
1 
 

             PIIRI 107 – G                        

DG Erkki Mäntylä 2020 -2021 

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

”Välitä lähimmäisestäsi” 

 

 

 

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 6/2020  1.12.2020 

 

Tervehdys 107-G piirin lionit! 

 

Syyskauden kokoukset niin klubi, piiri kuin liittotasollakin on pidetty lukuun ottamatta joulukuun 

tapaamisia lähinnä klubitasolla. Piirin työvaliokunta kokoontui etänä Go To Meetingin kautta ja 

valmisteli piirihallituksen kokousta. Piirihallitus kokoontui melko pienen porukan voimin 

pikkujoulun merkeissä Majatalo Morvassa, missä saimme taas kerran nauttia maittavat syömiset. 

Piirikokouksen yhteydessä esiteltiin myös tulevaa piirijakouudistusta, mistä laadittu myös 

edellinen kuvernööritiedote. Tiedote on julkaistu myös poikkeuksellisesti eilen ilmestyneessä G-

Sanomissa. Pyydän jäsenistöä tutustumaan ehdotukseen ja klubeja kommentoimaan sitä 

tarvittaessa allekirjoittaneelle joulukuun loppuun mennessä. Seuraava työkokous 

kuvernöörineuvostolla asian tiimoilta on sovittu 2. – 3. tammikuuta 2021. 

Piirikokouksen yhteydessä valittiin Rauhanjulistekilpailun piirin ehdokas jatkoon ja neljän työn 

keskuudesta voittajaksi selviytyi Unna Kauppisen työ. Unna on Uuraisten koulukeskuksen 6. luokan 

oppilas. Hänet tullaan palkitsemaan piirin stipendillä.   

Myös aluefoorumit on saatu pidettyä eri puolilla piiriä sovitusti. Ohjelmat olivat hyviä ja 

monipuolisia kaikissa kokoontumisissa. Kiitokset järjestäjille. Itse pääsin osallistumaan kahteen 

foorumiin eli 24.11.2020 II-alueella, Vesilinnassa ja 26.11.2020 I-alueella, Luhangassa.  

Kuvernöörineuvoston kokous oli määrä pitää Nilsiän Tahkolla 27.-28.11.2020 mutta se jouduttiin 

perumaan pandemian vuoksi fyysisenä kokouksena ja pidettiin sitten GTM kokouksena etänä. 

Asiat saatiin myös näin käsiteltyä. 
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Vaikka kevääseen ja vuosikokouksiin onkin vielä jonkin verran aikaa, niin muistuttaisin kuitenkin 

klubeja siitä, että mikäli teillä on aloitteita mietittynä vuosikokouksille, joko liiton tai piirin, niin ne 

pitäisi olla jätettynä tammikuun puoleenväliin mennessä, jotta ne keritään käsitellä ja siten 

voidaan hyväksyä vuosikokoukseen.  

Muistutan vielä klubeja piirikokouksessa sovituista klubimaksuista eli nuorisoleirimaksu 5 e / jäsen 

ja Metsoleijona-lehtimaksu 3 e / jäsen, max 90 e / klubi tai lehtimainos. Maksut pyydetään 

maksamaan piirin tilille vuoden loppuun mennessä. Piirin tilino: FI54 5242 5220 0183 41. 

 

Seuraavassa terveiset Ilkalta ja Johannalta: 

Hopi hopi Leijonat! 
Metso-Leijona ilmestyy helmikuussa 2021. Nyt reipas leijonamieli esiin ja materiaali Ilkalle. 
Juttuja, kuvia ja ilmoituksia kaivataan, koska on kivaa, jos lehdessä on muutakin kuin kannet ja toisaalta 
sisäsivuja emme halua jättää pelkästään leijonien lasten tai lastenlasten piirustuspaperiksi. 
Laita postia tulemaan vuodenvaihteeseen mennessä: ilkka.salonen@lions.fi. 
Joulua kohti! 
t. Ilkka S. 

Kiitos leijonat: Tukenne ansiosta 15 uutta kasvattajaa sai käyttöönsä Elämisentaitoja -ohjelman! 
Syyskauden viimeinen Lions Quest -peruskurssi pidettiin Jyväskylässä 19.-20.11. Kurssilaiset 
kiittelivät Quest'n materiaalia, tutustuivat työtapoihin ja kokivat vertaiskeskustelut antoisina. 
t. Johanna 
 

Korona pandemia näyttäisi olevan nostamassa myös päätään taas meillä täällä Suomessa kuin 

muuallakin maailmassa. Kokoontumisrajoituksia on tiukennettu melko radikaalisti eri puolilla 

Suomea ja se saattaa rajoittaa jatkossa monen klubin toimintaa. Se pakottaa meitä miettimään 

ehkä uusiakin palvelumuotoja jatkossa. Ei kuitenkaan anneta periksi eikä luovuteta tämän taudin 

kourissa vaan taistellaan sen läpi, kyllä me tästä selviämme ja valoisammat ajat vielä tulevat. 

Toisaalta nyt kun joulukin on lähestymässä, niin on muutoinkin hyvä hetki rauhoittua ja kerätä 

voimia uuteen jaksoon läheisten seurassa.  

 

Mukavaa ja rauhallista adventin aikaa teille kaikille! 

 

 

 

Erkki Mäntylä, DG 
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