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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 10/2020-21  31.3.2021 

 

 

Tervehdys 107-G piirin lionit! 

 

Lions-kausi kääntyy jo viimeiselle neljännekselle ja edessä rupeaa olemaan vuosikokousten aika, 

niin klubeissa, piireissä kun liitossakin. Piirin vuosikokousaineisto on lähetetty klubeille reilu viikko 

sitten. Kokoushan pidetään sähköisesti kuten viime keväänä. Ilmoittautumisaika on menossa ja 

virallisten kokousedustajien määrähän riippuu jäsenmääristä, 1.3.2021 tilanteen mukaan. Kullakin 

klubilla on vähintään yksi virallinen edustaja. Muutoin lukumäärä määräytyy siten, että edustajia 

on yksi kutakin täyttä kymmentä jäsentä kohti. Mikäli jäsenmäärä ylittää täyden kymmenluvun 

vähintään viidellä, niin näiden osalta yksi edustaja lisää. 

Haluan kuitenkin vielä muistuttaa, että äänivalta piirin vuosikokouksessa edellyttää, että klubi on 

ns. hyvässä asemassa eli klubilla ei ole maksamattomia rästejä piirille, liitolle tai LCI:lle. 

Muutamalla klubilla näitä rästejä näyttäisi vielä olevan, joten rahurit huolehtikoon, että ne tulevat 

hoidetuiksi ennen kokousta. 

Piirikokouksessa kerrotaan myös edellisen piirikokouksen jälkeen pois nukkuneet jäsenet, joten 

heistä pyydetään tietoja Jari Rytköselle pe 23.4.2021 mennessä. Siten saadaan mahdollisimman 

kattava luettelo kokoukseen. 

Kokouspäivähän on myös kansainvälinen jäseneksiottopäivä, joten kokouslistalla on pykälä, missä 

on tarkoitus luetella kauden aikana klubeihin otetut uudet jäsenet. Niistä pyydetään ilmoituksia 

GMT Olavi Vesaselle. 
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2. varapiirikuvernöörin paikka on edelleen auki jatketusta hakuajasta huolimatta. Paikka on vielä 

mahdollista täyttää kokouksessa, joten toivon todella, että myös siihen paikalle löytyy henkilö. 

Omalta kohdaltani voin suositella tehtävää todella mielenkiintoisena ja paljon antavana, vaikkakin 

se jonkin verran aikaa ottaakin. 

Eurooppalaista LCIF-päivää on päätetty viettää Suomessa 22.5.2021. Päivän tavoitteena on, että 

jokainen eurooppalainen klubi järjestäisi tuona päivänä jonkun varainkeruuaktiviteetin tukeakseen 

LCIF 100 keräystä. Lisäksi tavoitteena on tukea jäsenkasvua ja innostaa leijonia osallistumaan 

palveluprojekteihin sekä raportoida palveluistaan. 

Suomessa on ehdotettu kohteeksi tuhkarokkoa. Klubeja pyydetään ilmoittautumaan 

osallistumisesta piirin LCIF koordinaattori Toivo Lehtiselle huhtikuun aikana. 

Huomioittehan myös virkailijakoulutukset keväälle ja tulevalle kaudelle. Koulutuksista teille on 

lähetetty postia piirin GLT Anne Koiviston kautta. Koulutukset tullaan järjestämään verkon 

välityksellä. 

 

Mukavaa ja aurinkoista kevättä teille kaikille! 

 

Erkki Mäntylä, DG 

 

 

 


