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Arvoisat 107-G piirin lionit, hyvät ystävät! 

 

Lions-kausi on jälleen vaihtunut ja minulle on tullut mahdollisuus palvella teitä piirikuvernöörinä 

tämä kausi. Suuret kiitokset teille kaikille tästä mahdollisuudesta ja luottamuksesta tähän 

tehtävään. Kiitokset myös IPDG Heikille viime kaudesta. 

Kevät ja kesäkausihan on ollut hyvin poikkeuksellinen myös Suomessa riehuneen Corona-

pandemian vuoksi. Toimintaa ja kokoontumisia on jouduttu rajoittamaan ja vähentämään 

totutusta hyvinkin paljon ja se on vaikuttanut jokaisen klubin toimintoihin. Onneksi nyt tilanne on 

kuitenkin rauhoittunut ainakin toistaiseksi, joten meillä on mahdollista aloitella uutta kautta 

uudella tarmolla. En usko, että tautitilanne on kuitenkaan vielä täysin ohitse, joten meidän 

kaikkien on pidettävä mielessä, että tilanne voi muuttua milloin hyvänsä ja meidän on 

sopeutettava toimintamme sitten sen mukaiseksi. Toivotaan kuitenkin parasta ja yhdessä tulemme 

varmuudella tästäkin selviämään. 

Tautitilanne aiheutti myös sen, että Singaporeen suunniteltu kansainvälinen Convention jäi 

kokonaan pitämättä ja seuraava on sitten ensi kesänä Montrealissa. Samalla viime kauden 

kansainvälinen presidentti, Dr. Jung-Yul Choi ja myös muut johtajat jatkavat samalla 

kokoonpanolla myös tämän kauden eli Montrealiin saakka, missä valitaan vasta uudet henkilöt. 

Kansainvälinen hallitus nimitti kuitenkin meidät piirikuvernöörit tehtäviimme, joten meidän 

toimikautemme pääsi alkamaan kauden alusta. Annoimme netin kautta oman valamme, koska 

emme pystyneet sitä Singaporessa tekemään. Sähköiset kokouksethan on tullut viime aikoina 

hyvinkin tutuiksi myös muutoin. Siten hoidimme myös piirimme- ja liiton vuosikokoukset 

onnistuneesti läpi. 

Viime kauden lopussa piirissämme lopetti kolme klubia ja jäsenkatoa oli yhteensä 66 jäsenen 

verran, edellisellä kaudella jäsenkatoa oli vieläkin enemmän eli 97 jäsentä. Jäsenmäärämme putosi 

jo yhden kriittisen rajan alle eli 1250 kun se tämän kauden alussa on 1 210 jäsentä. 
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Nyt kun olemme aloittamassa uutta kautta, niin pyydän kaikkien klubien johtajia tarkastamaan 

klubiensa toimihenkilö- ja jäsenraportit sekä rästimaksut järjestölle kuntoon, jotta vältytään 

jatkossa isommilta murheilta. Mikäli rästit ovat liian vanhoja, niin klubi voidaan asettaa ns. Status 

Quo-tilaan, jolloin klubin toiminta vaikeutuu monella tapaa. 

Ensimmäinen piirihallituksen kokous tullaan pitämään Karstulassa, Wanhoissa Wehkeissä la 

22.8.2020 klo 10.00. Kokouksessa tapahtuu myös palkitsemiset, joita ei pystytty keväällä 

suorittamaan. 

Kuvernööritiimin klubivierailut alkavat myös kauden alettua, kuvernööri tulee vierailemaan noin 

30 klubissa ja varapiirikuvernöörit jakavat loput klubit. Toivon, että mikäli mahdollista niin 

vierailuille päästäisiin, vaikka jo elokuulta, jolloin loput vierailut eivät venyisi niin kauaksi. 

Kuvernööritiimi tulee olemaan klubeihin yhteydessä lähiaikoina vierailujen sopimiseksi mutta 

toivon yhteydenottoja myös sellaisilta klubeilta, joihin vierailu voitaisiin toteuttaa jo elokuussa. 

Toivon kaikille lioneille ja heidän perheilleen oikein mukavaa loppukesää ja tarmokasta kauden 

alkua. Tehdään yhdessä tästä kaudesta kaikille ikimuistoinen ja palveleva. 

 

Erkki Mäntylä, DG 

 

 


