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Hyvät leijonat! 
 

Kevät ja kesä 2021 ovat olleet jännityksen ja odotuksen jatkumoa jo pitkään vallinneelle 
Covid-19 ajanjaksolle. Jännitystä on pitänyt yllä pandemian aaltomainen sykli ja erilaisten 

rajoitusten vuorottainen hellittäminen ja kiristäminen. Odotusta taas on edustanut toiveet 
normaalimmasta arjesta ja edes osittaisesta paluusta takaisin totutumpaan lähikontaktiin 
ihmisten kanssa niin töissä, harrastuksissa kuin henkilökohtaisessa elämässäkin. Klubien 

toiminta on ollut rajoittunutta ja kokouksia on siirretty verkkoon. Niin  ikään Piirikokouskin 
järjestettiin etäkokouksena kesän kynnyksellä. Toivottavasti 2022 piirikokous päästään 

pitämään perinteisemmin Kangasalla. 
 
Arjen normalisoituminen näyttää nyt jälleen kerran kokevan takaiskun. Kesälomakauden 

jälkeen odotettavissakin ollut uusi tartuntahuippujen aalto on rantautunut myös 
Pirkanmaalle. Lions-kauden konkreettinen alku on ovella, mutta nyt odotamme taas uusia 

tiukentuvia rajoituksia jo tavanomaiseksi muodostuneiden turvaetäisyyksien ja 
maskisuosituksien lisäksi. Moni meistä on saanut jo toisenkin rokoteannoksen, mutta 
edelleen iso osa, kuten allekirjoittanutkin, odottelee vuoroaan. 

 
Kuvernöörikauteni alkoi sekin etänä, vaikkakin kesällä pystyimme kokoontumaan 

Jyväskylään piirikuvernöörielektien kesken vannomaan valamme. Kuvernöörineuvosto on 
sekin saanut oppia etäkokousten hallitsemisen ja niissä toimimisen äänestämisineen 
kaikkineen. Itse aion ottaa etäkokouksista kuitenkin kaiken hyödyn irti. 

 
Kesäkuussa Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa, etäkokous sekin, puheenjohtajaksi 

valittiin Sanna Mustonen LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nicea. 
 
Samassa vuosikokouksessa esitetty piirijakouudistus äänestettiin pöydälle. Tästä 

äänestystuloksesta tahdon lausua suuret kiitokset niin E-piirin klubeille kuin yksittäisille 
asiassa aktiivisina toimineille Leijonille ketään sen enempää nyt jalustal le nostamatta. 

Aloitteet ja puheenvuorot piirijakouudistusesitystä vastaan olivat kaikki hyvin perusteltuja, 
ja äänestystulos oli selvä viesti kentältä. Kiitos vielä kertaalleen aktiivisuudesta koko 
piirille! Uskon, että äänestäjistä Leijonan osa oli E-piiriläisiä. Piirijaon mahdollisesta 

uudistuksesta tulevaisuudessa tullaan tekemään nyt perusteellinen selvitys ilman kiirettä ja 
kaikkia piirejä tasapuolisesti kuullen. Tästä lisää tuonnempana, mutta ihan vähiin aikoihin 

ei ole tapahtumassa mitään odottamatonta tai yllättävää. 
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Tulevaa toimintaa 
Kauden ensimmäinen piirihallituksen kokous pidetään 7.9.2021 klo 18 etäkokouksena 

vallitsevan Covid-19 tilanteen vuoksi. 
 

Kaikkia piirin leijonia kutsutaan yhteiseen Piirifoorumiin 11.9.2020 alkaen klo 10. 
Tarkempaa tietoa itse piirifoorumista sekä perinteisesti piirifoorumin yhteyteen sidotuista 
koulutuksista ilmestyy näinä päivinä piirin sivuille. Tilaisuus pidetään niin ikään 

etäkokouksena, ennustetut kokoontumisrajoitukset huomioiden. 
 

Piirin verkkosivualustana päätettiin  lopulta jatkaa nykyistä alustaa, vaikka liiton valitseman 
uuden alustan piti tulla ajoissa tarjolle halukkaille piireille. Verkkosivut siirretään uudelle 
alustalle sitten, kun aika on otollisempi. Vanhalle alustalle on nyt päivitetty tiedot mm. 

nykyisestä piirihallituksesta toimikuntineen. 2021-2022 Piirilipare on myös jaossa klubeille. 
 

Syksyn mahdollisesta Quest koulutustoiminnasta saa kysyä tietoja Marja-Leena 
Niskaselta, marja-leenan@hotmail.fi 
 

Klubien presidenttien 100 %:n merkkianomukset IPDG Ahti Kallioiselle 15.9.2021 ?? 
mennessä. Hakulomake on tämän kirjeen liitteenä. 

 
 
Klubien neuvonta 

Klubien neuvonnasta vastaa jo totuttuun tapaan liiton toimiston sijasta piirien IPDG:T, el i 
E-piirissä tällä kaudella Ahti Kallioinen, ahti.kallioinen@pp.inet.fi 

 
 
Kirjaaminen 

Mikäli klubeilla on vielä kirjaamatta virkailijoitaan MyLCI-rekisteriin, tulisi se tehdä 
pikimiten. Klubipostin ja tiedotteiden jakelu ei toimi oikein, jos virkailijoita ei ole merkattu. 

Lohkon puheenjohtajilla on vastuu muistutella klubeja tästä asiasta. 
 
Tämän kirjeen liitteistä kannattaa luoda katsaus ainakin piirilipareeseen. Alueiden 

lohkojaossa on tehty pieniä viilauksia klubien lopettamisten ym käytännön järjestelyiden 
vuoksi. 

 
 
 

Lämpimiä loppukesän päiviä ja kaikesta huolimatta pirteää ja iloista alkanutta leijonakautta 
toivottelee piirikuvernööri 

 
Antti 
 


