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Kansainvälinen teema ”We Serve” 

Kotimainen teema  ”Lions, monta tapaa tehdä hyvää” 

Puheenjohtajan teema ”Tekevä, näkyvä lion” 

Piirin teema   ”Yhteistyössä on voimaa” 

 

 

 

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE HEINÄ-ELOKUU 2021 
 

Arvoisat klubien presidentit, lionit, puolisot, leot ja PDG:t  
 

Kiitän kuvernööritiimin; Jounin, Tiinan ja itseni puolestani saamastamme luottamuksesta 

luotsata L-piiriä alkavalla toimintakaudella. Suuri kiitos myös piirihallituksen jäsenille 

suostumuksestanne sitoutumaan kansainvälisen presidentin, Suomen lions-liiton ja 

piirin tavoitteiden saavuttamiseksi olla tukemassa, auttamassa ja kehittämässä 

lionsklubien ja sen jäsenten toimintaa. 

 

Lämpimät onnittelut ja menestystä klubien presidenteille ja kaikille klubivirkailijoille 

alkavalla kaudella. Tehdään yhdessä tästä kaudesta mieleenpainuvan antoisa, joka 

kantaa hedelmää kauas tulevaisuuteen. 

 

Kiitos myös IPDG Raimo ja puoliso Mirja menneestä kaudesta. Kiitos Raimolle myös 

siitä, että suostuit jatkamaan IPDG:nä myös kuluvalla kaudella. 

 

Voimia ja jaksamista Astalle ja Kaunon omaisille. Me kaikki lionit ja puolisot haluamme 

myötäelää ja ottaa osaa suruunne DG Arton ja PDG Kaunon poismenon johdosta.  

 

Suomen Lions-liiton vuosikokous Turussa 

Kokous pidettiin toistamiseen kokoontumisrajoitusten vuoksi virtuaalisena. Kokouksessa 

valittiin Suomen Lions-liiton puheenjohtajaksi Sanna Mustonen LC Kirkkonummi - 

Kyrkslätt/Nice ja varapuheenjohtajaksi Heikki Mäki LC Paattinen. 

 

Kokouksen päätösasialistalla ollut piirijakouudistus kaatui jo klubialoitevaiheessa. 

Piirijakouudistus ottaa aikalisän. Kuvernöörineuvoston linjauksen mukaisesti 



piirijakouudistus kytketään vuosikokouksen päättämän LIONS 2030 –strategian 

kehittämistyöhön, joka esitellään vuosikokoukselle v. 2023. Strategiatyöryhmän 

tekemiseen tulee syyskuussa haettavaksi vetäjä, johon toivon piiristämmekin olevan 

halukkuutta. 

 

Kansainvälinen vuosikokous  

Järjestön vuosikokous, conventio, pidettiin virtuaalisesti Kanadan Montrealissa. 

Järjestön kansainväliseksi presidentiksi valittiin Douglas X. Alexander. Virtuaalisessa 

kokouksessa 28.6. antoivat myös tulevat piirikuvernöörit juhlallisen 

piirikuvernöörivalansa.  

 

Elokuun toimintaa 

14.8. Suomen lionstoiminnan vuosipäivä. Tavoitteena paikkakunnilla klubien 

yhteistyöllä pystyttää lionstoiminnan esittelypisteitä, joissa tuodaan esille kaikenlaisia 

leoja ja leijonia sekä monia tapoja tehdä hyvää. 

 

Piirihallituksen kokous ja kauden avajaisjuhla järjestetään Keminmaassa Kylpylähotelli 

Pohjanrannassa 28.8.2021. Piirihallituksen kokous alkaa PDG -tapaamisella klo 10.00. 

Piirihallitus klo 12.00-16.00. Iltajuhla klo 19.00.  

 

Niin piirihallituksen kuin iltajuhlankin teemana ovat jäsenet. Piirihallituksen kokouksessa 

esittäytyy liiton ja piirin jäsentoimiala. Myös muitakin toimialoja toivotaan paikalle 

esittäytymään ja jakamaan infoa toiminnastaan. Iltajuhlassa tutustutaan toisiimme, 

muistetaan ansioituneita jäseniämme ja vietetään lämminhenkistä yhdessäoloa musiikin 

ja vaikka tanssin merkeissä. 

 

Pohjanrannassa on Caravanalue ja hotellitasoista majoitusta. Pohjanrannassa on myös 

lavatanssit. Kutsut klubeille tulevat kuun vaihteessa. 

 

28.8.2021 Pudasjärven klubit järjestävät Venetsialaiset Pudasjärven Jyrkkäkoskella. 

 

Vuoden 2021 Kulmat kuntoon –talkooviikko järjestetään 25.-31.8.2021. Klubeilla on 

ainutlaatuinen tilaisuus yhdistää siivous ja ympäristönvalistustoiminta alueellaan. 

Tahdommehan jättää tuleville sukupolville puhtaan ja turvallisen ympäristön.  

 

LCIF ja Kampanja 100 

Kaikki klubit mukaan edes pienellä panoksella kampanjan viimeiseen kauteen. Hieno 

tapa osallistua kampanjaan on esim. Melvin Jones –jäsenyyden hankkiminen klubin 

ansioituneelle jäsenelle. Me vapaaehtoisjärjestössä emme saa rahallisia bonuksia, vaan 

ainoa tunnustus ansiokkaasta työstä on kanssaihmisiltämme saama arvostettu 

huomionosoitus. 

 

 



Rauhanjulistekilpailu 

Annetaan lapsille mahdollisuus keskustella rauhasta ja ilmaista siitä näkemystään 

kuvallisesti. Kilpailun kautta lionit viestittävät kansakuntien välisen yhteistyön 

tärkeydestä ja rauhantyöstä. Klubit, vielä on aikaa tilata kilpailupaketteja ja luoda 

yhteistyötä koulujen kanssa. 

 

Jäsentilanne 

Jäsentilanne kauden alussa 1.7. oli 931 jäsentä. 22.7. päivityksen mukaan L-piirissä on 

929 jäsentä.  

Klubeja L-piirissä on 39. Valitettavasti kesäkuussa LC Kolari päätti lopettaa toimintansa.  

 

Kuten huomaatte, kehitys on huolestuttava. Toki muualla maassa tilanne on 

samankaltainen. Tiedämme, että jokaisella paikkakunnalla on avun tarvitsijoita ja 

tiedämme, että meitä tarvitaan ja me haluamme auttaa kanssaihmisiämme. Me teemme 

tätä arvokasta työtä yhdessä. Tukekaa toinen toisianne, kannustakaa, haetaan 

rohkeasti yhdessä erilaisia ratkaisuja toiminnan elvyttämiseksi. Koetaan niin, että on ilo 

palvella. Käännetään tämä mollivoittoinen meno duuriin. Meillä on siihen voimia ja 

tahtoa. 

 

Tulkaa sankoin joukoin lyömään henkeä päälle piirihallituksen kokoukseen ja 

AVAJAISJUHLAAN! 

 

 

 

Yhteistyöterveisin  

Veijo ja Annu 

 

 


