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Kauden 2019-2020 teemat: 
Kansainvälinen järjestö Suomen Lions-liitto  Piiri 107-B 
Me palvelemme Lions – Monta tapaa tehdä hyvää Monta tapaa tehdä hyvää yhdessä 
Vi hjälper, We serve Lions – Många sätt att göra gott  Många sätt att göra gott tillsammans 
 

 

PIIRIKUVERNÖÖRIN KIRJE 11 (25.5.2020) 
Arvoisat leijonat, puolisot ja leot 
 
Piirin vuosikokous 19.5.2020 
Piirimme vuosikokous on pidetty 19.5 etäkokouksena videoyhteyden välityksellä. Kokoukseen osallistujia oli 
66, mikä on hieno määrä. Vuosikokousasioista tärkeimpiä olivat ensi kauden virkailijoiden valinnat: 
Kaudella 2020-2021 piirikuvernöörinä toimii Susanna Jokiperä, 1. varapiirikuvernöörinä Mika Pirttivaara ja 
2. varapiirikuvernöörinä Aki Naukkarinen. Lämpimät onnittelut valituille! 
 
Vuosikokouksessa esiteltiin laajasti ensi kauden toimintasuunnitelmaa ja piirihallitusta. Näistä löydät 
lisätietoa Jellona.infosta. 
 
Uudenlainen vuosikokouksen toteutustapa vaati erilaista etukäteisvalmistelua. Tärkeä rooli oli 
vaalitoimikunnalla (Hannu Saarnilehto, Heikki Hartikainen ja Olli Pihjala), joka toteutti piirikuvernöörivaalit. 
Itse kokouksessa tarvittiin myös tukihenkilöitä enemmän kuin normaalikokouksessa. Kiitokset teille kaikille, 
jotka mahdollistitte onnistuneen kokouksen läpiviennin. 
 
Keräsimme osallistujilta palautteen kokouksen onnistumisesta. Tässä siitä lyhyt kooste. Webinaari toimi 
teknisesti hyvin tai kohtuullisesti 100 % ja kokous sujui asiaosuuksiltaan hyvin 90 %. Vuosikokous voidaan 
jatkossakin järjestää sähköisesti 78 %. Kommenteissa  todettiin, että kokous oli kokonaisuutena 
erinomainen suoritus ja kiitosta tuli järjestelijöille. Toiveena oli myös, että sähköiset kokoukset jäävät 
pysyvästi käyttöön yhtenä toteutustapana. 
 
Suomen Lions-liiton vuosikokous 13.6. 2020 klo 10 
Suomen Lions-liiton vuosikokous järjestetään etäkokouksena 13.6. klo 10 alkaen. Parhaillaan on meneillään 
kokoukseen ilmoittautuminen, joka päättyy 6.6.2020. Johtuen kokouksen luonteesta se järjestetään 
normaalista poikkeavalla aikataulutuksella. Kokous pidetään lauantaina 13.6 klo 10-12, 13-15, 16-18, siis 
tunnin tauoin ja tarvittaessa sama 14.6 sunnuntaina toistaen. Tarkoitus on tietysti saada kokous vietyä läpi 
kahden ensimmäisen kaksituntisen aikana, mutta muun muassa tietoliikennevaikeuksista voi aiheutua tarve 
jatkaa kokousta yllä kuvatulla tavalla. Muut kuin varsinaiset kokousedustajat voivat katsoa kokousta 
videolähetyksenä. Lisätietoja kokouksesta 
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Sydäniskurikampanja 
Leijonien Sydäniskurikampanja on yhtenä osana mukana valtiovallan organisoimassa Suomi toimii  
-kampanjassa. Klubien kautta toimitettujen iskureiden määrä on jo kahdensadan paikkeilla ja hanke jatkuu 
edelleen. Laitteiden toimittajalta on tullut iskurin uusi hinta eli se on 1041,60 € (sis. alv 24 %). Samalla 
tilauslomaketta on uudistettu. Tarkempaa tietoa kampanjasta oli Piirikuvernöörin kirjeessä 8/2019-20 ja 
Lions -liiton sivuilla. 
 
MyLCIn ja MyLion -tietojen päivittäminen sekä virkailijatietojen ilmoittaminen 
Koronatilanne on muuttanut kevään aikana klubien kokouskäytäntöjä. Tämä ei kuitenkaan vaikuta klubien 
raportointiin ja virkailijatietojen ilmoittamiseen. Klubien ensi kauden virkailijatietoja puuttuu vielä useilta  
B-piirin klubeilta. Nyt on viimeinen hetki viedä tiedot MyLCI -järjestelmään 30.5. mennessä. Klubin sihteerin 
tehtäviin kuuluu ilmoittaa kuukausittain jäsenmäärässä tapahtuneet muutokset. Viettehän nämäkin 
puuttuvat tiedot rekistereihin pikaisesti. Nyt kannattaa täydentää myös klubien aktiviteetteja koskevat 
tiedot MyLion -järjestelmään. Tietojen päivittäminen tälle kaudelle ei enää onnistu 30.6. jälkeen. 
 
Tervetuloa torstaina 28.5. klo 18-19 poreilevaan keskusteluhetkeen, jossa tarkastellaan 
vapaaehtoistoimintaa ja annetaan uutta puhtia luonnon puolesta toimimiseen. Keskustelua virittää täyteen 
liekkiin Suomen leojen hallituksen puheenjohtaja Kati Jaatinen, joka viimeistelee teemaan liittyen gradua 
Jyväskylän yliopistossa. Keskustelu järjestetään webinaarina. Ilmoittaudu  mukaan 
osoitteessa https://bit.ly/2yTrEdB 
  
Leojen tukeminen 
Leot järjestävät toimintansa pääasiassa Leijonien tuella. Meillä kaikilla on hieno mahdollisuus antaa 
tukeamme Leoille maksamalla 20 €:n kannatusjäsenmaksu tai maksamalla 300 €:n 
ainaiskannatusjäsenmaksu. Maksun voi suorittaa seuraavilla tiedoilla:  
Nimi: Leo Moninkertaispiiri 107 Suomi 
Tili: FI68 5720 1020 4368 00 (BIC/ IBAN: OKOYFIHH) 
Viesti: *Kannatusjäsen *Etunimi Sukunimi** 
Määrä: 20 € /300 € 
 
Vuosikokous 2023 Espoo 
Suomen Lions-liiton vuosikokouksen hakeminen Espooseen vuonna 2023 etenee. Lopullinen päätös 
tehdään 13.6 liiton vuosikokouksessa. Perustamme myös Jellona.infoon oman sivun hankkeelle. Näin  
B-piirin klubit ovat myös ajan tasalla, mitä hankkeessa tapahtuu.  
 
Liiton graafinen ilme uudistuu 
Suomen Lions-liiton graafinen ilme on päivitetty vastaamaan viime kaudella päivitettyä kansainvälisen 
järjestön brändiohjeistusta. Liiton sivuilta löytyvät nyt päivitetyt lomakepohjat liiton ja piirien käyttöön, 
uudistetut Powerpoint-pohjat ja graafinen ohjeisto. Myös käyntikortit on päivitetty ja niiden sähköisen 
pohjan painoa varten saat viestinnältä viestinta@lions.fi. 
 

Viedään kausi yhdessä hienosti loppuun saakka! 

Kesäterveisin Kristiina 
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