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”Välitä lähimmäisestäsi” 

 

 

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 9/2020-21  28.2.2021 

 

Tervehdys 107-G piirin lionit! 

 

Kevät tekee tuloaan. Nyt on päästy jo nauttimaan myös muutamista hyvinkin aurinkoisista 

kevätpäivistä ja johan se kalenterinlehtikin kääntää kevätkuukausille. Valitettavasti vaan 

koronapandemia ei vielä ole kunnolla hellittänyt otettaan. Pandemian tuomat yhteiskunnan 

kiristystoimet ovat vielä kiristymässä mutta uskon kuitenkin, että valoisampaa tulevaisuutta kohti 

olemme kuitenkin menossa. Koitetaan vielä jaksaa pinnistellä. 

Loppukausi näyttää menevän vielä kuitenkin kokousten ym. suhteen etäyhteyksien merkeissä. Nyt 

on jo tehty päätökset loppukauden kokouksista niin piirin, liiton kuin kansainvälisen 

vuosikokouksenkin suhteen, että ne kaikki on päätetty pidettäväksi etänä, netissä. Myös monet 

klubien virkailijoiden koulutukset pyritään pitämään netin välityksellä. Näen, että ne ovat kuitenkin 

tärkeä pitää vielä tällä kevätkaudella, jotta ensi kausi saadaan mahdollisen joustavasti alkuun. 

Piirissämme on vaihtunut koulutusjohtaja (GLT) kesken kauden ja tuleva GLT lion Anne Koivisto on 

lupautunut ottamaan vastuuta jo tälle kaudelle, kiitos hänelle siitä. 

Muistuttaisin vielä toistamiseen, että klubivirkailijoita valittaessa klubeihin, valittaisiin kaikkiin 

klubeihin myös ns. GAT-jäsenet eli palveluvastaava (GST) ja jäsenvastaava (GMT). 

Koulutusvastaava (GLT) on sääntöjen mukaan klubin varapresidentti. Valinnat helpottavat hyvin 

paljon tiedonkulkua klubien-, piirin- ja liiton sekä LCI:n välillä.  

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

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

raportoinnit järjestelmiin.  

 

mailto:erkki.mantyla@lions.fi


2 
 

Kuluvalla viikolla saatiin pidettyä kolmen alueen aluefoorumit myös etänä mutta I- ja V-alueen 

aluefoorumit siirrettiin myöhempään ajankohtaan. Pidetyissä aluefoorumeissa oli hyvää 

keskustelua mm. klubien tilanteesta koronan keskellä. 

Tulevan kauden 2 VDG:n hakuaikaa on jatkettu 12.3.2021 asti, koska määräaikaan mennessä ei 

ollut tullut yhtään ehdokasta. Toivon, että hakija myös tuohon virkaan löytyisi. Voin omalta 

kohdaltani suositella virkaa kenelle tahansa. Virkaan saa hyvän koulutuksen sekä liiton, että 

päämajan puolesta ja tehtävä antaa todella paljon kausien aikana. 

Muistuttaisin vielä myös klubien kansainvälisten jäsenmaksujen rästeistä. Jokin aika sitten 

kansainvälisiä jäsenmaksuja oli maksamatta vielä 30 klubilla. Klubit ovat odotelleet paperilaskuja, 

joita ei välttämättä ole edes lähetetty. Klubien tulee käydä tarkastamassa velkasaldot MyLCI:stä ja 

maksaa ne oma-aloitteisesti pois. Jäsenmaksujen eräpäivä on ollut jo joulukuussa. 

Noin 15 klubilta on jäänyt maksamatta myös piirikokouksen päätöksen mukainen nuorisoleiri- ja 

Metso Leijona-lehtimaksu. Pyydän, että klubit hoitavat myös ne maksut kuntoon. 

Piirihallitus tulee esittämään tulevalle piirikokoukselle, että ensi kaudella ei tultaisi perimään 

nuorisoleirimaksua lainkaan, koska leirit ovat siirtyneet piirissämme ainakin kahdella vuodella 

eteenpäin. Piirin jo keräämät nuorisoleirimaksut tullaan luovuttamaan lyhentämättöminä 

seuraavan leirin järjestäjäklubeille leirin kuluihin. Muihin kuluihin niitä ei voida käyttää. 

 

 

Mukavaa kevättä teille kaikille! 

 

Erkki Mäntylä, DG 

 

 

 


