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             PIIRI 107 – G                        

DG Erkki Mäntylä 2020 -2021 

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

”Välitä lähimmäisestäsi” 

 

 

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 8/2020-21  31.1.2021 

 

Tervehdys 107-G piirin lionit! 

 

Lions-kaudesta on ohitettu ensimmäinen puolisko ja on ehkä aika hiukan katsoa miten ennen 

kautta asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Yleisilmeeltään kautta on varjostanut jo viime 

kaudella alkanut korona-pandemia. Pari päivää sitten tuli tasan vuosi täyteen siitä kun tauti 

rantautui tänne Suomeen, Inarissa varmistui ensimmäinen tautitapaus. 

Piirimme pari tärkeää tavoitetta oli, että jäsenmäärämme ei tippuisi kauden alun jäsenmäärästä. 

Tällä hetkellä jäsenmäärämme näyttää -15 jäsentä ja pidän tuota lukua melko kohtuullisena. 

Tiedän, että ainakin parissa klubissa on tilattuja uuden jäsenen kansioita ja sen mukaan tilasto on 

vielä paranemassa. Kiitos teille kaikille siitä, että olemme saaneet jäsenmäärän pysymään näin 

hyvänä. LCI on myös lähettänyt MD tasolle viestin, jossa se pyytää käynnistämään projektin 

Maailmanlaajuisen jäseneksiottopäivän toteuttamiseksi 24.4.2021. Asiasta enemmän liiton 

sivuilla. 

Toisena tavoitteena meillä on ollut, että kaikki piirin klubit osallistuisivat jollain summalla (esim. 10 

e/jäsen) meneillään olevaan LCIF 100 keräykseen. Tällä hetkellä piirimme on keräyksessä 

valtakunnallisesti ykköspaikalla, ja keräykseen on osallistunut piiristämme noin joka kolmas klubi. 

Vielä on petraamisen varaa, jotta saisimme mahdollisimman kattavan osallistumisprosentin 

piiristämme mukaan. Liitolta on myös luvattu kahdelle eniten lahjoittaneelle klubille liiton 

kustantama Melvin Jones-jäsenyys. Laskentaperusteena ei ole pelkkä eurosumma vaan 

lahjoitettua euroa / jäsen. 

 

Nyt alkaa olla myös aika miettiä tulevan kauden klubivirkailijoita ja nimetä 

ehdollepanotoimikunnat, jotka esittävät henkilöitä virkoihinsa. Muistuttaisin, että nimettäisiin 
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kaikissa klubeissa myös ns. GAT-jäsenet eli palveluvastaava (GST), jäsenvastaava (GMT) ja 

koulutusvastaava (GLT). Se helpottaa hyvin paljon tiedonkulkua klubien-, piirin- ja liiton sekä LCI:n 

välillä. Tieto kulkee kaikkien portaiden välissä mahdollisimman hyvin. 

Suosittelen klubien valitsemaan ja nimeämään myös ns. klubin hallintovirkailijan, joka saa 

vastaavat käyttöoikeudet kuin presidentti ja sihteeri. Hallintovirkailija voi hoitaa esimerkiksi klubin 

raportoinnit järjestelmiin. Siten esimerkiksi sihteerinä voi toimia henkilö, jolle jäsen- ja 

aktiviteettiraportointi on muutoin hankalaa. 

Liittotasolla yhtenä isona asiana on meneillään oleva piiriuudistus, jonka on määrä tulla myös 

keskusteluun piirikokouksiin sekä liiton vuosikokoukseen päätökselle. Meidän piirimme osalta 

piirijakouudistus on tuomassa muutoksia siten, että tuleva piiri käsittäisi pääosin nykyisen G-piirin 

sekä osan nykyistä E-piiriä. Myös Kuhmoinen, nykyisestä C-piiristä siirtyisi meidän tulevaan piiriin 

samoin kuin Kangasniemi nykyisestä K-piiristä. Hartola ja Sysmä siirtyisivät nykyisestä G-piiristä 

tulevaan FI 7 piiriin. Hartola, Sysmä sekä Kangasniemi ovat ilmaisseet alustavat halunsa tulevaan 

uudistukseen ja se on otettu myös huomioon tässä jaossa.  

Pääosin piirijakouudistus on otettu valtakunnassa hyvin vastaan mutta tietysti se on aiheuttanut 

myös jonkinasteista kritiikkiäkin. Suurin kritiikki on tullut lähinnä nykyisten A- ja M-piirien 

suunnalta. Siellä on ajatuksena, että miksi ruveta muuttamaan toimivaa järjestelmää. Onhan se 

totta, että molemmat piirit ovat vielä toimivia esim. jäsenmäärän suhteen mutta sama tilanne ei 

ole koko valtakunnassa. Ohessa vielä kartta ehdotetusta piirijaosta sekä kuntaluettelo meidän 

tulevasta piiristä jäsen- sekä klubimäärineen. 

 

Tulevia kokouksia:  

Piirin työvaliokunta (GTM)  pe 12.2.2021 klo 18.00 

Piirihallitus (GTM)  la 20.2.2021 klo 10.00 

III-aluefoorumi, Jämsä (GTM) ma 22.2.2021 

II-aluefoorumi, Jyväskylä  ti 23.2.2021 

I-aluefoorumi, Hankasalmi  ke 24.2.2021 

IV-aluefoorumi, Äänekoski  ke 24.2.2021 

V-aluefoorumi, Viitasaari  to 25.2.2021 

Nykyisten rajoitusten ja pandemialevinneisyyden vuoksi kehotan harkitsemaan ja 

valmistautumaan myös aluefoorumeiden pitämistä netin välityksellä. 

 

Mukavaa talven jatkoa! 

Erkki Mäntylä, DG 
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