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             PIIRI 107 – G                        

DG Erkki Mäntylä 2020 -2021 

 erkki.mantyla@lions.fi, +358 40 1513 123 

”Välitä lähimmäisestäsi” 

 

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 11/2020-21  1.5.2021 

 

Tervehdys 107-G piirin lionit! 

 

Tänään on vappu ja aamulla oli maa valkoisena meillä täällä Jämsässä, joten ei senkään suhteen 

ihan tavanomainen kevät menossa.  

Piirikokous saatiin pidettyä etänä ja linjoilla oli noin 76 piirin aktiivia lionia kuuntelemassa ja 

päättämässä vuosikokouksen asioita. Aiempi piirihallitus IPDG Heikin johdolla sai vastuuvapauden. 

Piirin talous on ollut jo pitkään hyvä ja ylijäämää on kertynyt viime vuosien aikana kohtuullisesti. 

Yksi syy on ollut kun kokoukset on pidetty hyvin pitkälle sähköisinä eikä niistä ole siten aiheutunut 

enempiä kuluja.  

Piirin tarkoitus ei ole kerätä isoja rahamääriä piirin tilille ja siksi piirikokous tekikin päätöksen 

lahjoittaa LCIF 100 keräykseen 5 USD / jäsen piirin hallintotililtä. Summa tekee kokonaisuudessaan 

noin 4 800 euroa. Summa on jyvitetty kaikille klubeille jäsenmäärän mukaisesti.  Samalla saatiin 

täytettyä myös yksi tärkeistä piirin tavoitteista, nimittäin se, että saatiin 100 prosenttinen 

osallistuminen piirin klubeista kuluvalle kaudelle LCIF keräyksessä.  

Muutoinkin LCIF 100 keräys on tuottanut piirissämme hyviä tuloksia. Edellisellä kaudella piirimme 

oli melko häntäpäässä keräystuloksessa, mutta tällä kaudella olemme tähän mennessä koko maan 

kärjessä ja keräystulos on edelliseen kauteen verrattuna ainakin noin kolminkertainen. LCIF 

keräyshän jatkuu vielä myös ensi kauden. Piiriimme saatetaan saada myös yksi ns. malliklubi, mikä 

tarkoittaa sitä, että klubi on lahjoittanut keräykseen vähintään 500 USD / jäsen. Hienoa ja kiitos 

näistä tuloksista teille kaikille. 

Piirin vuosikokous päätti myös piirin perimistä maksuista. Piiri perii myös tulevalla kaudella Metso 

Leijona lehtimaksua 3 e / jäsen, max 90 e / klubi. Lehtimaksun voi hoitaa myös hankkimalla 

lehteen vähintään yhden 50 e mainoksen. Mainittakoon tässä vielä viime lehdestä, että LC 

Kinnulan lion Olli Linna keräsi yksin kahdeksan mainosta lehteen eli yli puolet kaikista lehden 
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mainoksista. Kyllä näinkin lehden tuloja voi kasvattaa. Iso kiitos vielä lion Ollille. 

Nuorisoleirimaksua ei ensi kaudella peritä. 

Kokouksessa tehtiin myös henkilövalintoja. DG elektiksi valittiin lion Johanna Arho-Forsblom ja 1 

VDG:ksi lion Markku Kauppinen. 2 VDG:ksi ei valitettavasti ollut ketään hakijaa, joten virka jäi 

toistaiseksi avoimeksi. 

Jäsenmäärä piirissämme on edelleen hiukan laskussa. Kaksi klubia eli LC Lievestuore ja LC Multia 

ovat päättäneet lakkauttaa toimintansa tällä kaudella ja niistä olen tehnyt ilmoitukset myös LCI:lle. 

Piirikokouksen yhteydessä julkaisin kaksi liitolta saatua Melvin Jones-jäsenyyttä ja ne menivät PDG 

Eija Kiljalalle LC Pihtipudas / Emmit ja IPDG Heikki Näsille LC Kivijärvi. Muutoin muistamiset tullaan 

tekemään kauden avajaisjuhlassa elokuulla. 

Vaikka kausi rupeaakin olemaan loppupuolella, niin siitä huolimatta on syytä huomioida myös 

koulutusasioita. Liitto järjestää mm. webinaarin: Lohkon puheenjohtajien valmennus, joka on 

tarkoitettu kauden 2021-22 lohkon- ja alueenpuheenjohtajille, piirikuvernööreille ja 

varapiirikuvernööreille. Myös kaikki asiasta kiinnostuneet voivat tulla mukaan webinaariin. 

Linkki webinaariin  https://attendee.gotowebinar.com/register/5756999315662430224 

Järjestämispäivä on 18.5.2021 klo 18.00-19.30, aiheet LCI:n ohjelman mukaisesti: 

• lohkonpuheenjohtajan rooli ja vastuut 

• klubien hyvinvoinnin arviointi ja resurssit 

Lions.fi sivuilla on myös lohkon puheenjohtajan vuosikello 

 

Liiton vuosikokouksessa tehdään myös henkilövalintoja ja ehdokkaille järjestetään webinaarin 
kautta myös paneelikeskustelut seuraavasti: 

  Liiton puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaiden paneelikeskustelu 

·         tiistaina 25.5.2021 klo 18.00 - 19.00 

·         Linkki 
webinaariin: https://attendee.gotowebinar.com/register/3379858475858708493 

 Kansainvälinen johtaja (ID) -ehdokkaiden paneelikeskustelu 

·         keskiviikkona 26.5.2021 klo 18.00 - 19.00 

·         Linkki 
webinaariin: https://attendee.gotowebinar.com/register/1279591155690369805 

 

 

Mukavaa ja aurinkoista kevättä teille kaikille! 

 

Erkki Mäntylä, DG 
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