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Hyvät leijonat, puolisot sekä Leot 

 

Olemme vieneet kuvernöörineuvoston voimin uutta piirijakosuun-

nitelmaa eteenpäin viime syksystä alkaen. Olemme tiedottaneet 

klubeja piirisuunnitelman edistymisestä eri keinoin. Asiaa on käsi-

telty monessa eri foorumissa.  

Uudesta piirijaosta päätetään Lions-liiton vuosikokouksessa Tu-

russa 12.6. Kokous on etäkokous.  

Klubeihin on saapunut sähköpostitse kutsu kyseiseen vuosiko-

koukseen. Kirje on luettavissa myös tästä: https://www.lions.fi/uu-

tiskirjeet/vuosikokouskutsu/ Tutustu ohjeisiin ja kokouksen aika-

tauluun. Vuosikokouskäytäntöä harjoitellaan kaksi kertaa etukä-

teen. Ajat löytyvät yo. linkistä. 

Kokousta voi seurata myös kaikki ei-viralliset klubijäsenet reaaliai-

kaisen YouTube-kanavan kautta. Linkin tiedot yllä olevasta. 

 

Nyt ajankohtaista 

 

Klubin sihteerin tehtävänä on lähettää tarvittavat asiakirjat klubien edustajista vuosikokouk-

seen. Ohjeet löytyvät yo. vuosikokouskirjeestä ja sen linkeistä. 

Nyt on tärkeää, että jokaisen klubin rahastonhoitaja tarkastaa kansallisen ja kansainvälisen 

jäsenmaksun tilanteen. Kv.-saldo näkyy MyLCIssä.  Jos on avointa, maksakaa erääntyneet 

maksut välittömästi. Jos maksut eivät näy tai on muuta epäselvyyttä, silloin yhteys piirisihteeriin 

tai -rahastonhoitajaan. Jos klubi ei ole maksanut maksujaan, ei klubin edustajilla ole oikeutta 

toimia virallisena edustajana liiton vuosikokouksessa, eli näin ollen ei voi äänestää. 

Toinen erittäin tärkeä tehtävä sihteerillä on klubin uusien virkailijoitten kirjaaminen uudelle 

kaudelle MyLCI järjestelmään toukokuun loppuun mennessä. Tämä on välttämätöntä tehdä, 

koska vain näin uudet virkailijat voivat toimia.  

Uudet, ensi kaudelle valitut klubien presidentit, huolehtikaa että kirjaaminen tulee tehtyä 

ajoissa. 

Muistutan myös klubeja harkitsemaan uusien mallisääntöjen käyttöönottoa. Uusien mallisääntö-

jen etuihin voi tutustua piirin sivuilta. Ne mahdollistavat mm. etäkokoukset ja pienemmän hallituk-

sen.  

 

https://www.lions.fi/uutiskirjeet/vuosikokouskutsu/
https://www.lions.fi/uutiskirjeet/vuosikokouskutsu/
https://mylci.lionsclubs.org/Home
https://mylci.lionsclubs.org/Home
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Muistutan myös klubeja olemaan aktiivisia äänestäjiä Turun kokouksessa. Piirin vuosikokouk-

sessa 24.4. äänestimme ja annoimme kannatustodistuksen piirimme jäsenelle. Pirkko Vihavai-

nen, LC Juva/Luonterista on ehdolla Lions-järjestön kansainvälisen hallituksen jäseneksi kausille 

2022–2024. Vain äänestämällä voimme vaikuttaa! 

Haluan lopuksi kiittää piirihallitusta, toimialojen vetäjiä, lohkon puheenjohtajia ja teitä kaikkia, pii-

rimme leijonia, puolisoita ja Leoja tästä hyvin vaiherikkaasta kaudestani.  

 

On ollut hienoa työskennellä kanssanne ja tehdä muutoksista mahdollisuuksia.  

Pidetään huolta itsestä ja toisistamme.   

 

Hyvää alkavaa kesää! 

Toivottelee teidän DG  
 
Kyösti Skippari 
    


