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Piirikuvernöörin tervehdys 01/2021-2022 28.07.2021
Hei kaikille, kesä on näyttänyt meille parhaansa ja lämpöä on ollut ihan riittämiin. Sadettakin on
välillä saatu suuria määriä. Muuttuva on luonto. Valitettavasti korona ja sen neljäs muoto edelleen
jatkaa muuntumistaan maailmalla ja leviämistään myös eripuolilla Suomea.
Toivon, että piirimme alueella jäsenistö olisi rokotettua ja voisimme kokoontua klubikokouksiin,
eri aktiviteetteihin ja palveluihin. Ellei voi kokoontua, etäkokoukset ovat olleet viime kaudella jo
arkipäivää monessa klubissa. Oppia etäkokousten pitämiseen voi hakea 21.8.2021 kauden
avajaistapahtuman koulutuksissa.
Kauden avajaiset ja edellisen kauden päättäjäiset 21.8.2021
Kauden avajaiset ovat la 21.08.2021 klo 9.30-15.00 Hotelli Iso Valkeisella. Samalla pidetään
edellisen kauden päättäjäiset iltajuhlana. Tervetuloa kauden avajaisiin, samalla klubien
presidenteille, sihteereille ja rahastonhoitajille on koulutukset. Tärkeää osallistua koulutuksiin.
Iltajuhlassa päivällinen, palkintojen jako ja ohjelmaa. Toivon runsasta osanottoa kaikista klubeista
kauden avajaisiin, koulutuksiin ja edellisen kauden päättäjäisiin. Sydämellisesti tervetuloa.
Lions/Hyvän Päivä 8.10.2021 Ehdota hyvää tekoa palkittavaksi.
Leijonat viettävät valtakunnallista Hyvän Päivää vuosittain 8.10. Hyvän Päivän yhteydessä
palkitaan Leijonien Hyvä teko tai Vuoden Hyväntekijä sekä valtakunnallinen Hyväntekijä. Leijonilla
ja lions-klubeilla on nyt mahdollisuus tehdä ehdotuksia. Palkintoa voidaan ehdottaa klubille tai
yksittäiselle lionille. Ehdotuksen voi lähettää Lions-liiton toimistoon tai laittaa sähköpostilla
viestinta@lions.fi 2.8.2021 mennessä.
Kulmat kuntoon ja Puhtaat vedet 23-29.8.2021 teemaviikko
Puhtaat vedet (nokipannukahvit) ja Kulmat kuntoon hankkeita on jo toteutettu. Siitä suuri kiitos
klubien innokkaille ympäristön parantajille. Suomen Lions-liitto järjestää vuosittain Lionsympäristökilpailun. Piiristä oli kaksi hakemusta, hyvä Suonenjoki ja Virtasalmi. Seuraa www.lions.fi
sivua, sieltä ympäristö/nokipannukahvit.
Mukavaa yhdessä tekemistä saa, kun klubit lähtevät mukaan Lions-Ympäristö hankkeisiin
yhteistyössä muiden esim. järjestöjen, lions klubien tai kunnan/kiinteistöjen omistajien kanssa.
Kulmat kuntoon/Puhtaat vedet teemaviikko on 23-29.8.2021. Toki hankkeita voi pitkin syksyä ja
keväälläkin toteuttaa. Ottakaa yhteyttä kuntaan/omistajaan, olisiko joku kohde tarpeellista
kunnostaa, raivata, puhdistaa tai maalata. Palkkio on mahdollista saada klubin tilille. Kannattaa
kysyä. Lisätietoa saa puhtaatvedet@lionstoimisto.fi
Jäsenyys
Onneksi piirissämme on vielä klubeja, joiden jäsenmäärä ja toiminta lisääntyvät. Rohkeasti
ottamaan yhteyttä tuttaviin, ystäviin, työkavereihin ja puolituttuihin ja pyytämään lionstoimintaan mukaan. Uusien jäsenten paketteja on saatavilla allekirjoittaneelta. Jäsenmäärän
kehitys on valitettavasti ollut alaspäin. Vähennystä tapahtuu kaikissa piireissä ja meidän piirimme
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lähes jokaisessa klubissa. Keskittykää klubeissa omiin vahvuuksiin ja jatkamaan pyyteetöntä Lionstyötä. Uskoa hyvätekemiseen ja palveluun. We Serve.
LCIF, Lions klubien kansainvälinen säätiö.
Kun lahjoituksia kerätään kansainväliselle säätiölle, moni ajattelee, että rahat menevät
kustannuksiin ja vain vähän avun tarvitsijoille. Tai että raha menee muualle kuin alueen hyväksi.
Tiedän rahan menevän 100% avustuksiin. Hallintokulut maksetaan LCIF:n sijoitustuotoilla.
Säätiömme auttaa kansainvälisesti eri ohjelmilla, mm taistelu tuhkarokkoa vastaan tai avustuksia
eri katastrofeihin joutuneille jne. Kotimaahan klubit ovat saaneet LCIF:n avustusta esim.
defibrillaattorien ostoon, tai lasten leikkipuiston välineisiin, jolloin apu ja tuki menee alueelle. Jo
pienellä summalla tiedät auttavasi sitä, joka apua tarvitsee. Kun klubi täyttää vuosia, on hyvä
kiittää toimivia jäseniä Melvin Jones tunnuksella; sekin kartuttaa klubin LCIF lahjoitustiliä. Onhan
kaikilla klubeilla Melvin Jones tunnuksen saaneita jäseniä?
Piirimme LCIF-vastaavana toimii lion Ilkka Hiltunen LC-Kuopio.
Piirijakoselvitys
Piirijako äänestettiin Lions-liiton vuosikokouksessa nurin. Valmistelu jatkuu osana liiton
strategiatyötä. Piirijakouudistussuunnitelma etenee kahden vuoden aikataululla. Näin aikaa jää
mm sääntöjen läpikäyntiin päämajan ohjeiden mukaisesti.
Jäsenyys, toiminnan voima – Palvelu, toiminnan sielu ja sydän

Hyvää alkavaa toimintakautta.
Teidän piirikuvernöörinne
Arja Kekoni
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