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Piirikuvernöörin mietteet 04/2020–2021  28.10.2020 

 

Hei piirimme Lionit ja puolisot, piirimme rekisteröinti on saatettu nyt loppuun. Piirimme on 

nyt PRH:n yhdistys rekisterissä nimellä Lions-piiri 107K ry. 

Vaikka toimintamme on vaikeutunut covid19 viruksesta johtuen, niin monet klubit ovat 

tehneet erilaisia aktiviteetteja kauden edetessä. Kun klubien vakio aktiviteetteja ei ole voitu 

tehdä niin on keksitty tilalle uusia ja hyvä niin. Ollaan kekseliäitä ja tehdään hyviä töitä uusilla 

turvallisilla tavoilla.  

 

Jäsentilanne  

 

Uusien jäsenten paketteja on saatavilla allekirjoittaneelta. Pidän muutamia mukana 

vierailuilla ja lähetän niitä tarpeen mukaan klubeille, joihin on uusijäsen saapumassa. 

 

Jäsen kysely 2 

 

Kyselyymme vastasi reilut parisataa jäsentä, Ristolla on nyt mukavasti tekemistä, kun hän 

alkaa työstämään yhteenvetoa kyselyn tuloksista. Sen verran voin sanoa, että hyviä 

vastauksia on tullut vapaa kenttiin ja niistä on otettava koppi.  Enemmän yhteenvedosta 

sitten KVN-03 Tahkon jälkeen. 

 

 

 

 

 

 

Diabeteskävely 

 

Diabetes ja sen ehkäisy on eräs Lionien keskeisistä palvelukohdista. Tänäkin vuonna 

järjestivät monet piirimme klubit eripaikkakunnilla Diabetes-kävelyn, jossa tuotiin esille 

mm. jo pelkän kävelyn ja sen lisäämisen merkitystä 2 tyypin diabeteksen ehkäisyssä. 

 

Isokiitos tapahtuminen järjestämisestä ja tehdään tästäkin lionien perinne tapahtuma, 

joten ensisyksynä entistä suuremmalla joukolla mukaan ja toivottavasti tuolloin olemme jo 

selättäneet tuon koronan. 

Nenäpäivä keräys 

 

Nenäpäivää vietetään, jotta jokaisella maailman lapsella olisi mahdollisuus hyvään ja 

turvattuun elämään. Nenäpäivän lahjoitusten avulla yhä useampi lapsi pääsee kouluun, saa 

riittävästi ravintoa, rokotetaan tappavien tautien ehkäisemiseksi ja kasvaa turvatummassa 

ympäristössä.  

Piirimme klubit ovat useana vuonna olleet mukana keräyksessä ja kannustan jatkamaan jo 

perinteeksi muodostunutta aktiviteettia. Lippaita on klubeilla jo valmiina ja niitä on 

mahdollista saada Urho Karhulta, jos aikaisempina vuosina ei klubi ole ollut mukana 

keräystä järjestämässä. Keräysaika on 29.10-15.11, hyviä keräyspäiviä on esim. 30.10,13.11 

ja 14.11 varsinainen nenäpäivä on perjantaina 13.11 



 

 

 

Haku päällä 

 

Oletko innokas ja uusia-tuulia ajava lion. Haemme valtakunnallisesti muutamia nuorekkaita ja 

ennakkoluulottomia jäseniä työryhmään, jonka tarkoituksena olisi siirtää leijonat tälle 

vuosituhannelle. Mikäli tämä herätti sinussa sisäisen muutosta ajavan lionin, niin yhteyttä voi 

ottaa allekirjoittaneeseen tai L-piirin DG Arto Harju-Auttiin, arto@profirma.fi 

 

Klubi Vierailut 

 

Kirjettä kirjoittaessani olen saanut jo vierailla 19 klubissa tämän kauden aikana. Vierailut ovat 

parasta antia tässä hommassa ja antaa itselle uskoa tämän hyvän tekemisen kulttuurin 

eteenpäin viemisessä. Klubeille iso kiitos lämminhenkisestä vastaanotosta ja odotan innolla 

vierailujen jatkoa marraskuulla. 

 

 Pysytään terveinä. 

 

 Tee hyvää – Jaa hyvää. 

 Kehitä, Osallistu, Suvaitse, Kiitä. 

 

 Pidetään tassut töissä. 

 Petri (Pete) Lappi 

 Teidän piirikuvernöörinne. 

Lasten leijona hiihto 

 

Kuten jo edellisessä kirjeessäni mainitsin niin tällä kaudella olisi tarkoitus jatkaa 

viimekaudella lanseerattua Lasten-Leijona hiihtoa. 

Mikäli klubinne on kiinnostunut järjestämään ao. tapahtuman tulevana talvena, niin 

pyytäisimme ilmoittamaan mahdollisesta kiinnostuksesta tapahtuman järjestämisestä. 

Tämä kysely ei velvoita vielä mihinkään vaan kartoitamme tilannetta. 

Lisätietoja IPDG Erkki Lapilta, LC-Virtasalmi, puh. 0400-557136, erkki.lappi@ekinmuovi.fi 

Raportointi & Viestintä & Koulutus 

 

Muistattehan ilmoittaa joka kuukausi jäsenmääränne MyLCI:n sekä aktiviteettinne MyLioniin. 

Tämän ilmoituksen järjestelmiin voi tehdä klubin presidentti tai sihteeri. Muuten emme voi 

tietää kuinka piirimme klubeilla menee. 

Sisään portaaliin pääsee osoitteesta: https://app.mylion.org 

 

Mikäli tuntuu ettei raportointi onnistu, niin piirissämme on mahdollista järjestää koulutus 

näiden asioiden tiimoilta. Joten tässä kysynkin teiltä klubienne virkailijat, oletteko 

valmennuksen tarpeessa? Vastauksia kyselyyni voi lähettää allekirjoittaneelle, piirisihteerille 

tai piirimme koulutusvastaavalle Hannele Taattolalle. hannele.taattola@gmail.com 

Uusien lionien valmennus on tarkoitus järjestää loppuvuoden aikana. Lisätietoja antaa GLT-D 

Hannele Taattola. 

 

Hyvää tulevaa 

pyhäinpäivää  


