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             PIIRI 107 – G                        

DG Erkki Mäntylä 2020 -2021 

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

”Välitä lähimmäisestäsi” 

 

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 2/2020  31.8.2020 

 

Arvoisat 107-G piirin lionit! 

 

Uusi Lions-kausi on jo päässyt alkuun. Osa klubeista on jo kokoontunut elokuun aikana ja 

lopuillakin toiminta on alkamassa syyskuun aikana. Olen päässyt itsekin aloittamaan jo 

klubivierailut ensimmäisissä klubeissa ja vastaanotto on ollut lämmin. Heti ensimmäisellä 

klubivierailullani, LC Kuorevedellä ilahdutti suuresti se, että klubiin hyväksyttiin tuolloin kaksi uutta 

jäsentä. Samaa jäsenkehitystä toivon myös muihin klubeihin. Uuden jäsenen kansoita on 

saatavissa allekirjoittaneelta. 

 

Kauden ensimmäinen piirihallituksen kokous pidettiin Karstulassa, Wanhoissa Wehkeissä 

lauantaina 22.8.2020 ja siellä suoritettiin myös viime kauden palkitsemiset. Palkittavia oli suuri 

joukko. Itselleni yhdessä PDG Pertti Jämsenin kanssa osui myös miellyttävä huomionosoitus kun 

meille myönnettiin Lions liiton kiintiöistä Melvin Jones jäsenyys. Olemme siitä hyvin kiitollisia ja 

otettuja.  

 

Viime viikonloppuna pidettiin Porissa kauden toinen kuvernöörineuvoston kokous ja siellä 

ajankohtaisina asioina oli mm. klubien ja piirien mallisääntöjen päivittäminen. Säännöt ovat olleet 

jo jonkin aikaa PRH:n tarkastettavina ja sieltä on tullut pieniä muutosehdotuspyyntöjä, jotka 

kokouksessa hyväksyttiin ja vastaukset lähetetään PRH:lle piakkoin. Siten mallisääntöjen 

hyväksyntää on odotettavissa jollain aikataululla. Mikäli klubeilla on suunnitteilla 

sääntöuudistuksia, niin kannattaa odottaa mallisääntöjen hyväksyntää ennen kuin rupeaa 

sääntöprosessia tekemään. 
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Muistutan klubeja piirikokouksen päätöksistä, joiden mukaan piiri on päättänyt kerätä klubeilta 

nuorisoleirimaksua 5 e / jäsen ja Metsoleijona-lehtimaksua 3 e / jäsen, enintään 90 e / kubi. 

Lehtimaksun voi korvata myös hankkimalla lehti-ilmoituksen. Maksut toivotaan maksettavan 

vuoden loppuun mennessä piirin tilille  FI54 5242 5220 0183 41. 

 

LCIF100 keräystä on jatkettu yhdellä vuodella eli se kestää kauden 2021-22 loppuun saakka. 

Piirimme tavoite on, että jokainen klubi tulisi siihen osallistumaan, vaikkapa vain kympillä / jäsen. 

LCIF-koordinaattorimme tulee olemaan keräyksen etenemisestä klubeihin tarkemmin yhteydessä. 

 

Arne Ritari-säätiö on meidän kansallinen säätiömme, mikä kerää varoja adressein ja 

ritarinimityksin. Sinne kerätyt varat jaetaan kotimaan avustuksiin ja projekteihin. Adresseista 

palautuu piirille 1,50 euroa / adressi ja AR-ritareista 75 e / nimitys. 

 

Kilpailuhaaste 

Julistan kaudelleni kilpailun, lähinnä klubisihteereille. Kauden lopussa tulen palkitsemaan 

klubisihteerin, joka on hoitanut tehtävänsä mallikkaimmin, ottaen huomioon sihteerille kuuluvat 

tehtävät eritoten raportoinnit MyLCIin ja MyLioniin. 

 

Piirifoorumi tullaan pitämään la 26.9.2020 klo 9.30 – 14.00 Jämsässä, Ruotsulan Hovissa, os. 

Turkinkyläntie 74, Jämsä. Kokouksen yhteydessä on koulutuksia presidenteille, sihteereille ja 

rahastonhoitajille. Ohjelma-aikataulut tullaan lähettämään klubeille pikapuoliin. 

 

Lohkonpuheenjohtajille tullaan järjestämään nettikoulutus PCC Jari Rytkösen toimesta 7.9.2020 

klo 17.00 – 19.00. 

 

Pidetään itsemme terveinä, 

 

Erkki Mäntylä, DG 

 

 


