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     PIIRIKUVERNÖÖRIN POSTIA 8 

                                                                                                        25.2.2021 

Hyvät leijonat, puolisot sekä Leot 

Toimintaamme alkaneena vuotena on varjostanut Koronan leviä-

minen ja sen vaikutus toimintaamme. Toivottavasti klubit ovat 

vallitsevasta tilanteesta huolimatta pystyneet pitämään yhteyttä 

jäsentensä kesken kokoustamalla etänä tai jotenkin muuten. 

Suomessa rokotukset edistyvät ja toivon, että päästään normaa-

limpaan elämän menoon myöhemmin kevään ja kesän aikana. 

Nyt tarvitaan uskoa, että selviämme tästä vastoinkäymisestä yh-

dessä. 

Olemme vieneet kuvernöörineuvoston voimin uutta piirijako-

suunnitelmaa eteenpäin viime syksystä alkaen.  

Olemme tiedottaneet klubeja suunnitelman edistymisestä eri 

keinoin. Asiaa on käsitelty monessa foorumissa. Asiasta järjestettiin liiton webinaari tammi-

kuussa. Tällöin käytiin läpi uudistuksen periaatteita ja etenemistä.  Suunnitelma on luetta-

vissa piirimme sivulla ja siihen voi jokainen jäsen tutustua. Toivon, että piirijakosuunnitel-

maa käsitellään klubikokouksissa, samalla kun nimeätte edustajat liiton vuosikokoukseen. 

Piirin sivuilla on palautelaatikko piirikuvernöörille, johon voitte antaa palautetta piirija-

kouudistuksesta. Tarkoitus on, että jokainen klubi käsittelee suunnitelmaa kokouksessaan ja 

jokaisella jäsenellä on tiedossa piirijaon uudistamisen tarkoitus ja prosessin aikataulutus. 

Tarkoitus on, että prosessi on mahdollisimman läpinäkyvä ja jokainen jäsen voi siihen sitou-

tua. Linkki palautteeseen tässä. 

Uudesta piirijaosta päätetään Lions-liiton vuosikokouksessa kesäkuussa.  

Palveleva Leijona lehti ilmestyy maaliskuussa. Klubien presidentit. Ottakaa yhteyttä oman 

lohkon puheenjohtajaan ja sopikaa, kuinka saatte lehdet klubilaistenne luettaviksi. Tarkoitus 

on, että klubi hakee omat lehtensä yhdessä sovitusti ja sovittavasta paikasta.  

Maaliskuussa pidettävät aluefoorumit järjestetään etäkokouksina. Piirin sivuilla on linkit 

tapahtumiin. Piirikuvernöörinä olen jokaisessa aluefoorumissa mukana keskusteluissa. Miet-

tikää aiheita ja tulkaa mukaan foorumiin.  

Piirimme vuosikokous pidetään etäkokouksena la 24.4. 2021 klo 10:00 alkaen. Fyysinen 

paikka on Porukkatalo Kouvolassa, johon kokoontuu tarvittavat toimihenkilöt, jotta kokous 

saadaan vietyä ongelmitta läpi. Tämä tarkoittaa sitä, että klubien edustajat ja muut 

https://www.verkkoviestin.fi/d-piiri/ajankohtaista/lions-liiton_uusi_piirijakoehdotus/
https://www.verkkoviestin.fi/d-piiri/ajankohtaista/lions-liiton_uusi_piirijakoehdotus/
https://www.verkkoviestin.fi/d-piiri/piirin_yhteystiedot/palautetta_piirikuvernoorille/
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kokoukseen osallistujat toimivat etäyhteyksien kautta.  Noudatamme yleisiä ohjeita kokoon-

tumisten suhteen, joita viranomaiset ovat asettaneet. 

Viimevuotiseen tapaan, avaamme WhatsApp-keskustelukanavan kokousaamuna, ennen 

vuosikokousta. Tarkoitus tällä on, että voimme käydä keskustelua läpi jäsenistön kesken asi-

oista, jotka liittyvät vuosikokoukseen ja sen kulkuun.  Jokainen saa halutessaan tuoda mieli-

piteensä esiin ja asioista voidaan keskustella hyvissä ajoin ennen varsinaista vuosikokousta. 

Näillä keinoilla haluaisin asioiden käsittelyn olevan mahdollisimman avointa ja hyvään yhtei-

seen näkemykseen tähtäävää. 

Kokouskutsu piirin vuosikokoukseen on luettavissa ilmestyvästä Palveleva Leijona -lehdestä. 

Virallinen kutsu vuosikokoukseen lähetetään klubeille erikseen. Se sisältää kokousaineis-

ton ja ohjeet etäkokoukseen osallistumisesta. 

Pidetään huolta itsestä ja toisistamme. Pitäkää yhteyttä klubilaisten kesken tavalla tai toi-

sella.  

Hyvää alkavaa kevättä! 

 

Toivottelee teidän DG  
 
Kyösti Skippari 

     


