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Lions Clubs International 

LIONS-PIIRI 107-D ry 

TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2020-2021 

 

                                                    

TOIMINTA-AJATUS 

 Me palvelemme. Teemme yhdessä työtä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten 
ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi sekä ikääntyneiden, perheiden, vammaisten 
ja apua tarvitsevien tukemiseksi. Toiminta tarjoaa jäsenille mahdollisuuden toimia sosiaalisessa 
yhteisössä, mahdollisuuden kehittyä ihmisenä ja kehittää johtamistaitoja sekä solmia kontakteja 
kotimaassa ja ulkomailla.  

Järjestön tunnuslause: Me palvelemme – Vi hjälper – We Serve  

Kotimainen teema: Monta tapaa tehdä hyvää 

D-piirin teema: Muutos on mahdollisuus 

 

Organisaatio 

Lions Clubs International 

Kansainvälinen lionsjärjestön 104. vuosikongressi pidettiin etänä 24.-28.6.2020, 

jossa kansainväliseksi presidentiksi valittiin (IP) Dr. Jung-Yul Choin Etelä-Koreasta. 

Lions-piirin 107-D piirikuvernööriksi (DG) nimettiin Kyösti Skippari LC Kouvola/Hansa 

Suomen Lions-liitto ry 

Turussa sekä etänä 11.-12.6.2020 pidetyssä vuosikokouksessa liiton puheenjohtajaksi valittiin 
(CC) Matti Reijonen LC Vampula, varapuheenjohtajaksi (VCC) Sanna Mustonen  LC Kirkkonummi-
Kyrkslätt/Nice. Edellisenä puheenjohtajan IPCC Aarre Kivioja LC Helsinki/Pakinkylä. 

Liiton Toiminnanjohtaja GS Maarit Kuikka LC Helsinki/Malmittaret. 
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LIONS-PIIRI 107-D ry 

Piirihallitus ja toimikunnat 2020-2021 

Piirihallitus 

Piirikuvernööri DG Kyösti Skippari LC Kouvola/Hansa 

1.Varapiirikuvernööri 1.VDG Tapio Suokas  LC Luumäki 

2.varapiirikuvernööri 2.VDG Markku Paavolainen LC Jaala 

Edellinen piirikuvernööri IPDG Maire Vierikko LC Mikkeli/Naisvuori 

Piirisihteeri  CS Sami Porkka  LC Kaipiainen 

Rahastonhoitaja CT Liisa Varjola  LC Kouvola 

 

I alue 

1. lohkonpuheenjohtaja ZC Marja-Leena Valkeinen LC Kotka/Keisarinna 
2. lohkonpuheenjohtaja ZC Pekka Mänttäri LC Hamina/Bastioni 

II alue 

1. lohkonpuheenjohtaja ZC Lauri Saukko  LC Lappeenranta 
2. lohkonpuheenjohtaja ZC Virka ei täytetty 

III alue 

1. lohkonpuheenjohtaja ZC Maarit Räty  LC Kouvola 
2. lohkonpuheenjohtaja ZC Hannu Laaksonen LC Kausala 

IV alue  

1. lohkonpuheenjohtaja ZC Kai Pynnönen LC Heinola/Sillat 
2. lohkonpuheenjohtaja ZC Hannu Korhonen LC Ristiina 

 

Toiminnantarkastajat  

Varsinaiset toiminnantarkastajat Raimo Lehtola LC Kouvola/Hansa 

    Matti Ylätalo   LC Kaipiainen 

Varatoiminnantarkastajat  Pekka Lipsanen LC Kouvola 

    Ulla Lipsanen LC Kouvola 

 

Toimikunnat 

ARS   Antti Kokkala  LC Lappeenranta/Kanava 

Koulutus (GLT)  Timo Joukanen LC Kaipiainen 

Jäsen (GMT)   Matti Kirves  LC Heinola 

LCIF ja IR   Unto Kiljunen LC Lappeenranta/Rakuuna 

Palvelu (GST)                                        Jukka Hietanen LC Heinola/Jyränkö 
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Toimikunnat (jatkoa)             

 

Nuorisotyö ja Quest  Arto Silen  LC Heinola/Jyränkö 

Nuorisovaihto  Tapio Suokas LC Luumäki 

Sri Lankan ystävät  Veikko Teerioja LC Lappeenranta 

LEO   Olli-Pekka Sintonen LC Imatra 

Viestintä/Neuvonta  Heikki Lohi  LC Luumäki/Ukko-Pekka 

Viestintä   Timo Joukanen LC Kaipiainen 

Piirilehti Palveleva Leijona  Reijo Saavalainen LC Otava 

 

Johtoryhmän muodostivat piirikuvernööri, 1.ja 2. varapiirikuvernöörit, piirisihteeri, piirin 
rahastonhoitaja, edellisen kauden piirikuvernööri sekä jäsen-, koulutus-, LCIF ja palvelutoimikuntien 
puheenjohtajat. 

 

Kokoukset 

Johtoryhmä 

11.8.2020  Kouvola 

24.9.2020    etänä 

12.10.2020   etänä 

19.10.2020  etänä 

3.11.2020   etänä 

21.1.2021  etänä 

25.1.2021  etänä 

22.2.2021  etänä 

 

  

Piiri    

25.8.2020  Piirihallitus Luumäki  

3.9.2020         Piirifoorumi Luumäki  

10.11.2020      Piirihallitus Kotka 

11.2.2021        Piirihallitus etänä ja Kouvola 

13.4.2021  Piirihallitus etänä ja Kouvola 

                      24.4.2021        Piirin vuosikokous etänä ja Kouvola 
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Muut kokoukset ja tapahtumat 

 14.-15.9.2020 Virkailijakoulutukset etänä                         

12.-15.10.2020 Aluekokoukset etänä 

 8.-11.3.2021  Aluekokoukset etänä 

 

Jäsentoiminta  

Jäsentoimikunnan pj. Matti Kirves, LC Heinola 

Varsinaista jäsentoimikuntaa ei piirissä kauden aikana ole ollut. Muutama lohkopuheenjohtaja on 
oto toiminut mentorina. Puheenjohtaja on vieraillut alueiden/lohkojen tilaisuuksissa sekä tarvittaessa 
klubeissa. Koronarajoitukset ovat vaikeuttaneet kevätkauden toimintaa. 

Kauden aikana piiristä toiminnan lopettivat LC Kotka, LC Mikkeli sekä LC Vehkalahti. Uudelleen 
toiminnan käynnistivät LC Kouvola ja LC Kouvola/Honka.  

Kauden alussa piirin jäsenmäärä oli 1536 ja kauden päättyessä 30.6. 1439. Jäsenmäärän lasku oli 
97 jäsentä. Kun kauden aikana saatiin 69 uutta jäsentä, niin bruttomenetys kaudella oli 166 leijonaa. 
Kesäkuussa kirjavahvuudesta poistui eniten jäseniä (23). 

Piirin klubeissa kahdella kolmasosalla on valittu jäsenjohtaja. 

 

Koulutusta, viestintää ja neuvontaa 

Koulutusjohtaja GLT Timo Joukanen, LC Kaipiainen 

Kyöstin kaudella 2020–2021 tämä toiminta on ollut tiimityötä.  

Heikki Lohi, klubista LC Luumäki/Ukko-Pekka sekä Timo Joukanen, klubista LC Kaipiainen. 

Heikki oli viime kaudella ja on edelleen piirin admin-henkilö. Hänellä on suuret oikeudet syventyä 
MyLCI maailmaan. Piiritasolla Heikki korjaa tai muokkaa tarvittaessa tietoja päämajan tietokantaan. 
Heikki myös neuvoo ja opastaa puhelimitse tai sähköpostitse piirin klubivirkailijoita. Aiheet voivat 
vaihdella laidasta laitaan; pressa, sihteeri tai rahuriasiat onnistuvat Heikiltä. Myös klubin 
perustamiseen ja lopettamiseen liittyvät asiat kuuluvat Heikin osaamisalueeseen. 

Näihin yllä oleviin avunpyyntöihin on piirin sivuilla oma neuvontapyyntö-lomake, siitäkin huolimatta 
Heikki neuvoo klubeja pääasiassa ”lennosta”, suoran puhelinyhteyskontaktin aloittamana. Eli Heikillä 
tietoa on, valmistautumatta ja etsimättä. 

Timo oli viimekauden ja jatkaen edelleen piirin GAT-ryhmän jäsenenä ja GLT-henkilönä. Hän vastaa 
uusien klubivirkailijoiden kouluttamisista. Lisäksi Timo neuvoo ja opastaa, minkä Heikiltä ennättää. 

Näitä tehtäviä on viety paljolti ryhmätyönä, on koulutettu ja työskennelty yhdessä, toistemme 
mielipiteitä arvostaen.  

Edellisellä kaudella aloitettu piirin kotisivujen uudistus on jatkunut ja nykyisin sivut ovatkin 
vakiinnuttaneet paikkansa. Niiltä löytää ajankohtaista klubeja kiinnostavaa ja klubeille kohdistettua 
tiedottamista.    

Heikki -ollessaan piirikuvernööri, käynnisti piirin Facebook -sivut. Sivuilla on nykyisin n. 450 aktiivista 
seuraajaa. Uutisvirta sivustolla on jatkuvasti uudistuvaa, klubit ovat selvästi ottaneet sen näkyväksi 
tiedotuskanavaksi.  
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Koulutustoiminnassa kaudella 2020–2021 tehtiin varsinainen digiloikka. 
Korona-pandemian myötä kokoontumiset ja yhteiset koulutusillat olivat 
mahdottomia, jopa kiellettyjä. Jotain piti keksiä ja nopeasti. Hankimmekin piirille oman 
webinaariohjelman. Vertailimme lisäksi erilaisia nettikokousversioita, joita osaisimme sitten klubeille 
suosittaa.  

Ensi alkuun verkkotapaamisia opeteltiin ja hiukan vierastettiin, mutta loppukaudesta ohjelmia 
käytettiin jo rennon osaavasti. Piiri- ja klubivirkailijat eivät enää kaihda kameraa ja uskaltavat kertoa 
mielipiteensä julkisesti. Käydään jopa rakentavia keskusteluja netin välityksellä. Tapa, joka oli 
aikaisemmin täysin vierasta meille juroille suomalaisille. – Pakon edessä, riskillä hyppäsimme 
tekniikan käytössä aivan uuteen tuntemattomaan. Kauden myötä asiat opittiin, joten uskommekin, 
ettei vanhoihin tapoihin, entisessä laajuudessa enää palata. - Jopa osallistumisaktiivisuus 
koulutuksiin lisääntyi. Eihän enää tarvitse ajella pitkiä matkoja pimeinä ja liukkaina talvi-iltoina. 

 

Palvelu ja kumppanuus 

GST Jukka Hietanen, LC Heinola/Jyränkö 

Leijonaemot 

On erityislasten vanhempien vertaistukijärjestö. Tällä kaudella saimme piiriin yhden avustuspyynnön 
Kouvolan alueella asuva perhe, äidillä ja isällä terveydellisiä ongelmia ja 5 kouluikäistä poikaa joista 
useampi on erityislapsi. Avustuspyyntöön osallistui alueelta 9 klubia. Lions Clubit, Kaipiainen, 
Kouvola, Kouvola/Hansa, Kouvola/Iris, Kouvola/Lukko, Kouvola/Ritarit, Kouvola/Salpaus, Valkeala, 
Valkeala/Vekara hoitivat asian hienosti. Jatkossa voimme odottaa lisää avustuspyyntöjä. 

 

Lastenklinikoiden kummit 

Yhteistyö kummien kanssa oli koronavuonna pientä, koska esim. konserttien järjestäminen 
syöpälapsille oli kokoontumisrajoitteiden vuoksi mahdotonta. Saimme piirissämme kuitenkin kerättyä 
jonkin verran varoja ostamalla ja myymällä kasvomaskeja. 

 

Lions joulukortit ja Lions arvat 

Lions arpojen ja joulukorttien myynnillä tuetaan Lionsliiton lasten ja nuorten valtakunnallisia 
projekteja kuten nuorisoleirejä, nuorisovaihtoa, Orkester Nordenin toimintaa jne. 

Piirimme 61 klubista osallistui joulukorttien myyntiin 27 klubia. Joulukorttimyynti parani edellisestä 
vuodesta 28% mutta oli silti vain 3,81% koko Suomen myynnistä. Arvoltaan myynti oli 1796 €. 

Piirimme 61 klubista osallistui myös arpojen myyntiin 27 klubia. Arvoltaan myynti oli 8110 € ja tämä 
edusti 6,2% koko Suomen myynnistä 

 

LCIF- ja kansainvälinen CAMPAIGN 100- keräys 

LCIF-piirikoordinaattori Unto Kiljunen, LC Lappeenranta/Rakuuna 

CAMPAIGN 100- keräys 

Toimintakausi 2020-2021  oli suurkeräyksen, KAMPANJA 100, osalta paras kausi Suomessa.   Tulos 
oli yli 240.000 USD ja koko kampanjan tulos yli 800.000 dollaria. D-piirin kokonaistulos oli 13.251 
USD eli n. 217 doll./klubi ja n. 9,20 doll./jäsen.  Piirin klubeista 100% osallistui kampanjaan, piirin 
vuosikokouksen päättämä LCIF-maksu 4€/jäsen mukaan lukien.  
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Edellisen kauden keräystuoton osuudesta piiri sai  palautuksena DCG 
(piirien ja klubien vaikutusapuraha)- apurahaa n.1454 dollaria, joka 
käytettiin Kouvolan Leijonapuiston perustamiskustannuksiin. Kyseistä DCG-apurahaa voi anoa piiri 
(edellyttäen vähintään 10 000 US dollarin kausikohtaista keräystulosta) tai klubi   (edellyttäen 
vähinttän 5 000 US dollaria/kausi). Huomioitava on, että Kampanja lahjoitukset ovat 
kohdistamattomia eli vaihtoehto ”Palveluvoimaa”. 

Kuten kaikkea Lionstoimintaa, niin myös LCIF:n Kampanja 100 keräystä koronapandemia vaikeutti 
monin tavoin. Pandemiasta huolimatta klubit osoittivat jälleen kerran vahvuutensa ja 
vastuullisuutensa. 

Kampanja 100 keräykseen liittyi Melvin Jones- jäsenkilpailu. Kaksi eniten lahjoittanutta klubia sai 
Lions-liiton kustantaman MJF-jäsenyyden klubin osoittamalle lionille. LC Hirvensalmi ja LC 
Lappeenranta Saimaa sijoittuivat kärkisijoille. 

Melvin Jones- jäsenyys 

Kauden 2020-2021 aikana piirin MJF- jäsenmäärä kasvoi neljällätoista (14) uudella jäsenellä, 
kokonaismäärän ollessa kauden lopussa 436, joista toiminnassa mukana olevia 292. 

 

Uudet Melvin Jones- jäsenet:   1.7.2020 - 30.6.2021 

LC Hirvensalmi:  Kekkonen Esko                                                             
   Tanttu Reijo 

LC Imatra Vuoksi:  Kämäräinen Veijo 

LC Kouvola Lukko:  Ingalsuo Jarmo   
       
   Konttijärvi Olavi 

LC Lappeenranta Saimaa:  Oksanen Juha   
   Ruokoniemi Kimmo 

LC Lemi:   Peutere Markku 

LC Mäntyharju:  Lehtimäki Aarne 

LC Mikkeli Naisvuori:  Toikka Leila 

LC Mikkeli Porrassalmi:  Syrjälä Urho      
   Vierikko Jari 

LC Simpele:   Viinanen Kimmo 

LC Taipalsaari:  Koivunen Jarmo 

 

QUEST  

Puheenjohtaja Arto Silen, LC Heinola/Jyränkö 

Korona hyydytti toimintaa kaudella. Sekä peruskoulutus että liikuntaseurakoulutus oli tarkoitus 
järjestää Kouvolassa helmikuussa 2021, mutta molemmat jouduttiin viime tipassa peruuttamaan 
koronarajoitusten takia. 
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Nuorisovaihto 

Puheenjohtaja Tapio Suokas, LC Luumäki 

Nuorisovaihtoleiriä Mikkeliin suunniteltiin loppuun saakka innolla. Korona kuitenkin nollasi sekä 
lähtevien että tulevien nuorten haaveet. Koko nuorisovaihto peruuntui kaikkialla maailmassa. Samat 
suunnitelmat leirien suhteen jatkuvat seuraavalla kaudella. 

 

ARS-toiminta 

Puheenjohtaja Antti Kokkala, LC Lappeenranta/Kanava  

ARNE RITARI SÄÄTIÖN TOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2020 – 2021 

Kuluneella toimikaudella yleismaailmallinen korona- pandemia löi leimansa kaikkeen järjestö- ja 
harrastetoimintaan niin myös leijonatyöhön. Kokoukset ja tapaamiset pidettiin pääsääntöisesti 
tiukkojen rajoitusten siivittäminä etäyhteyksillä. Rajoitettu kokoontumiskäytäntö näkyi erityisesti 
ritarinimityksissä- kaudella ei yksikään piirimme klubi tehnyt yhtään ritarihakemusta. Myös 
apurahojen haku klubien aktiviteetteihin oli kovin vähäistä. 

Säätiön ja toimikunnan tarkoitus: 

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Suomen lionsklubien hyväntekeväisyyteen johtavia 
aktiviteetteja sekä vaalia Suomen lionstoiminnan kummin, Arne Ritarin, elämäntyötä maamme 
lionstoiminnan perustamisessa. 

Toimikunta: 

pj.  Antti Kokkala LC Lappeenranta/ Kanava 

jäsenet:  Maire Vierikko LC Mikkeli/ Naisvuori, Kyösti Skippari LC Kouvola/ Hansa, Tapio 
Suokas LC Luumäki, Pekka Mänttäri LC Hamina/ Bastion ja Jukka Hietanen LC 
Heinola/ Jyränkö 

Säätiön myöntämät apurahat: 

Piirimme 3 klubia ja 1 yhteenliittymää haki säätiöltä erilaisiin hankkeisiin yhteensä 
5505,92 €, joista myönteiseen päätökseen päätyi 3 klubihakemusta ja 1 yhteenliittymä 
enintään 3790,00 €. 

Toteutuneita hankkeita olivat mm. Kouvolan klubien Leijonapuisto, LC Lemin 
sydäniskuri, LC Hirvensalmen grillikodan varusteet ja LC Imatra/ Vuoksen 
kehitysvammaisten kesäpaikan laituri. 

Varainhankinta: 

adressit: tuotto 2500,00 € (250 kpl) 

ritarit: tuotto 0,00 € (0 kpl) 

tuotto yhteensä 2500,00 €, 1,17 €/jäsen, tavoite 7050,00 €, toteuma 35,5 % tavoitteesta. 

Markkinointi: 

Puheenjohtaja osallistui kaikkiin piirihallituksen kokouksiin pitäen toimikunnan puheenvuoron. 

Palveleva Leijona piirilehdessä oli artikkeli apurahoista ja niiden säännöistä ja hakuohjeista. 
Lehdessä oli myös säätiön mainos. 

Sähköpostilla ja puhelimella yksityiskohtaisempi neuvonta ja palvelu. 
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Sri Lankan Lions-ystävät  

PDG Veikko Teerioja 

Piirissämme on ollut kaudella 8 henkilöjäsentä ja 3 klubijäsentä. Piirin Palveleva Leijona- lehdessä 
oli keväällä 2021 artikkeli Sri Lankan silmäsairaalan tapahtumista koronavuoden aikana. Sairaalan 
toiminnot ovat olleet tavallista pienemmät koska esim. seulontaleirien järjestäminen oli Sri Lankassa 
kielletty. Kaikki piirin jäsenet ovat voineet ja voivat jatkossakin seurata Sri Lankan silmäsairaalan 
asioita Facebookissa Sri Lankan Lions-ystävät ja/tai blokissa srilankanystavat.lionsklubi.fi 

 

LEO 

Puheenjohtaja Olli-Pekka Sintonen LC Imatra 

Mennyttä kautta 2020-2021 leimasi yhä vahvasti koronapandemia sekä sen 

myötä erilaiset rajoitukset. Leo-toiminnan harjoittaminen oli hankalaa ja hyvin 

vähäistä niin D-piirin kuin koko Suomen Leoilla.  Leo Club Lappeenranta toimi ainoana klubina piirin 
alueella 8 Leon voimin kummiklubi Lc Lappeenrannan tukemana. 

 

Omia aktiviteetteja Leo Club Lappeenrannalla oli kuluneen kauden aikana neljä kappaletta. 

Klubi osallistui myös yhteen aktiviteettiin Leijonien kanssa. 

Pandemiatilanteesta johtuen esimerkiksi Leojen ja Leijonien yhteinen 

joulumarkkinoiden aktiviteetti jouduttiin perumaan kokonaan. 

Virallisia kokouksia kuluneen kauden aikana järjestettiin kolme kappaletta. 

 

Uusia ajatuksia uuden Leo klubin perustamisesta ei saatu käyntiin BND- piirin yhteistyöstä ja 
etäkokouksista huolimatta. 

 

Muuta toimintaa 

Rauhanjulistekilpailu: Aiheena rauhan matka, osallistujia oli 9. Voittajaksi äänestettiin työ, jonka 
oli tehnyt Melissa Salminen Lappeenrannan Kesämäen koulusta 7B luokka. Sponsoroiva klubi oli 
LC Lappeenranta/Kanava 
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Palkitsemiset 

Medal Of Merit: 

 Vesa Kourula  LC Lappeenranta/Saimaa 

Liiton 1 ruusukkeen ansiomerkki 

            Pekka Aalto   LC Lappeenranta/Saimaa 

Harri Hartikainen  LC Lappeenranta/Saimaa 

 Raimo Häkkinen  LC Lappeenranta/Saimaa 

Seppo Laakso   LC Heinola/Jyränkö 

Pentti Snygg   LC Kotka 

Jari Vuorimaa              LC Kotka 

Piirikuvernöörin ansiotähti 

 Juha Hersta   LC Heinola/Jyränkö 

Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto 

   Maarit Myllys-Kinnunen  LC Lappeenranta/Veera            

 

Yhteenveto kaudesta 2019-2020 

Hyvät leijonat, puolisot sekä Leot 

Toimintaamme kaudellani varjosti Koronan leviäminen ja sen vaikutus piirin toimintaan hyvin 
vahvasti. Klubit toimivat hyvin syksyn 2020, mutta rajoitukset hyydyttivät hyvin alkaneen kauden 
tehokkaasti. Korona sai kuitenkin aikaan piirissämme melkoisen digiloikan. Klubit oppivat nimittäin 
käyttämään tapaamisten sijasta erilaisia sähköisiä yhteydenpitojärjestelmiä, jotka sittemmin 
vakiinnuttivat paikkansa viestinnän apuna. 

Piirimme rekisteröityi nimellä  Lions-piiri 107-D ry heti kauden alussa ja tämä mahdollisti piirillemme 
aivan uuden tavan toimia. Nyt piiri voi tulevaisuudessa toimia itsenäisenä tahona, kun järjestetään 
toimintaa piirin alueella. 

Aloitimme suunnittelemaan kauden 20-21 kuvernöörineuvoston voimin uutta piirijako-suunnitelmaa 
heti kauden alusta alkaen. Piirijakosuunnitelmaa työstettiin useassa foorumissa pitkin kautta ja 
aiheesta pidettiin jäsenistölle tiedotustilaisuuksia webinaarien muodossa. Piirijakosuunnitelma 
valmistui Turun vuosikokoukseen, jossa asiasta järjestettiin jäsenäänestys. Äänestys kuitenkin antoi 
selvän viestin siitä, ettei Lions-kenttä vielä ole valmis muutoksiin. Äänestyksen jälkeen 
kuvernöörineuvoston esitys uudesta piirijaosta hylättiin. Asia palautunee jossakin vaiheessa uuteen 
käsittelyyn uusien toimijoiden voimin. 

Kouvolaan saatiin perustettua kauden aikana Leijonapuisto kaupungin kanssa yhteistyössä. 
Kouvolan alueen klubit keräsivät varoja, joilla saatiin maksettua osa puiston laitteista ja samalla 
lunastettiin oikeus pitää Leijona-aiheisia tapahtumia puistossa tarpeen mukaan. Puistoon saatiin 
myös oikeus asentaa Lions-järjestön tunnukset. Korona kuitenkin on tässäkin tapauksessa 
vaikeuttanut tapahtumien toteuttamista. Tapahtumia tullaan kyllä järjestämään tulevaisuudessa, 
kunhan aika on suotuisampi. 

 Aluefoorumit järjestettiin etäkokouksina ensimmäistä kertaa. Tämän mahdollisti kaudella piiriin 
hankittu oma lisenssi GoTo webinar- ohjelmistoon. Osallistujilta tuli erittäin hyvää palautetta uudesta 
toimintamallista. Kun koulutukset vielä on taltioitu linkkien taakse, jotka löytyvät piirin sivujen kautta, 
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on niitä mahdollista käydä kuuntelemassa ajankohdasta riippumatta. 
Tämä antaa uutta tehokkuutta tiedonvälitykseen.  

Uusia klubeja perustettiin kaksi kauden aikana: LC Kouvola kauden alussa syyskuussa sekä LC 
Kouvola/Honka kauden loppupäässä kesäkuussa. Klubeja myös lakkautui kauden aikana muutamia. 

Piirimme vuosikokous, johon kauteni huipentui, pidettiin etäkokouksena la 24.4.2021 . Fyysinen 
paikka on Porukkatalo Kouvolassa, johon kokoontuivat tarvittavat toimihenkilöt, jotta kokous saatiin 
vietyä ongelmitta läpi. Tämä tarkoitti sitä, että klubien edustajat ja muut kokoukseen osallistujat 
toimivat etäyhteyksien kautta.  Noudatimme yleisiä viranomaisten asettamia ohjeita kokoontumisten 
suhteen. 

Edellisvuoden tapaan, avasimme WhatsApp-keskustelukanavan kokousaamuna, ennen 
vuosikokousta. Tarkoitus tällä oli, että voitiin käydä keskustelua läpi jäsenistön kesken asioista, jotka 
liittyivät vuosikokoukseen ja sen kulkuun.  Jokainen sai halutessaan tuoda mielipiteensä esiin ja 
asioista voitiin keskustella hyvissä ajoin ennen varsinaista vuosikokousta. Näillä keinoilla haluttiin 
asioiden käsittelyn olevan mahdollisimman avointa ja hyvään yhteiseen näkemykseen tähtäävää. 
Kokous sujui erittäin hyvin ja saatiin vietyä tehokkaasti läpi. 

Kausi oli kohdaltani hyvin tapahtumarikas ja täynnä uusia haasteita, sekä suuria että pienempiä. 
Kokonaisuutena tämä kolmivuotinen kuvernöörikausi jää kyllä mieleen hienona ajanjaksona 
elämässäni. Kaudet antoivat todella hienoja kokemuksia sekä mahdollisuuden tutustua uusiin 
ihmisiin ja Leijoniin.  

Olen syvästi kiitollinen teille kaikille näistä vuosista, että olen saanut toimia kanssanne kuvernöörin 
virassa. 

Hyvät ystävät, kuten sanonta kuuluu: Tanssilattiat vaihtuu, kengät kuluu, mutta tanssi sen kuin 
jatkuu. 

Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme 

 

Kiittäen teidän IPDG  

 

Kyösti Skippari 

 

 

 

 


