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Piirikuvernöörin mietteet 05/2020–2021

23.11.2020

Tervehdys kaikille!
Vaikka korona laittaa kapuloita rattaisiin, niin viranomaiset koettavat pohtia erinäköisiä
suosituksia ja määräyksiä saadakseen tilanteen rauhoittumaan. Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen jouduimme myös perumaan KVN-03-2020/21 viikonloppu tapahtuman
Tahkolla 27.-29.11 Tapahtuma on siirtynyt webinaariksi. Lisätietoja lions.fi/jäsenille osiosta.
Jäsentilanne
Valitettavasti tätä kirjoittaessani olemme piirissämme menettäneet 104 jäsentä.
Positiivisena puolena olemme saaneet kuitenkin uusia jäseniä mukaan 18 henkilöä eri
klubeihin. Jatketaan hyvän tekemistä erinäisillä aktiviteeteilla ja viestitään siitä. Näin voimme
saada itseämme näkyvämmäksi, jolla saattaa olla myös positiivinen vaikutus uusien jäsenten
saamiseen tärkeään toimintaamme mukaan. Uusien jäsenten paketteja on saatavilla
allekirjoittaneelta.
Piirijakoselvitys
Piirikuvernöörit ovat Kuvernöörineuvoston kokouksessa Porissa 29.8.2020 saamansa
toimeksiannon mukaisesti ryhtyneet valmistelemaan uutta piirijakoa Suomeen.
Nykyisistä 14:stä piiristä puolet alittaa kansainvälisen järjestön piireille asettaman 1.250
jäsenen rajan.
Jotta piirit voisivat palvella klubeja, toimintamme ydintä, mahdollisimman hyvin, on
jäsenmäärän syytä olla riittävän korkea.
Näin saadaan eri piirihallinnon tehtäviin riittävästi innokkaita ja osaavia tekijöitä – samalla
myös vähennetään jäsenmaksun korotuspaineita.
Koko maan uutta jakoa on punnittu huolellisesti, jotta uusista piireistä tulisi kooltaan
tasapuolisia.
Oheisesta ’20201104_Uusi piirijako_ehdotus’ -liitteestä voitte tutustua uuden jaon
perusteisiin ja muutoksen tavoitteisiin. Liitteestä ’Esitys uusiksi piireiksi 2023 07’ näette
uuden piirijaon mukaista karttakuvaa.
Muutoksen aikataulu riippuu useista seikoista, joita kuvernöörineuvoston työryhmä on
ryhtynyt valmistelemaan. Alustavan suunnitelman mukaan uusi piirijako astuu voimaan
1.7.2023. Selvitystyö on laaja, ja klubeja tullaan tiedottamaan prosessin edetessä. Päätökset
piirijaosta tehdään niin piirien vuosikokouksissa kuin Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa.
Piirihallituksemme kokouksessa 19.11 päätettiin yksimielisesti tukea piirijaon prosessia
esitetyn suunnitelman mukaisesti. Kommentteja voi laittaa sähköpostilla petri.lappi@lions.fi

www.lions.fi

Lasten Leijonahiihto
Yhteisen kampanjan tavoitteena on järjestää Lasten Leijonahiihdot koulujen
hiihtolomien aikaan, jolloin 4–12-vuotiaat lapset voivat kokeilla hiihtoa.
Tänä talvena kampanjan tavoitteena on saada toteutettua valtakunnallisesti yli 100
tapahtumaa. Lumettomissa olosuhteissa tarjolla on vaihtoehtoinen ohjelma, joka
on pian saatavilla piirimme nettisivuilla. IPDG Erkki on valmistellut aktiviteettia jo
jaettavien mitalienkin osalta. Mitalit tulevat joidenkin viikkojen päästä myytäväksi lionsverkkokaupan kautta.
Rauhanjuliste kilpailu
Piirihallituksen äänestyksen perusteella päätettiin, että K-piiriä lähtee valtakunnallisesti
edustamaan: Julia-Karoliina Hakonen, sponsoroiva klubi LC Rautalampi.
Klubivierailut
Kauden lähestyessä puoltaväliä on klubivierailuja jäljellä vielä viidessä klubissa.
Kiitokset klubeille, joissa olen jo saanut vierailla sekä lämpimistä vastaanotoista.
Vierailut ovat parasta antia tässä hommassa.
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
Järjestämme ylimääräisen koulutusillan Kuopiossa 12.1.2021 klo 18-20
- sihteereille: Mylci ja Mylion sekä muut esille nousevat asiat. Tervetuloa sekä nykyiset että
tulevat sihteerit sekä muutkin lions-raportoinnista kiinnostuneet.
- uusille / uudehkoille leijonille: leijonatoiminnan perusasioita.
Kaikille kahvi tai tee + ruokaisa sämpylä, jota varten varaa 13 euroa käteistä.
Maksamme kaikkien osuuden ryhmälaskuna.
Ilmoittautumiset ja ruokarajoitukset VIIMEISTÄÄN 4.1.2021 hannele.taattola@gmail.com
Paikka: Finlandia Hotel IsoValkeinen Kuopio, Majaniementie 2, 70420 Kuopio
Pysytään terveinä ja noudatetaan suosituksia.

Tee hyvää – Jaa hyvää.
Kehitä, Osallistu, Suvaitse, Kiitä.
Pidetään tassut töissä.
Petri (Pete) Lappi
Teidän piirikuvernöörinne.
Piirijakosuunnittelua antaumuksella ja
hyvässä yhteishengessä Tampereella.

