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             PIIRI 107 – G                        

DG Erkki Mäntylä 2020 -2021 

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

”Välitä lähimmäisestäsi” 

 

 

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2020  31.12.2020 

 

Tervehdys 107-G piirin lionit! 

 

Vuosi 2020 rupeaa olemaan historiaa, viimeisiä tunteja vietellään. Vuosi on ollut kaikestaan hyvin 

erilainen ja poikkeuksellinen edellisiin vuosiin verrattuna ja toivottavasti se jää poikkeukselliseksi 

myös tuleviin vuosiin verraten. Tämä vuosi on tuonut erilaisia toimintatapojen muutoksia meidän 

kaikkien elämäämme ja uskallan sanoa, että kaikki eivät ole olleet pelkästään huonoja. Varmasti 

myös joistain niistä on tullut ja tulee ”uusia normaaleja”.  

 

Samalla kun vuosi vaihtuu, niin toimintakautemme on tasan puolessa välissä. On aika miettiä jo 

tulevaa sekä myös sitä, mitä olemme saaneet tällä kaudella tehtyä. Kuvernöörineuvosto 

kokoontuu heti 2.-3.1.2021 työkokoukseen Savonlinnaan, missä jatkamme työtä uuden piirijaon 

tiimoilta. G-piiristä olen saanut hyvin vähän palautetta tai kommentteja asian tiimoilta. 

Kuten viimeisessä G-Sanomissa oli mainittu, niin piirijakouudistuksesta on tulossa nettiwebinaari 

kaikille jäsenille maanantaina 11.1.2021 klo 18:00 alkaen. Webinaari istunto on avoinna klo 17:30 alkaen. 

Osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista, jonka voit tehdä alla olevasta linkistä. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4346400662586210832 

 

Muutamia ajankohtaisia asioita myös muistin virkistämiseksi: 

Tulevien piiri- ja varapiirikuvernöörien hakemukset sekä kannatustodistukset tulisi lähettää 

allekirjoittaneelle tammikuun puoleenväliin mennessä. 

Tulevien vuosikokousten mahdolliset aloitteet tulee olla lähetettynä myös tammikuun puoleenväliin 

mennessä. Piirin aloitteet allekirjoittaneelle ja liiton aloitteet liiton toimistoon. 
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Nyt kun meillä on edes vähän lunta ja toivottavasti sitä saadaan myös vähän lisääkin, niin muistutan myös 

yhteistyöstämme Hiihtoliiton kumppanina. Tarkoitushan oli jo viime keväänä järjestää paikallisten 

urheiluseurojen kanssa lapsille Leijona-hiihtoja ympäri maata mutta lumitilanne ei sitä sallinut viime 

talvelle. Nyt jos kelit sallivat, niin tarkoitus on kokeilla asiaa uudelleen. Yhteistyöstä löytyy liiton nettisivuilta 

enemmän tietoa. Toivon, että klubit innostuvat asiasta ja järjestävät lapsille tapahtumia mahdollisimman 

paljon. Pyydän kisoista tietoja myös allekirjoittaneelle, jotta pysyn kartalla, miten niitä järjestetään. 

       Kuva lapsille jaettavasta kisamitalista. Mitali tulossa myyntiin nettikauppaan. 

 

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

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

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

Tarkistakaahan, että maksut on hoidettu. 

 

Jäsentilanne piirissämme on tällä hetkellä – 18 jäsentä, yhdessä klubissa on ollut – 7, joten muissa 

56 klubissa laskua on ollut yhteensä 11 jäsentä, joten olemme pysyneet piirin tavoitteessa melko 

hyvin. Kiitos siitä teille kaikille. 

 

Toisena piirin päätavoitteista on ollut klubien osallistuminen LCIF 100 keräykseen. Marraskuun 

tilaston mukaan olemme pärjänneet siinäkin tähän mennessä hyvin. Klubeistamme on osallistunut 

keräykseen reilu 20 %, mikä on paras tulos koko valtakunnassa. Keräyssumma on reilut 6 000 euro 

ja sekin on valtakunnan toiseksi paras. Tiedän, että joku klubi on osallistunut keräykseen myös 

joulukuun aikana mutta toivon vielä mahdollisimman monen klubin siihen osallistuvan. Piirimme 

tavoitehan on, että kukin klubi siihen osallistuisi itse määrittelemällään summalla, esim. 10 e /jäs. 

 

 

Haluan toivottaa teille kaikille parempaa tulevaa vuotta 2021! 

 

Me palvelemme - We serve! 

 

Erkki Mäntylä, DG 


