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 30.11.2020 

Hyvät leijonat, puolisot sekä Leot 

 

Kuvernöörineuvosto on saanut toimeksiannon aloittaa uuden piirijaon suunnittelun Suomessa. Työ on 
aloitettu marraskuun alussa. Lähetän teille oheisen liitteen uudesta piirijakoehdotuksesta sekä peruste-
luja piirin ajon uudistamiselle.  
Kun pidätte seuraavan klubikokouksen, käykää läpi tätä ehdotusta ja kommentoikaa mikäli aihetta on  
(piirin sivuilla oleva palauteosio; http://www.verkkoviestin.fi/d-piiri/piirin_yhteystiedot/palautetta_piiri-
kuvernoorille/ ). Toivoisin saavani palautteet vuoden loppuun mennessä. Mielipiteenne ovat tärkeitä, kun 
viemme kehittämistä eteenpäin. Tämän kirjeen mukana olevista liitteistä selviää suunniteltu aikajana uu-
distukselle, sekä taustaa ehdotukselle.  Nämä löytyvät myös piirin sivuilta tämän postin liitteinä.  

Näin korona aikana olemme suunnitelleet johtoryhmässä mahdollisuutta hankkia kasvomaskeja yhteisti-
lauksella, joita voisi käyttää kokouksissa ja muissa tarpeellisissa paikoissa. Selvisi kuitenkin, että N-piiri on 
tehnyt sopimuksen Silen Oy:n kanssa maskien toimituksesta, eli klubit voivat tilata maskeja suoraan liiton 
verkkokaupasta. Piirinä emme näin ollen ole aktiivisena toimijana maskien suhteen. 

Piirin maksujen eräpäivää on siirretty hieman eteenpäin ja laskut lähetetään klubeille piakkoin, kun sii-
hen on valmiudet. Muistakaa, että piirin tiliyhteydet ovat muuttuneet eli älkää käyttäkö vanhaa maksu-
pohjaa, vaan tarkastakaa uudet tilitiedot ennen maksua. 

Vuosi lähestyy loppuaan ja nyt olisi hyvä aika miettiä klubeissa tulevan kauden piirivirkailijoiden etsimistä 
eri tehtäviin piirissä. Lohkojen puheenjohtajilla on erittäin suuri merkitys piirin toiminnalle ja yhteisten 
alueellisten projektien toteuttamisessa. Lohkojen puheenjohtajien merkitystä halutaan korostaa entises-
tään piirimme alueella myös tulevaisuudessa. Olemme tehneet piirihallituksessa päätöksen matkakor-
vausten maksamisesta lohkon puheenjohtajille klubivierailuista. Näin pyrimme tältäkin osalta mataloitta-
maan kynnystä lähteä mukaan toimintaan. Kuvernööritiimiin haetaan myös toimijoita.  

Hakuaikaa on tammikuun 15. pv saakka, jolloin hakemukset tulee lähettää kuvernöörille. 
 

Ilmoitusten myyntiaika jatkuu piirilehteä varten. Muistakaa, että ilmoitusten myynti on yksi aktiviteetti, 
jolla voi ansaita klubille varoja. Klubihan saa yli 100 euron ilmoitustulosta palautuksena puolet. 

Joulukorttien ja arpojen myynti on edelleen ajankohtaista. Vetoan teihin hyvät klubit. Pyrkikää myy-
mään arvat ja markkinoikaa kortteja. Pyritään yhdessä siihen, ettei yhtään arpaa tarvitsisi palauttaa 
takaisin piirimme alueelta. Myyntiaikaa arvoille on vielä hyvän aikaa, joten toteutetaan tämäkin aktivi-
teetti yhteisen hyvän puolesta! 
 

Leijona puisto hanke etenee Kouvolan Jaakonpuistossa. Kaupunginhallitus on hyväksynyt suunnitel-
mamme puiston hyödyntämisestä Lions-toiminnan näkyvyyden parantamiseksi kaupungissa. Leijonapuis-
tossa on tarkoitus järjestää Leijona aiheisia aktiviteetteja. Hankkeesta ja sen etenemisestä voi lukea lisää 
piirin sivuilta ja FB-julkaisuista. Puisto ei ole vielä valmis, mutta valmistumassa. 

 

http://www.verkkoviestin.fi/d-piiri/piirin_yhteystiedot/palautetta_piirikuvernoorille/
http://www.verkkoviestin.fi/d-piiri/piirin_yhteystiedot/palautetta_piirikuvernoorille/
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Muistakaa, että piirillä on järjestelmävastaavat Heikki ja Timo apunanne ja tietenkin muut piirin toimijat. 
Yhteystiedot löytyvät piirin sivuilta. Ketään ei jätetä yksin, vaan apua pyritään antamaan mahdollisimman 
tehokkaasti ja nopeasti. 

Kannustan kaikkia klubeja toteuttamaan aktiviteetteja, sekä kokoontumaan – kokoustamalla perinteisesti 
tai etänä. Tärkeintä on pitää yhteyttä klubilaisten kesken! 

Kaikkien terveys on etusijalla, kun osallistumme erilaisiin tapahtumiin ja kokouksiin. Luodaan uusia tapoja 
toimia ja pidetään jokainen jäsen mukana toiminnassa. 

 

Oikein lämmintä lähestyvää jouluaikaa kaikille! 

 

Toivottelee teidän DG   

  

Kyösti Skippari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liitteet   TAUSTAA PIIRIJAKO EHDOTUKSELLE 26.11 2020 
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Taustaa 
Kuulumme maailman luotetuimpaan palvelujärjestöön. Järjestö antaa meille mandaatin esiintyä tahona, joka vie 

apunsa lyhentämättömänä perille saakka. Kun muut ovat jo lähteneet, ovat leijonat paikalla.  

Jokainen Lions-klubi kuuluu siihen piiriin, jonka alueella se on. Klubit omistavat piirit, moninkertaispiirit ja 

kansainvälisen järjestön. Klubi ei voi erota piiristä, tai muuttaa toiseen piiriin omalla päätöksellään. Kun Suomen 

ensimmäinen Lions-klubi LC Helsinki/Helsingfors perustettiin, se kuului jäsenenä vain Kansainväliseen Lions-

järjestöön. Vuonna 1953 Suomeen perustettiin ensimmäinen piiri, kun maassa oli kolme Lions-klubia. Vuonna 

1957 Suomesta tuli moninkertaispiiri, kun maa jaettiin kahteen piiriin (Itä ja Länsi). Vuonna 1958 piirejä oli kolme. 

Monien vaiheiden jälkeen maassamme on nyt 14 piiriä.  

Piirin tehtävä 
Piirit ovat klubeja varten. Piirit järjestävät koulutusta, seminaareja, tapahtumia ja tempauksia. Piiri huolehtii myös 

ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. Jotta piirit pystyisivät palvelemaan alueidensa ja lohkojensa klubeja, on niiden 

oltava elinkelpoisia. On kyettävä arvioimaan millä klubi- lohko- ja aluerakenteella piiri voisi tarjota parasta 

mahdollista palvelua. On pystyttävä näkemään palvelun laadun säilyminen vuosien päähän.  

Toimivan piirin kriteerit 
Piirin klubien määrä ja klubeissa oleva jäsenmäärä ovat tärkeimmät mittarit arvioitaessa palvelun tarvetta. 

Kansainvälinen järjestön sääntöjen mukaan jokaisessa piirissä tulee olla vähintään 35 klubia ja 1250 jäsentä. 

Taivas ei putoa, vaikka mentäisiinkin em. rajojen alle. Palvelumahdollisuudet vaan heikkenevät, koska 

kansainvälisen järjestön tuki vähenee.  

Piirijako 
Nykyinen piirijako perustuu aikaan, jolloin klubien ja niiden jäsenten lukumäärä oli toinen. Vertailun vuoksi 

oheinen taulukko: 

 

Yhteiskunnan alueelliset ja rakenteelliset muutokset edellyttävät myös meiltä sopeutumista ja mahdollisuuksien 

tunnistamista. Elinkeinoelämä, logistiset yhteydet, elinkelpoisuus ja kieli ovat ohjaavina argumentteina 

tähdättäessä uuteen piirijakoon.  

Klubit 
Klubit ovat Lions-toiminnan sielu ja ruumis. Klubien toiminta ei muutu millään tavalla, piirin tarjoamat palvelut 

vain paranevat ja monipuolistuvat. Piirin toimijat sopeutuvat ja tekevät kaikkensa, jotta piiri toimisi. Siihen 

tarvitaan riittävästä klubeja ja riittävästi jäseniä. Tarvitsemme luovuutta ja rohkeutta ottaa vastaan uusien klubien 

asennetta ja ajatuksia, kävelemättä kenenkään yli.  

Muutos 1.7.2009-30.6.2020 Åland A B C D E F G H I K L M N O

Yhteensä 95 Klubia 1 -8 -14 -5 -12 -13 -8 -11 -7 -3 -10 -9 2 1 1

Yhteensä 5853 Jäsentä 21 -566 -543 -613 -518 -460 -385 -547 -395 -286 -471 -317 -195 -178 -400

 
 


