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 Piirikuvernöörin mietteet 08/2020–2021  12.02.2021 

 

Hei kaikille, talvi näyttää meille parhaat puolensa ja luntakin on varmasti ihan jokaiselle ihan 

tarpeeksi. Valitettavasti korona edelleen jatkaa leviämistä eriasteisesti eripuolilla Suomea. 

Tästä tilanteesta johtuen, teimme piirimme hallituksessa 5.2 päätöksen ettei fyysistä 

vuosikokousta huhtikuulla tulla Pieksämäellä järjestämään, valitettavasti. Tärkeintä on 

jäsentemme terveys ja kyllä se päivä vielä tulee, jolloin päästään yhdessä kokoontumaan. ���� 

 

Etäkokoukset ovat olleet viime- ja kuluvalla kaudella jo arkipäivää monessa piirissä. 

Etänä järjestettävää vuosikokousta varten päätettiin perustaa työryhmä, joka suunnittelee 

etäkokouksessa tarvittavat tekniset puitteet, yhteydet, äänestykset sekä jaettava materiaali 

30pv. ennen kokouksen alkua. Kokouksen ajaksi työryhmä kokoontuu ”johtokeskukseen” 

jotta eo. järjestelyt ja kokouksen kulku voidaan viedä läpi sujuvasti. 

Kokouksesta tiedotetaan lisää, kunhan olemme kasanneet kokouspaketin. Joka tapauksessa 

perinteiset valtakirjat virallisten klubiedustajien toteamiseksi tarvitaan. 

 

Jäsenyys  

 

Jäsentrendi jatkaa valitettavasti samaa rataa, edelleen vähennystä tapahtuu kaikissa piireissä. 

Tosin muutamassa piirissä on tilanne parempi ja vähennystä on vain muutamia jäseniä. 

Valtakunnallisesti jäsenmäärä oli helmikuun alussa 19603, joka tarkoittaa sitä, että menetys 

viimekauden lopulta on -485 jäsentä. Tässä tilastossa piirimme on suurin yksittäinen piiri, 

josta väki on vähentynyt eniten. Tästä ei kannata masentua vaan keskitytään omiin 

vahvuuksiin ja jatketaan Lions-työtä pyyteettömästi ja siihen uskoen. Hyväntekeminen kantaa 

hedelmää tässäkin haasteessa. 

Jokainen lion on osaava rekrytoija, kun on palveluvuosia takana. Rohkeasti ottamaan yhteyttä 

tuttaviin, ystäviin, työkavereihin ja puolituttuihin. 

Uusien jäsenten paketteja on saatavilla allekirjoittaneelta. 

Piirijakoselvitys 
 
Piirijakoselvitys etenee hiljakseen ja vielä kuulemiset muutamien piirien osalta on kesken. 

Uudistukseen liittyvä sääntöjen läpikäynti on hieman tarkentunut, kun saimme vihdoinkin 

myös päämajasta selvityksen sääntöjen tulkinnasta piirijakoon liittyen. Kun piirijakoa 

esitetään muutettavaksi MD-tasolla eli kokonaisuudistuksena ja hakijana on Lions-liitto, 

tällöin liiton vuosikokous tekee päätöksen esityksen läpimenosta yksinkertaisella äänten 

enemmistöllä. Maaliskuulla tulee lopullinen ehdotus piirijaosta, kunhan viimeiset kivet on 

käännetty asian tiimoilta. Piirihallituksemme kokouksessaan 5.2 oli yksimielinen siitä, että 

esitetty 8. piirinmalli olisi kannatettava vaihtoehto.  



 

 

 
 

 

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. 

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä puhtaatvedet@lionstoimisto.fi 

Tutustukaa mietteiden mukana oleviin liitteisiin. 

  

 

PUHTAAT VEDET, YMPÄRISTÖ 
 

Piirimme alueella on aloitettu keskustelu mahdollisesta yhteistoiminnasta varsinkin 

talkooavun muodossa Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry:n aluesihteerin Juha Aholan 

kanssa. (P-S L omistaa mm. Rastunsuon lintujärven). Yhteistyö sopisi erinomaisesti klubien 

palveluaktiviteetiksi. P-S L on hyvä yhteistyökumppani, koska heillä on tietoa, mitä voi tehdä, 

missä, milloin, kenen luvalla jne. 

Savon Leijona-lehti 
 

Muistattehan, että piirimme lehti Savon Leijona ilmestyy huhtikuussa 2021. 

Kaikki siihen tuleva materiaali on lähetettävä sähköpostilla airi.leskinen1@gmail.com   

viimeistään 5.3.2021.  

Joten oli teillä sitten pieniä tai isompia kertomisia, niin kaikki mukaan omaa lehteämme 

tekemään. HUOM! LEHDEN TEEMANA: HISTORIAN HAVINAA, joten nyt etsimään klubien 

historiakansiot ja juttuja Airille. 

Kiitos kaikille jo ennakkoon, tehdään taas yhdessä hyvä lehti! 

 

Lasten Leijonahiihto 
 

Yhteisen kampanjan tavoitteena on järjestää Lasten Leijonahiihdot koulujen 

hiihtolomien aikaan, jolloin 4–12-vuotiaat lapset voivat kokeilla hiihtoa. 

Haasteita tapahtumien järjestämiseen tuo tietysti korona. Viranomaissuosituksia ja määräyksiä 

on hyvä seurata, jotta tiedämme mitä voidaan tehdä ja mitä ehdottomasti ei. 

Toisaalta tapahtuman voi järjestää myös pienemmissä ryhmissä, jolloin on turvallisempaa. Näin 

toimien on viranomaissuosituksia/määräyksiä helpompi noudattaa. 

Päiväkodeissa ja kouluissa ulkoillaan ja harrastetaan talvilajeja, joten leijonat voivat myös sitä 

kautta järjestää tapahtuman yhteistyössä varhais- kasvatuksen sekä peruskoulujen kanssa. 

Kaikille osallistujille klubit jakavat palkintomitalin osallistumisesta. Suomen Lions-liitto on 

tilannut Lasten Leijonahiihto -mitaleita, jotka ovat myynnissä Lions-verkkokaupassa 1.75€ 

kappale hintaan. www.lionsverkkokauppa.fi/ Mitaleita on mennyt kentälle jo toistatuhatta. ���� 



 

 

 

LCIF, Tuttavallisemmin Lions klubien kansainvälinen säätiö. 
 

Kun kerätään lahjoituksia kansainväliselle säätiölle, on monella ennakkoajatus että, 

mihinkähän nuokin rahat menevät ja kuinka paljon lahjoituksesta itse avun tarvitsijoille. 

 

Tähän vastaan, että 100%:sesti. Muut hallintokulut maksetaan LCIF:n sijoitustuotoilla.  

Ja hyväntekeväisyys on aktiviteettia, niin LCIF:llä kuin AR-Säätiölläkin. 

 

Säätiömme auttaa kansainvälisesti eri ohjelmilla. Esimerkkinä taistelu tuhkarokkoa vastaan, 

näönpalauttaminen kaihi potilaille, avustuksia eri katastrofeihin joutuneille jne.. Jo pienelläkin 

panoksella saat olla auttamassa kanssa ihmisiä, jotka apua tarvitsevat.  

Eli jo kahvikupin ja pullan hinnalla / kuukausi saadaan ihmeitä aikaan. 

 

Piirimme LCIF-vastaavana toimii lion Pekka Leskinen, LC-Iisalmi,  

puh. 050 531 9634, pleskine@nettilinja.fi 

Keväälle on tulossa laaja Suomen Luonnonsuojeluliiton webinaarisarja . 
Alla on aihealueet ja ilmoittautumislinkki 

Ilmoittauduthan viimeistään aina jokaisen webinaariviikon maanantaina. Linkki 

ilmoittautumiseen: 

https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=1393401773&_k=dXhAEFTyEZVBUOPRldj

L7JvFKOc3m2KN9p5HCr9i-ziFhCjlsmq76h8BxioO-4Sz 

 

Nämä webinaarit ja tämä yhteistyö sopivat meille erinomaisesti. 

 

Luonnonsuojeluliiton vesivuoden webinaarit järjestetään seitsemänä keskiviikkona, 

10.2.–12.5. klo 15–17 paitsi ensimmäinen klo 18–20. 

10.2. klo 18–20 Tutustutaan lähivesiin yhdessä. Vesistölähettiläät retkellä, älylaitteilla, 

keskustellen, vesitutkimuksin, vaikuttaen. Hanne Kosonen ja Virpi Sahi 

17.2. Virtavesien ja vesivoiman ABC. Tunnetko vesivoiman luontovaikutukset? Virpi Sahi 

3.3. Virtavedet kunnan agendalle. Vesi kuntavaaleissa. Tapani Veistola. 

17.3. Aloitteiden tekeminen kunnassa. Ismo Tuormaa. Sisävesi- ja Itämeristrategiamme 

virallisen vesienhoidon agendaksi. Tapani Veistola. 

24.3. Suomen padot. Vesivoimalat ja muut patoavat rakenteet virtauksen esteenä. 

Pauliina Louhi. 

14.4. Vesilaki virtavesiemme avuksi. Kalatalousvelvoitteiden asettaminen, muuttaminen 

ja toteutus vesivoimaloissa. Antti Ylitalo. 

28.4. Elintilaa virtavesiluonnolle. Ohitusuomat ja vesitys vanhoihin ja uusiin uomiin. Jukka 

Jormola. 

12.5. Tuhannet tierummut kartalle. Tierumpuinventointien menetelmä ja tiedonkeruu. 

Pirkko-Liisa Luhta. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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 

 

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. 

Kyllä meidän kelpaa. 

ARS-Arne Ritari-säätiö 

 
Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Suomen lionsklubien hyväntekeväisyyteen 

johtavia aktiviteetteja sekä vaalia Suomen lionstoiminnan kummin, Arne Ritarin, 

elämäntyötä maamme lionstoiminnan perustamisessa. 

  

Säätiö toteuttaa toimintaansa jakamalla apurahoja Suomen Lions-liitto r.y:n jäsenklubien 

omille ja yhteisille piiri- tai liittotason aktiviteeteille sekä tukemalla muutenkin suomalaista 

lionstoimintaa.  

 

Hankkikaa erinomainen ARS-adressi, joka sopii moneen muistamiseen. 

Palkitkaa ansioituneita jäseniänne Arne Ritarin killan jäsenyydellä. 

 

Lisätietoja nettiosoitteesta: https://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/ 

Piirimme ARS-asiamiehenä toimii lion Jarmo Puustinen, LC/Nilsiä, puh. 050 3497734, 

puustinenjarmo@gmail.com 


