

Heikki Mäkelä, Lasse Karen ja Björn Taxell sekä Maisu Laaksonen, LC Uusikaupunki/Meret-

taret ja Anniina Laakso, Leo klubi. (Liite 1) 

 

10. Piirin rahastonhoitaja CT Reijo Vaura esitti tiliselosteen sekä vuoden 2020–2021 tilinpäätös-

asiakirjat.  Tileillä on rahaa seuraavasti: 

- käyttötili 33912,05 €  

- nuorisoleiritili 11870,52 €  

- LCIF-tili 20,81 €  

 

Hyväksyttiin tilinpäätösasiakirjat yksimielisesti ja myönnettiin vastuuvapaus kaikille tilivelvol-

lisille. (Liite 2) 

DG Eija Kesti kiitti CT Reijo Vauraa erinomaisesta taloudenpidosta ja totesi piirin taloudelli-

sen tilanteen olevan vahva. 

DC Pirjo Koskenrouta ehdotti varoja käytettäväksi myös yhteiseen bussimatkaan Suomen 

Lions-liiton kokoukseen kesäkuussa Kouvolassa. 
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11. Piirisihteeri DS Jari Nurmi kertoi jäsenistölle lähetettävästä postista, jonka klubisihteerien toi-

votaan jakavan edelleen klubilaisille. 

 

12. 1. VDG Pertti Tofferi kertoi tulevasta 2021–2022 piirihallituksesta ja toivoi jäsenistön aktivoi-

tumista piirin tehtäviin. Keskusteltiin piirin oman lehden Jalopeuran tulevaisuudesta. Paperi-

lehden puolesta pidettiin useita puolustuspuheenvuoroja. PDG Heikki Mäkelä totesi myös, 

että DC Pirjo Koskenrouta on kohottanut Jalopeura-lehden ”toiseen potenssiin”. 

 

2. VDG Olli Välimäki kertoi Hyvän Mielen Konsertti -aktiviteetista. Konsertit järjestettäisiin 

kevään 2022 aikana yhdessä Lastenklinikoiden Kummit ry:n kanssa. Keskusteltiin vilkkaasti 

yhteistyöstä puolesta ja vastaan Lasten kummien -järjestön kanssa. Yksimielisesti päätettiin 

olla mukana syöpätutkimusta tukemassa. Annettiin työryhmälle tehtäväksi Olli Välimäen joh-

dolla jatkaa konserttitapahtumien suunnittelua. Paikaksi ehdotettiin mm Tuomiokirkkoa. To-

dettiin, että esiintyjien tulee olla tarpeeksi vetovoimaisia ja nuorisollekin sopivia. (Liite 3) 

 

GST Hannele Tanner-Penttilä kertoi roolissaan palvelujohtajana olevansa velvollinen vie-

mään eteenpäin kansallisia hankkeita. Hannele oli tyytyväinen siihen, että konserttihankkeita 

sovittiin vietävän piirissämme eteenpäin, ja näin kerätään varoja syöpätutkimukselle. Hän 

muistutti myös, että Leijonahuone -hanke on erillinen hanke.  

Hannele tiedotti Joulumielelle -konsertista, joka järjestetään 12.12.2021 yhdessä Lastenkli-

nikoiden Kummit ry:n kanssa. (Liite 4) 

 

13. Edellisen kauden piirikuvernööri IPDG Markku Karlsson oli poistunut kokouksesta eikä ollut 

enää paikalla. 

 

14. Alueiden puheenjohtajien (RC) syksyn raportointia:  

 

- I alueen puheenjohtaja RC Hannu Mäenpää ei ollut paikalla. Piirikuvernööri Eija Kesti luki       

Hannun toimittaman s-postin. Sen mukaan ykkösalue on ollut ilahduttavan aktiivinen 

ja kokouksia on saatu pidettyä mukavalla osallistumistasoalla. Haasteet ovat samat 

kuin ennenkin. Uusien jäsenten rekrytointi, ihmisten aktivointi ja uusien, näkyvien 

tapahtumien aikaan saanti.  (Liite 6) 

- I alueen 1. lohkon puheenjohtaja ZC Erkki Ääritalo piti puheenvuoron klubien tulevaisuu-

desta ja kertoi samalla Sri Lankan tilanteesta. 

- I alueen 2. lohkon puheenjohtaja ZC Tapio Harittu kertoi lohkonsa aktiviteeteistä sekä 

jäsenkehityksestä. 

- I alueen 3. lohkon puheenjohtaja ZC Hilkka Mäkelä kertoi Lehmusvalkaman vanhusten 

lounaan järjestelyistä.  
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- I alueen 4. lohkon puheenjohtaja ZC Petteri Peltomaa tiedotti Kunniakäynnistä sankari-

haudoilla 9.1.2022. 

- II alueen puheenjohtaja RC Reijo Lahdenranta kertoi järjestämästään aluefoorumista 

Vehmaalla. Alueen klubeihin on saatu kolme uutta jäsentä edellisen kokouksen jälkeen.  

- II alueen 1. lohkon puheenjohtaja ZC Timo Raitmaa kertoi lohkolle tulleista kahdesta 

uudesta jäsenestä.  

- III alueen 4. lohkon puheenjohtaja ZC Kari Tuomikoski toimi RC Ilpo Salosen varahenki-

lönä ja kertoi klubien kokoontumisen nettialuefoorumiin olleen heikko. Ilmeisesti syynä 

tiedottaminen. Hän kertoi myös lohkonsa kuulumiset. (Liite 5) 

- IV alueen puheenjohtaja RC Ilkka Uusitalo kertoi aktiivisesta aluefoorumista, johon osal-

listui noin 30 klubilaista. Jäsenhankinta on ollut aktiivista ja monia jouluisia klubiaktivi-

teetteja on toteutumassa. 

- IV alueen 2. lohkon puheenjohtaja ZC Hannu Pentti kertoi lohkonsa aktiviteeteista. 

Hannu ehdotti, että pidetään yhteyttä nuorisovaihdossa olleisiin henkilöihin. Heistä olisi 

mahdollista saada uusia jäseniä 

- V alueen 1. lohkon ZC Liisa Sievänen piti toteutetun aluefoorumin henkeä hyvänä ja 

keskusteluissa oli mukana useita klubipresidenttejä. Salossa pidetään yllä 9 klubin voi-

min Nuorisotyöpajaa. Keväälle on suunnitteilla Naisex -messut Saloon.  

 

15. DC Ritva Raitmaa, joka oli tuonut alueen Rauhanjulistekilpailun työt äänestettäviksi, julkaisi 

rauhanjulistekilpailun tulokset. (Liite 6) 

 

DC Helena Rantanen kertoi lionsien ympäristön hyväksi tehtävistä aktiviteeteista ja suunni-

telmista. Pidä Saaristo Siistinä -yhdistykseen on oltu yhteydessä. Keskusteltiin Itämeren 

suojelemisesta. Keskusteltiin lisäksi kierrätystapahtuman järjestämisestä mahdollisesti pii-

rihallituksen kokouksen yhteydessä. RC Ilkka Uusitalo ehdotti kirjojen kierrätystä. (Liite 7) 

 

16. Toimikuntien puheenjohtajien (DC) ajankohtaiset asiat 

- Koulutusjohtaja GLT Marja-Leena Knuutinen kertoi organisoidusta piirin presidenttiristei-

lystä 4.12.2021 sekä RLLI-koulutuksesta (Regional Lions Leadership), jonka lähiopetus-

päivät järjestetään helmikuussa 12.-13.2.2022. Koulutukseen sisältyy myös etäopetusta. 

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää Lions-johtamistaitoaan. (Liite 7) 

- Jäsenjohtaja GMT Ulla Rahkonen kertoi jäsenfoorumeista, joissa korostui palveluaktivi-

teetit. Ulla kertoi Leo-klubin tämänhetkisestä toiminnasta, ja Leo-presidentti Anniina 

Laakso oli myös paikalla. (LIITE 8) 

- Palvelu- ja varainhankintajohtaja GST Hannele Tanner-Penttilä kertoi syyskauden tee-

moista. (Liite 9) 

- DC Virpi Lukkarla kertoi KiTeNet -aktiviteetista, jossa paneudutaan terveeseen nettikäyt-

täytymiseen ja kiusaamisen ehkäisemiseen. Aikuisen pitää aina puuttua kiusaamiseen. 

(Liite 10) 

- DC Reino Laine kannusti hakemaan Lions -aktiviteetteihin avustusta Arne Ritari sääti-

öltä. Adresseja on saatavissa ja tilattavissa 10 kappaleen nipuissa. Suurjuhla pidetään 

Valtion virastotalolla Turussa 26.3.2022.  
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- DC Riikka Suovanen kertoi, että ensi vuoden vaihtokohteet sijaitsevat Euroopassa. 16 

nuorta on lähdössä ja heiltä tullaan vaatimaan koronarokotukset. Piirimme seuraava 

nuorisoleiri järjestetään vuonna 2024. Nuorisoleiriä varten tarvitaan isäntäperheitä. (Liite 

11) 

- DC Pirjo Koskenrouta toivoi runsaasti artikkeleita Jalopeuraan 8.1.2022 mennessä. 

- DC Markku Patrikainen kertoi TYKSin Leijonahuoneen järjestelyistä. Markku näytti myös 

videon, jossa valmistettiin lahjoittaneiden klubien nimilaattaa. (Liite 12) 

 

17. Piirikuvernööri DG Eija Kestin esille nostamia asioita: (LIITE 13) 

1. Koe palvelun tunne 

2. Kansainvälisen presidentin terveiset 

3. Jäsenmäärät 

4. Jäsenmäärät piireittäin 

5. Katsaus Lions-maailmaan 

6. Ajankohtaista 

 

18. Piirihallituksen seuraava kokous  

Seuraava kokous järjestetään helmikuussa 12.2.2022 Paattisilla seurakuntatalolla. 

 

19. Muut esille tulevat asiat  

DG Eija Kesti esitteli piirihallitukselle johtoryhmän tekemän vastineen Björn Hägerstrandin 
hakemukseen arpajaisten toteuttamiseksi: 
 

 
 
Piirihallitus hyväksyi päätöksen. Se lähetetään tiedoksi PDG Björn Hägerstandille, LC 
Åland/Culinaria.  
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20. Kokouksen päättäminen  

Piirikuvernööri päätti kokouksen kello 15:35.  

 

 

 

Turussa 13.11.2021  

 

  

 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

DG Eija Kesti   CS Jari Nurmi 

LC Naantali-Raisio  LC Turku/Suikkila 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

 

 

 

DC Riikka Suovanen  RC Ilkka Uusitalo 

LC Turku/Viola   LC Loimaa/Tähkä 


