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Kutakuinkin tasan parinviikon päästä on piirimme vuosikokous. Tällä kertaa vuorossa on 
sähköisesti etänä järjestettävä vuosikokous. Vaikka moni klubi on kauden aikana totutellut 
käyttämään erilaisia ohjelmistoja, jotka mahdollistavat yhteiset tapaamiset, on myös klubeja, 
joissa sähköinen kokoustaminen on vieras asia. Otetaanpa joukolla digiloikka haltuun. 
Rohkeasti mukaan lauantaina 24.4 klo.10:00, linjat aukeavat jo 9:30. Tervetuloa 
kokoustamaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jäsenyys  

Piirimme vuosikokous 
 
Ohjelmistona käytetään GoToMeeting ohjelmistoa. Tärkeintä on ilmoittautua kokoukseen 
hyvissä ajoin. Ilmoittautuminen kokoukseen tehdään linkistä, joka löytyy piirimme 
nettisivuilta sekä tästä kirjeestä.  

 
ILMOITTAUTUMINEN K-PIIRIN 2020-2021 VUOSIKOKOUKSEEN. 
 

Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla kullekin osallistujalle linkki, josta kokoukseen 
osallistutaan. Sähköisen ilmoittautumisen lisäksi on klubien äänivaltaisten jäsenten 
valtakirjat muistettava toimittaa piirisihteerille viimeistään 21.4.2021. Joten täyttäkää 
valtakirjat huolella, jotta saamme jokaisen sähköpostiosoitteen laitettua järjestelmään. 
Uutena asiana on myöskin sähköinen äänestäminen. Kokouksen äänestyksissä käytetään 
OpaVote ohjelmistoa, johon niinikään tarvitaan äänivaltaisen jäsenen sähköpostiosoite 
vaalilinkin lähettämistä varten. Tutustukaa dokumenttiin ´OpaVote ohjeistus maaliskuu 
2021´, joka on myöskin vuosikokousaineiston mukana. Valtakirja on palautettava postitse 
ja/tai skannattuna piirisihteerille osoitteeseen:  
Lions K-piiri c/o Sari Laine, Kauppakatu 17 B 4, 74100 Iisalmi, sähköisesti sari.m.laine@op.fi 
 
Tieto valtakirjan postituksesta on laitettava sähköpostilla sari.m.laine@op.fi välittömästi 
postituksen jälkeen, jotta tiedämme odottaa postista tulevia valtakirjoja. 
 
Vuosikokousaineisto on toimitettu klubijakeluna edellisten mietteiden yhteydessä 
17.3.2021. Tämänkin kirjelmän yhteydessä laitetaan muistin virkistämiseksi vuosikokous 
aineisto vielä uudemman kerran, jos vaikka bittiposti ei ole saavuttanut kaikkia klubeja.  
Lisänä on myös GoToMeeting ohjelmiston käyttöohjeet osallistujan näkökulmasta 
katsottuna. Tutustukaa aiheeseen etukäteen, niin osallistuminen onnistuu hyvin. 
 

Ollaan linjoilla kahdenviikon kuluttua lauantaina 24.4 
Jos kysyttävää asiasta ottakaa yhteyttä. 

https://forms.gle/CqahHQX8bQrsRQJ27
mailto:sari.m.laine@op.fi
mailto:sari.m.laine@op.fi
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Jellonien Kulmat kuntoon! -haaste kiirii yli valtakunnan 
 
Kulmat kuntoon! -talkootempauksen tavoitteena on saada miljoona suomalaista tuunaamaan 
lähiympäristöä kuntoon leijonien ja leojen kanssa. Nyt on oiva tilaisuus täydentää klubien 
palveluvalikoimaa sekä saada jellonatoiminta räiskyvästi ihmisten pariin.  
 
Vastuullisuus ja halu toimia oman ympäristön puolesta vahvistuu ihmisten parissa. Mikä 
parasta, ympäristö on yksi leijonien kansainvälisistä painopisteistä ja se tarjoaa hurjan monta 
tapaa tehdä hyvää. Liity tulevaisuudentekijöiden uskaliaaseen joukkoon ja innosta muitakin 
mukaan. Muista, että ympäristötyön lisäksi voit tehdä muutakin palvelutyötä. Tutustu 
aktiviteettiin liiton nettisivuilla: 
https://www.lions.fi/toiminta/kumppanuushankkeet/leijonat_puhtaan_veden_puolesta/kul
mat_kuntoon_-haaste_kiirii_yli_valtakunnan/ 
Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä: puhtaatvedet@lionstoimisto.fi 
 
 
KiTeNet-hanke 
 
Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen (KiTeNet) on valtakunnallinen noin 10-vuotiaisiin 
kohdistuva interventio, jossa halutaan ohjata lapsia terveeseen itsensä suojelemiseen ja 
toisen kunnioittamiseen internetissä. Projektimateriaalein tuetaan kodin ja koulun 
yhteistyötä ja erityisesti lasten ja vanhempien keskusteluyhteyttä. Tiedotuskampanjat, 
nettisivut, jaettavat materiaalit, luotavat kumppanuusverkostot (mm. MLL, Ehyt, Kavi, poliisi, 
Vanhempainliitto) ja tukihenkilöt ovat osa hanketta. Kauden 2021-22 aikana klubien 
tehtävänä on olla yhteydessä paikkakuntansa kouluihin ja vanhempainyhdistyksiin projektin 
tiimoilta, jotta tavoitamme koko ikäryhmän kaikilla paikkakunnilla. 
 

Savon Leijona-lehti 
 

Lehtemme Savon Leijona on ilmestynyt tällä viikolla. Lehden jakelusta vastaavat tällä kaudella 
lohkojenne puheenjohtajat, joille lohkojen lehdet on postitettu. Joten klubien presidentit 
olkaa yhteydessä lohkojenne puheejohtajiin, mikäli klubinne lehtiä ei ala kuulumaan. 
 

Piirijakoselvitys 
Piirijako esitys etenee Lions-liiton vuosikokoukseen. Piirimme vuosikokousaineistossa 
mukana dokumentti Piirikartat_160321, josta näkee piirijakotyöryhmän ehdotuksen 
uudeksi piirijaoksi. Jäsenjakeluna liittomme taholta 7.4.2021 on lähetetty Lion-viesti 
sähköpostilla, jossa on mukana ’dokumentti 20210330_esitys_uudeksi_md107_piirijaoksi’ 
Piirijakoasia tullaan myös käsittelemään piirimme vuosikokouksessa pykälässä 21. 
Piirijakouudistus, tiedoksi vuosikokoukselle. 
Asiaa käsiteltiin myös piirinhallituksen kokouksessa 7.4.2021 ja päätettiin suosittaa 
jäsenistöllemme asian hyväksymistä esitetyssä muodossa liitonvuosikokouksessa 
kesäkuussa.  

https://www.lions.fi/toiminta/kumppanuushankkeet/leijonat_puhtaan_veden_puolesta/kulmat_kuntoon_-haaste_kiirii_yli_valtakunnan/
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Raportointi & Viestintä & Koulutus 
 
Vaikka klubinne jäsenistössä ei muutoksia tapahtuisi, niin kuukauden jäsenilmoitus on 
muistettava tehdä silti MyLCI:hin, tässä olisi meillä kaikilla hieman korjaamisen paikka.  
Oli klubillanne sitten pieni tai suuri aktiviteetti, ei tapahtuman, palvelun jne.. koolla ei ole 
merkitystä sen raportointiin vaan kaikki hyvän eteen tekeminen on arvokasta ja siitä pitäisi 
kertoa kaikille. Tämä onnistuu helposti raportoimalla MyLioniin. Tämän ilmoituksen 
järjestelmiin voi tehdä klubin presidentti tai sihteeri. Muuten emme voi tietää kuinka hienosti 
klubeillamme menee. Eli ilmoituksenne on ikään kuin avoinpäiväkirja, josta pystymme 
katsomaan Lions tilannetta kautta maan. 
Sisään portaaliin pääsee osoitteesta: https://app.mylion.org 
 
Mikäli teillä on haasteita kirjautumisen tai raporttien tekemisessä ottakaa reippaasti yhteyttä 
koulutusvastaavan Hannele Taattolaan hannele.taattola@gmail.com tai piirimme järjestelmä 
valvojaan Otto Pitkäseen otto.pitkanen@opitkanen.net myös matalla kynnyksellä asiassa voi 
olla yhteydessä piirisihteeri Sari Laineeseen tai allekirjoittaneeseen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Pysytään terveinä ja noudatetaan suosituksia. 
 Tee hyvää – Jaa hyvää. 
 Kehitä, Osallistu, Suvaitse, Kiitä. 
 
 Pidetään tassut töissä. 
 Petri (Pete) Lappi 
 Teidän piirikuvernöörinne. 

Virtasalmella järjestettiin 9.4.2021 
Pieksämäen klubien yhteinen Leijonamarssi 
kansainvälisen kokouksen paraativideoon. 

 
Kuva: Tatjaana Lappi. 
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