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 Piirikuvernöörin mietteet 11/2020–2021  01.05.2021 

 
Toimintakausi 2020-2021 on kaikesta huolimatta pian loppulauluja vaille valmis. Tosin vielä 
on parikuukautta jäljellä ja monenlaista toimintaa on vielä tulossa. Valmennuksia, liiton 
puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaiden paneelikeskustelu, kansainvälinen johtaja 
(ID) -ehdokkaiden paneelikeskustelu, Euroopan LCIF-päivä 22.5 jne.. Lisäksi vielä on hyvää 
aikaa tehdä jäsen rekrytointia, kuten aikaisemmin olen maininnutkin, että jokainen lion on 
oman klubinsa ja hyväntekemisen lähettiläs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jäsenyys  
 
Jellonien Kulmat kuntoon! -haaste kiirii yli valtakunnan 
 
 

 
Liitonvarapuheenjohtajien & ID-ehdokkaiden paneelikeskustelut 
 
Liiton puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaiden paneelikeskustelu 
·         Paneelikeskustelu toteutetaan Lions-liiton webinaarijärjestelmällä tiistaina 25.5.2021 
klo 18.00 - 19.00 
·         Linkki webinaariin: https://attendee.gotowebinar.com/register/3379858475858708493 
 Kansainvälinen johtaja (ID) -ehdokkaiden paneelikeskustelu 
·         Paneelikeskustelu toteutetaan Lions-liiton webinaarijärjestelmällä keskiviikkona 
26.5.2021 klo 18.00 - 19.00 
·         Linkki webinaariin: https://attendee.gotowebinar.com/register/1279591155690369805 

Piirimme vuosikokous 
 
Ohjelmistona käytettiin GoToMeeting ohjelmistoa. Kokoukseen osallistui piirimme 46 klubista 
28 klubia eli noin 61 prosenttia. Olen tuohon osallistumiseen tyytyväinen vaikkakin sitä toivoo, 
että mahdollisimman moni osallistuisi kokoukseen, jossa päätöksiä tulevalle sekä edellisen 
kauden osalta tehdään. 
Henkilövalinnoista äänestettiin Opavote ohjelmistoa hyödyntäen. 
 
1.VDG Arja Kekoni, LC Kuopio/Canth 
Valittiin piirikuvernööriksi kaudelle 2021-2022 Arja Kekoni äänin 44-1  
2.VDG Hannu Smolander, LC Tuusniemi 
 Valittiin 1. varapiirikuvernööriksi kaudelle 2021-2022 Hannu Smolander äänin 44 – yksi tyhjä  
Juha Haatainen, LC Siilinjärvi/Sandels 
Valittiin 2. varapiirikuvernööriksi kaudelle 2121-2022 Juha Haatainen äänin 45-0  
 

Onnea uudelle kuvernööritiimille. 
 
Vuosikokouksen pöytäkirja liitteineen jaetaan klubeille, kunhan pöytäkirjan tarkastajat ovat 
oman tehtävänsä tehneet. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3379858475858708493
https://attendee.gotowebinar.com/register/1279591155690369805
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Raportointi & Viestintä & Koulutus 
 
Vaikka klubinne jäsenistössä ei muutoksia tapahtuisi, niin kuukauden jäsenilmoitus on 
muistettava tehdä silti MyLCI:hin, tässä olisi meillä kaikilla hieman korjaamisen paikka.  
Oli klubillanne sitten pieni tai suuri aktiviteetti, ei tapahtuman, palvelun jne.. koolla ei ole 
merkitystä sen raportointiin vaan kaikki hyvän eteen tekeminen on arvokasta ja siitä pitäisi 
kertoa kaikille. Tämä onnistuu helposti raportoimalla MyLioniin. Tämän ilmoituksen 
järjestelmiin voi tehdä klubin presidentti tai sihteeri. Muuten emme voi tietää kuinka 
hienosti klubeillamme menee. Eli ilmoituksenne on ikään kuin avoinpäiväkirja, josta 
pystymme katsomaan Lions tilannetta kautta maan. 
Sisään portaaliin pääsee osoitteesta: https://app.mylion.org 
 
Mikäli teillä on haasteita kirjautumisen tai raporttien tekemisessä ottakaa reippaasti 
yhteyttä koulutusvastaavan Hannele Taattolaan hannele.taattola@gmail.com tai piirimme 
järjestelmä valvojaan Otto Pitkäseen otto.pitkanen@opitkanen.net myös matalla 
kynnyksellä asiassa voi olla yhteydessä piirisihteeri Sari Laineeseen tai allekirjoittaneeseen.  
 
Tuleville LIONS virkailijoille 

Järjestämme virkailijakoulutukset eli valmennukset etukäteen jo nyt keväällä 2021 sekä 
perinteisesti syksyllä piirin kauden avaustapahtuman yhteydessä la 21.8.2021, jotta 
mahdollisimman moni leijona pääsee osallistumaan. Kevään koulutukset presidenteille ja 
sihteereille ovat GoToMeeting -ohjelmalla eli netin kautta. Leijonaviran menestyksellinen 
hoitaminen edellyttää osallistumista virkailijakoulutukseen tai asioiden omatoimista 
opettelua ennen kauden alkamista. Aineisto löytyy helposti piirimme omilta 
sivuilta https://www.107k.fi  Huolehdi myös, että aiemman kauden tehtävää hoitanut 
oman klubin virkailija opastaa sinua tarvittaessa.  

Kaikista tärkein asia on, että nykyisen kauden sihteeri ilmoittaa kaikki tulevan kauden 
virkailijat MyLCiin!  

Kaikkiin valmennuksiin tarvitaan ilmoittautuminen viimeistään 6.5.2021 Hannelelle 
sähköpostilla: hannele.taattola@gmail.com. Ilmoita osallistujan nimi, klubi, 
sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Nettiosallistujat saavat osallistumista varten sitten 
linkin kouluttajalta. Paikan päällä tapahtuvat valmennukset maksavat 23 euroa kattaen 
ruokailun noutopöydästä sekä tilavuokran.   

Kevään valmennukset: 

Lohkon puheenjohtajat ti 11.5.2021 klo 17-20 Kylpylähotelli Rauhalahti (paikan päällä). 
Aloitetaan ruokailulla noutopöydästä, jokainen maksaa itse 23 euroa. Valmentajana VDG 
Arja Kekoni ja 2-VDG Hannu Smolander. 

Sihteerit: ti 11.5.2021 klo 18-21. Valmentajana lion Kari Pihlainen. 
Presidentit: ti 18.5.2021 klo 18-21. Valmentajana PDG Ritva Korolainen. 
Rahastonhoitajat: ti 11.5.2021 klo 17-20. Kylpylähotelli Rauhalahti (paikan päällä). 
Aloitetaan ruokailulla noutopöydästä, jokainen maksaa itse 23 euroa.Valmentajana lion 
Jorma Väänänen. 
 

https://app.mylion.org/
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LCIF, Tuttavallisemmin Lions klubien kansainvälinen säätiö. 
 

Säätiömme auttaa kansainvälisesti eri ohjelmilla. Esimerkkinä taistelu tuhkarokkoa vastaan, 
näönpalauttaminen kaihipotilaille, avustuksia eri katastrofeihin joutuneille jne.. Jo pienelläkin 
panoksella saat olla auttamassa kanssa ihmisiä, jotka apua tarvitsevat.  
Eli jo kahvikupin ja pullan hinnalla / kuukausi saadaan ihmeitä aikaan. 

Huom! 22.5.2021 on yleiseurooppalainen LCIF-päivä. Liitteenä seitsemän esitettä 
ripustettavaksi esittelypöydän reunaan tai teltan kattoon. Voitte printata niitä, mutta 
painatan niistä myös A3-kokoiset julisteet, jotka voitte laminoida tai suojata kontaktimuovilla 
myös vastaisen tarpeen varalle. Ilmoittakaa piirikoordinaattorille, jos haluatte valmiiksi 
painetut julisteet.  

Heikki Hemmilä                                                                                                
Lions-liiton Kampanja100 -koordinaattori                                                    
p. 0405035598, email. heikki.hemmila@pp.fimnet.fi                               
 
Piirimme LCIF-vastaavana toimii lion Pekka Leskinen, LC-Iisalmi,  
puh. 050 531 9634, pleskine@nettilinja.fi 
 
 
 

 
 

 Pysytään terveinä ja noudatetaan suosituksia. 
 Tee hyvää – Jaa hyvää. 
 Kehitä, Osallistu, Suvaitse, Kiitä. 
 
 Pidetään tassut töissä. 
 Petri (Pete) Lappi 
 Teidän piirikuvernöörinne. 

Suomen Lions-liitto järjestää valmennusta 
 
Lohkonpuheenjohtajien valmennus 
Suomen Lions-liitto järjestää aiheesta webinaarin, joka on tarkoitettu kauden 2021-22 
lohkon- ja alueenpuheenjohtajille, piirikuvernööreille ja varapiirikuvernööreille. Myös 
kaikki asiasta kiinnostuneet voivat tulla mukaan webinaariin. 
Linkki webinaariin  https://attendee.gotowebinar.com/register/5756999315662430224  
Järjestämispäivä on 18.5.2021 klo 18.00-19.30, aiheet LCI:n ohjelman mukaisesti: 
• lohkonpuheenjohtajan rooli ja vastuut 
• klubien hyvinvoinnin arviointi ja resurssit 
Lions.fi sivuilla on myös lohkon puheenjohtajan vuosikello 
 
 

Vuosikokouksen hermokeskus  
Kuopiossa 
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