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Piirikuvernöörin mietteet 07/2019–2020 29.06.2020 

 
Kauteni kuvernöörinä on parin päivän päästä ohi ja uudet tuulet puhaltavat 
piirissämme. Kausi on ollut monella tapaa poikkeuksellinen, niin lions-työssä kuin  
maailman laajuisesti normaali elämässä.  
Poikkeustilan aikanakin lions-toiminta jatkui jollakin tapaa eli täysin ei toiminta 
pysähtynyt.  
Hallinto ja kokoukset tapahtui etänä eli sähköisesti. Niin piirin kuin liiton 
vuosikokous onnistui etänä mainiosti. 
Vaalit sekä asiat saatiin päätökseen, siitä Kiitos piirin klubeille ja Lioneille. 
 
KERTAUSTA KAUDESTA 
 
Kausi alkoi osaltani poikkeuksellisesti, koska en päässyt Milanoon, jossa 
kuvernöörit asetettiin virkaan tälle kaudelle, mutta siitä huolimatta valtakirja 
tehtävään tuli päämajasta. 
Syynä alku vaikeuksiin oli moottoripyörä onnettomuus viime juhannuksen alla ja 
loukkautumisen vuoksi jouduin olemaan muutaman viikon sairaala hoidossa. 
Toipuminen sujui suotuisasti, jo kuukauden kuluttua oli ensimmäinen tehtävä 
kuvernöörinä LC Varpaisjärvi klubilla, heidän Maalais- markkinoilla puhumassa 
Lions-toiminnasta ja luovuttamassa kaksi Melvin Jones-jäsenyyttä. 
Kauden edetessä ja terveyden tilan parantuessa alkoi osaltani lions-toiminta 
vilkastua. 
Elokuussa Leppävirroilla pidettiin kauden avajaiset” Tassut töihin” jossa oli 
kiitettävästi klubeja mukana osallistumassa koulutukseen sekä luomassa yhteisiä 
tavoitteita tulevalle kaudelle. 
 
Syyskuussa alkoivat klubivierailut vauhdikkaasti, joka on yksi merkittävimmistä 
toimista tässä tehtävässä. Vierailujen aikana pääsee tutustumaan piirin alueella 
klubien toimintaan ja heidän aktiviteetteihin sekä keskustelemaan klubien 
nykytilanteesta. 
 
Klubi vierailuista jäi muutama kevätkaudella tekemättä koronan vuoksi, jotka 
pyrin tulevan kauden aikana suorittamaan. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
      
             

     
  
  

Kauden päätavoite oli jäsen määrän säilyttäminen ennallaan tai hieman lisätä, 
johon kaikki klubit tuntuivat sitoutuvan kauden aloitus tapahtumassa. 
Kausi ei kuitenkaan mennyt kuitenkaan tavoitteiden mukaisesti jäsenhankinnan 
osalta. Piirimme klubeissa 34:ssä jäsenmäärä väheni, 9:ssä ennallaan ja 8:ssa 
tapahtui lisäystä 1-2 jäsentä / klubi. Klubeille, joissa jäsenmäärä pysyi ennallaan 
tai kasvoi kauden aikana on annettava kiitosta aktiivisesta toiminnasta 
jäsenhankinnassa. Tätä kirjettä kirjoittaessa piirimme jäsen vajaus verrattuna 
viimekauteen on -62 henkilöä.  
Valitettavasti 2 klubia lopettaa toimintansa tämän kauden loppuun, joka ei vielä 
näy tässä jäsen määrässä. Toivottavasti mahdollisimman moni jäsen näistä 
lopettavista siirtyisivät naapuri klubeihin ja jatkaisivat lion työtä. 
Kuten on vierailujen aikana keskusteltu jäsenmäärän säilyttäminen vaatii 
aktiivista toimintaa jo korkean ikärakenteen vuoksi. 
 
PIIRIN TOIMINNASTA 
 
Piirihallituksen toiminta ollut aktiivista, kuten aiempinakin vuosina.  
Valitettavasti on kuitenkin todettava, että lohkojen puheenjohtajien toiminta 
joissakin lohkoissa ollut passiivista, johon toivoisin tulevina kausina aktiivisempaa 
asennetta tehtävässään. Lohkon puheenjohtaja on kuitenkin yksi tärkeimmistä 
henkilöistä piirikuvernöörin ja lohkonklubien välisessä toiminnassa. 
Piirihallituksen läsnäolo kokouksia pidettiin kolme ja yksi etänä keväällä 
koronasta johtuen. Samasta syystä piirimme vuosikokous ja juhla jouduttiin 
perumaan ja kokoustimme etänä postin välityksellä. Vuosikokouksessa 
hyväksyttiin piirin rekisteröinti ja hakemus on lähetetty Patentti- ja rekisteri 
hallitukseen, jossa se on käsittelyssä. 
Pienimuotoisena piiri juhla tullaan pitämään kauden aloitus tilaisuudessa 
lauantaina 22.8 jossa mm. palkitsemiset yms. Johon toivon runsasta osallistumista 
klubeista, vähintäänkin tulevat virkailijat paikalle saamaan koulutusta 
muuttuneisiin toiminta malleihin. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
 
LIONS LIITON TOIMINNASTA 
 
Kuvernööri neuvosto kokoontui ns. KVN-päivillä Helsingissä, Turussa ja Oulussa, 
joissa kaikissa oli lioneita eri piireistä kuuntelemassa seminaareja esittelyjä ja 
kuvernöörineuvoston päätöksiä iltajuhlista puhumattakaan. Lisäksi kuvernööri 
neuvosto kokousti useita kertoja etänä sähköistä alustaa apuna käyttäen. 
Syksyllä kuvernöörineuvosto valtuutti allekirjoittaneen edustamaan lions-liittoa 
kumppanuus ohjelmassa hiihtoliiton kanssa. Kumppanuus käsittää klubien 
järjestämään yhteistyössä paikallisen urheiluseuran kanssa lapsille ns. Lasten 
Leijona hiihdon. Tavoitteena on saada pysyvä vuosittainen tapahtuma. Valittavasti 
kuluneella kaudella harvoissa paikoissa päästiin toteuttamaan tapahtuma, 
suurimpana esteenä oli lumenpuute. Vetovastuu kumppanuus ohjelmasta 
hiihtoliiton kanssa jatkuu allekirjoittaneella. Joten toivon, että klubit ovat aktiivisia 
tämän tapahtuman järjestämisessä ensitalvena. 
 



 

 

 

Liiton vuosi kokous pidettiin etänä 13.6.2020 Seinäjoelta johdettuna, joka sujui 
mallikkaasti uudella tavalla toteutettuna. 
 
Nyt näyttää siltä, että Lions toiminta ja henki on parantunut tässä kauden 
edetessä ja eripuraisuus on vähentynyt. Toivotaan, että yhteistuumaisuus on 
palannut hyvänä tekemisenä lions-toimintaan. 
 
Kaikesta menneen kauden toiminnasta, niin hyvistä kuin huonoista huolimatta 
täytyy myöntää, että leijona henki on säilynyt piirissämme. Toivoisin että tämä 
hyväntekemisen henki säilyy ja sykkii entistä voimakkaammin tulevina kausina. 
 

Toivotan kaikille Lioneille ja puolisoille hyvää ja 

leppoisaa kesää ja pysytään terveinä, niin jaksetaan 

sitten aloittaa uusi kausi virkeänä. 

 

Auta lähimmäistä sydämmellä, 

 

Erkki ( Eki ) Lappi 

Teidän piirikuvernööri, 
 
 


