Lions Clubs International
District 107-K, Finland
DG Petri Lappi
Lions Club Virtasalmi
Juvantie 38
77330 Virtasalmi, FINLAND
Mob. +358 400258779
petri.lappi@lions.fi

Piirikuvernöörin mietteet 09/2020–2021

17.03.2021

Pian alkaa toimintakautemme viimeinen neljännes. Ei uskoisi, että kevät on jo lähellä, kun
kalenteria tarkastelee. Mutta kun ulos katsoo ikkunasta ja muistelee viimeviikkoisia pakkasia
ei ihan tunnu siltä, että talvi olisi päättymässä. Monella tapaa on kausi ollut hankala, eikä
korona näytä vaan antavan periksi. Päinvastoin edelleen se jatkaa häiritsemistään. Jospa
rokotukset alkaisivat sujuvoitumaan ja pääsisimme hiljakseen siirtymään ns. normaaliin
aikaan ja tekemään hyviä lions-töitä, kuten aina ennenkin.
Jäsenyys
Järjestömme kansainvälistä jäseneksi ottamisen päivää vietetään la 24.4.2021.
Rohkeasti ottamaan yhteyttä tuttaviin, ystäviin, työkavereihin ja puolituttuihin.
Uusien jäsenten paketteja on saatavilla allekirjoittaneelta. Laita sähköpostia tai soita, kun
paketin tarve tulee.
Piirijakoselvitys
Palautteet käytiin ao. piirien kanssa läpi ja niitä käsiteltiin kuvernöörineuvoston kokouksen
yhteydessä 5.-7.3.2021. Osa kuvernööreistä sekä liitonpuheenjohtaja kokoontui Kuopiossa
ja ne, jotka eivät päässeet paikalle, niin olivat etänä mukana kokouksessa. Lauantaiiltapäivänä käytiin läpi kuvernöörien sekä liiton pj:n ja vara pj:n mielipiteitä
henkilökohtaisesta näkökulmasta sekä kommentteja kuvernööreiden tietoon annettuja
kommentteja ja ehdotuksia. Sunnuntaille jäi ratkaisun etsiminen solmuun menneelle
tilanteelle. Yhdessä aloitettiin piirien läpikäyminen ja erityisesti keskityttiin niihin piireihin,
joista oli tullut eniten negatiivista palautetta hankettamme kohtaan. Loppujen lopuksi, kun
piirien mielipiteitä käsiteltiin tiheällä kammalla ja totesimme, että meidän oli äänestettävä
kahdesta vaihtoehdosta. Prosessin päätteeksi pääsimme lopputulokseen, jonka kaikki
kuvernöörit pystyivät hyväksymään ja tulevat esittämään sen omissa piireissään. Piirijako
esitys etenee nyt Lions-liiton hallitukseen ja sieltä sitten ylimääräiseen virtuaaliseen KVNkokoukseen, josta esitys etenee MD-107 vuosikokoukseen. Piirimme
vuosikokousaineistossa on mukana dokumentti Piirikartat_160321, josta näkee
piirijakotyöryhmän ehdotuksen uudeksi piirijaoksi.
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Lasten Leijonahiihto
Monet piirimme klubit ovat pitäneet lapsille hiihtotapahtuman, vaikka korona on aiheuttanut
haasteita tapahtuman järjestämisen näkökulmasta. Turvavälit, maskit, ryhmäkokojen
huomioiminen jne. näin turvallisuuteen panostamalla on saatu tapahtumia kuitenkin järjestettyä.
Kiitokset kaikille klubeille, jotka ovat olleet innovatiivisia tämän aktiviteetin suhteen.
Ensikaudella tämä hieno lapsille ja nuorille suunnattu liikunta aktiviteettimme jatkuu, joten
mukaan ehtii hyvinkin.
Suomen Lions-liitto on tilannut Lasten Leijonahiihto -mitaleita, jotka ovat myynnissä Lionsverkkokaupassa 1.75€ kappale hintaan. www.lionsverkkokauppa.fi/ Mitaleita on mennyt kentälle
jo parisen tuhatta.
Savon Leijona-lehti
Muistattehan, että piirimme lehti Savon Leijona ilmestyy huhtikuussa 2021.
Jellonien Kulmat kuntoon! -haaste kiirii yli valtakunnan
Kulmat kuntoon! -talkootempauksen tavoitteena on saada miljoona suomalaista tuunaamaan
lähiympäristöä kuntoon leijonien ja leojen kanssa. Nyt on oiva tilaisuus täydentää klubien
palveluvalikoimaa sekä saada jellonatoiminta räiskyvästi ihmisten pariin.
Vastuullisuus ja halu toimia oman ympäristön puolesta vahvistuu ihmisten parissa. Mikä
parasta, ympäristö on yksi leijonien kansainvälisistä painopisteistä ja se tarjoaa hurjan monta
tapaa tehdä hyvää. Liity tulevaisuudentekijöiden uskaliaaseen joukkoon ja innosta muitakin
mukaan. Muista, että ympäristötyön lisäksi voit tehdä muutakin palvelutyötä. Tutustu
aktiviteettiin liiton nettisivuilla:
https://www.lions.fi/toiminta/kumppanuushankkeet/leijonat_puhtaan_veden_puolesta/kul
mat_kuntoon_-haaste_kiirii_yli_valtakunnan/
Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä: puhtaatvedet@lionstoimisto.fi

ARS-Arne Ritari-säätiö
Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Suomen lionsklubien hyväntekeväisyyteen
johtavia aktiviteetteja sekä vaalia Suomen lionstoiminnan kummin, Arne Ritarin,
elämäntyötä maamme lionstoiminnan perustamisessa. Piirimme ARS-asiamiehenä toimii
lion Jarmo Puustinen, LC/Nilsiä, puh. 050 3497734, puustinenjarmo@gmail.com

LCIF, Tuttavallisemmin Lions klubien kansainvälinen säätiö.
Säätiömme auttaa kansainvälisesti eri ohjelmilla. Esimerkkinä taistelu tuhkarokkoa vastaan,
näönpalauttaminen kaihi potilaille, 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.
Piirimme LCIF-vastaavana toimii lion Pekka Leskinen, LC-Iisalmi,
puh. 050 531 9634, pleskine@nettilinja.fi

Piirimme vuosikokous
Kuluvan kauden vuosikokous tullaan pitämään etäkokouksena, niin kuin viimekaudellakin.
Erona viimekautiseen on se, että nyt tullaan käyttämään sähköistä kokousalustaa.
Ohjelmistona käytetään GoToMeeting ohjelmistoa. Ohjelmasta lähetetään kullekin
osallistujalle linkki, josta kokoukseen osallistutaan. Joten täyttäkää valtakirjat huolella,
jotta saamme jokaisen sähköpostiosoitteen laitettua järjestelmään, valtakirjat oltava
piirisihteerillä viimeistään 21.4.2021. Uutena asiana on myöskin sähköinen äänestäminen.
Kokouksen äänestyksissä käytetään OpaVote ohjelmistoa, johon niin ikään tarvitaan
äänivaltaisen jäsenen sähköpostiosoite vaalilinkin lähettämistä varten. Tutustukaa
dokumenttiin ´OpaVote ohjeistus maaliskuu 2021´, joka myöskin on vuosikokousaineiston
mukana. Kokous pidetään la 24.4.2021 klo. 10:00 alkaen. Sähköinen Ilmoittautuminen
kokoukseen tästä. Lisäksi valtakirjat skannattuna ja/tai lähetettynä sähköpostilla/
kirjepostina.
Liitteet tämän kirjeen mukana:
Esityslista-vuosikokous_2020-2021, LionsKpiiri_toiminnantarkastuskertomus_2019-2020,
OpaVote ohjeistus maaliskuu 2021, PIIRIHALLITUS 2021-2022, Piirikartat_160321,
Talousarvio_2021-2022AK, Toimintakertomus_kaudelta_2019_2020,
Toimintasuunnitelma_ 15.1.2021,
Valtakirja_klubien_viralliset_edustajat_Vuosikokous_2020_2021
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 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.

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

