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Piirikuvernöörin mietteet 06/2020–2021  11.12.2020 

 

Hyvät piiriimme lionit! 
Kautemme lähestyy puoliväliä ja joulukin on pian ovella, mutta poikkeusolot eivät tahdo 

hellittää. Korona on nostanut päätään eripuolilla suomea voimakkaasti ja rajoituksia on 

lisätty. Se vaikuttaa myös meidän toimintaamme kentällä, kun monista tapahtumista / 

aktiviteeteista on jouduttu luopumaan tai ainakin siirtämään myöhäisempään ajankohtaan. 

Kuitenkin klubeissa on pyritty toimintaa jatkamaan ainakin etänä tehtävien tapaamisten ja 

aktiviteettien puitteissa. Valoa on kuitenkin tunnelinpäässä, kun näyttää siltä, että rokote olisi 

tulossa lähitulevaisuudessa saataville. Jospa sen myötä tilanne alkaisi keväänmittaan 

purkautua.  

 

Jäsenyys  

 

Kuten tiedätte, niin piirissämme tehtiin jäsenkysely lokakuulla. Kyselystä tuli hyvä aputyökalu 

jäsenyyteen liittyvissä haasteissa, kiitokset kaikille vastanneille. Nyt on laitettu liikkeelle 

valtakunnallinen jäsenkysely, joka on lähetetty piirisihteerin sähköposti viestinä jokaiselle 

piirimme jäsenelle, joiden sähköpostit ovat tiedossa. Osallistuttehan myös tähän kyselyyn 

samaan tapaan kuin meidän omaamme. Vastaamiseen menee noin 8 minuuttia ajastanne 

vastaahan 20.12.20 mennessä. Kiitokset jo etukäteen kaikille osallistujille. 

 

Lisäksi klubeille on laitettu erillinen kysely toimintamme jättäneiden osalta. Pyydänkin tässä 

klubien presidenttejä ja kummeja olemaan aktiivisia ja kysymään entisiltä jäseniltä 

mahdollisuutta osallistua tähän tärkeään kyselyyn ja tästä saataisiin tärkeä näkökulma myös 

toiminnastamme luopuneiden osalta. 

 
Piirijakoselvitys 
 
Piirijako ehdotusta on tiedotettu kaikissa piireissä ja nyt odotamme kommentteja asian 

tiimoilta. Vielä ei ainakaan oman piirimme osalta ole tullut yhtään kommenttia.  

 

Selvitysryhmän olisi tarkoitus tavata seuraavan kerran 2.- 3.1 jolloin käymme läpi kentältä 

tulleet palautteet. Kommentteja ao. asiaan voi laittaa sähköpostilla petri.lappi@rstlapit.fi 

Kommentit 31.12 mennessä, kiitos. 
 



 

 

 

 

Raportointi & Viestintä & Koulutus 
 

Muistattehan ilmoittaa joka kuukausi jäsenmääränne MyLCI:n sekä aktiviteettinne MyLioniin. 

Tämän ilmoituksen järjestelmiin voi tehdä klubin presidentti tai sihteeri. Muuten emme voi 

tietää kuinka piirimme klubeilla menee. 

Sisään portaaliin pääsee osoitteesta: https://app.mylion.org 

 

Järjestämme ylimääräisen koulutusillan Kuopiossa 12.1.2021 klo 18-20 
- sihteereille: Mylci ja Mylion sekä muut esille nousevat asiat. Tervetuloa sekä nykyiset että 

tulevat sihteerit sekä muutkin lions-raportoinnista kiinnostuneet. 

- uusille / uudehkoille leijonille: leijonatoiminnan perusasioita. 

 

Kaikille kahvi tai tee + ruokaisa sämpylä, jota varten varaa 13 euroa käteistä. 

Maksamme kaikkien osuuden ryhmälaskuna.  

Ilmoittautumiset ja ruokarajoitukset VIIMEISTÄÄN 4.1.2021 hannele.taattola@gmail.com 

Paikka: Finlandia Hotel IsoValkeinen Kuopio, Majaniementie 2, 70420 Kuopio 

 

Kauden 2021-2022 virkailijat 
 

Ehdokkaat K-piirin piirikuvernöörin sekä 1. ja 2. virkoihin on oltava tiedossa 15.1.2021 

mennessä. Mukana ao. virkoihin haettaessa liitteinä on oltava klubien antamat 

kannatustodistukset sekä ehdokkaiden suostumukset.  

 

Hakemukset virkoihin lähetetään postilla piirikuvernöörin osoitteeseen: Juvantie 38 

77330 VIRTASALMI.  

Mahdolliset klubialoitteet 15.1 mennessä samaan osoitteeseen. 

 

Haetaan lohkonpuheenjohtajia 
 

Piirissämme on 9 lohkoa. Tulevalle kaudelle haetaan piiritason tehtävistä kiinnostuneita 

lioneita. Olethan sinä sellainen.  
Kelpoisuusvaatimuksena on ,että lion on toiminut klubipresidenttinä ennen kauden 

alkamista.  

Lohkonpuheenjohtaja on tärkeä linkki klubien ja piirin välisessä yhteistyössä. 

Tule mukaan hyvään porukkaan. Ota yhteyttä 1. varapiirikuvernööriin Arja Kekoniin 

sähköpostilla osoitteeseen arja.kekoni@gmail.com 

 

Hyvää joulun odotusta kaikille ja 

pidetään lähimmäisistä huolta. 

Pysytään terveinä ja noudatetaan suosituksia. 
 

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2021 

 

 Tee hyvää – Jaa hyvää. 

 Kehitä, Osallistu, Suvaitse, Kiitä. 

 

 Pidetään tassut töissä. 

 Petri (Pete) Lappi 

 Teidän piirikuvernöörinne. 


