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Nyt jos koskaan! ->  
 

On aika kiittää teitä tästä kaudesta. Aloitimme matkamme yhdessä yhtenä historiamme 

haastavimmista vuosista. Moni tavoite on jäänyt puolitiehen tai kokonaan toteutumatta. 

Katsokaamme kuitenkin luottavaisesti tulevaisuuteen.  

Palaan vielä edelliseen piirikuvernöörikirjeeseeni, jossa pyysin kirjaamaan kauden 2021 – 

2022 virkailijat MyLCI-järjestelmään jo hyvissä ajoin, näin helpottaen uuden kauden 

aloitusta.  

Piirisihteeri kauteni alussa 15 klubin virkailijoita ei kirjattu järjestelmään. Ahkeran 

viestittelyn jälkeen heinäkuun 15. päivä puuttui enää viideltä klubilta virkailijatiedot. 

Piirikuvernööri kauteni alku oli samanlainen tosin sillä lisäyksellä, että klubien laskut tulivat 

minulle asti. Tänään tätä kirjoittaesani virkailija tiedot puuttuvat yhdeksältä klubilta. 

Positiivista kehitysta on tapahtunut ja vielä on hetki aikaa...  

Tämän erikoisen kauden jälkeen monissa klubeissa jatkavat samat virkailijat, mutta tästä 

huolimatta ensikauden virkailijat on merkittävä järjestelmään. Kun kauden 2021 - 2022 

virkailijat on valittu, on klubisihteereiden tehtävä kirjata heidät MyLCI-järjestelmään. Klubin 

presidentin vastuulla on valvoa, että tämä tulee myös tehtyä. Näin helpotamme tulevan 

kauden virkailijoita ja kaikki viestit saadaan kauden alusta asti perille.  

Toinen harras pyyntö minulla on kaikille tuleville klubien sihteereille – tehkää jäsenilmoitus 

MyLCI-järjestelmään hyvissä ajoin ennen kuukauden vaihdetta. Tämä siksi, että 

tekemänne kirjaus ehtii mukaan kuukausiraporttien massa-ajoon.  

Jäsenkatsaus 
 
Toukokuun jäsenraportissa olimme MD107:n suurin piiri ja meillä oli jäseniä 2125 ja C-
piirissä 2099 jäsentä. Kauden alusta vähennystä oli tullut 2125 - 2173 = -48.  
Vastaavasti C-piirissä 2099 - 2205 = -106.  
Tammikuuhun asti jäseniä oli saatu mukavasti lisää poistuneiden tilalle, mutta kevät on 
ollut haastavaa aikaa – monin tavoin.   
 
MyLCI:n jäsentilanne 20.6.2021 
 

 Tässä kuussa Tänä vuonna 

Jäsenmäärä kauden alussa 2,125 2,173  

Lisätyt jäsenet 2 91  

Eronneet jäsenet 19 156  

Tilikauden saldo 2,108 2,108  

Nettolisäys/menetys -17 -65  

 
Jäsenmäärän vähennys on kiihtynyt kauden loppua kohti.  
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Lions-liiton vuosikokous 2021 
 

’Turussa tehdään vain hyvä päätöksiä’ – oli Turun vuosikokouksen tunnuslause.   
Liiton puheenjohtajaksi valittiin VCC Sanna Mustonen, LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/NICE B-
piiristä.  
Turun oma leijona IPDG Heikki Mäki, LC Paattinen, valittiin VCC:ksi – Onneksi olkoon 
Heikki.  
Kansainvälisen johtajaehdokkaan (ID) vaalissa valituksi tuli PCC Pirkko Vihavainen, LC 
Juva/ Luonteri D-piiristä.  

- Linkki liiton sivuille: Järjestön tehtäviin valitut - Suomen Lions-liitto ry 
Suuret kiitokset piirimme ehdokkaalle Marja-Leena Knuutiselle.  
Klubialoitteet, jotka käsittelivät piirijakouudistusta, hyväksyttiin ja piirijako menee uudelleen 
valmisteluun ja Lions-talokin on edelleen myynnissä.  

Liiton kotisivut siirtyivät uudelle alustalle  
 

Liiton kotisivut ovat siirtyneet maanantaina 7.6. uudelle alustalle.  
 

Piirin rekisteröityminen ry:ksi  
 

D107-A piirin rekisteröinti on edennyt ja pyrimme aloittamaan seuraavan kauden 

rekisteröitynä piirinä.  

Pohdittavaa  
 

- Miten helpotetaan virkailijoiden saantia piirin tehtäviin. Rekisteröidyssä piirissä 

virkailijat on nimettävä piirikokouksessa, jotta heillä olisi äänioikeus piirihallituksen 

kokouksissa (valintaprosessi, koulutus, tehtävänkuvaus piirintuki ym.).  

- Miettikää miten klubinne toimintaa voisi kehittää kauden aikana  

- Jäsenjohtajan merkitys klubille 

- Asettakaa tavoitteita. Yllätytte, kun huomaatte, että tavoitteet toteutuvat, kun ne on 

kirjattu muistioon, pöytäkirjaan tai toimintasuunnitelmaan.  

https://www.lions.fi/uutishuone/ajankohtaista/liiton-tehtaviin-valitut/
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LCICon2021, 103rd Lions Clubs International Convention 

 
Lions Clubs International Convention 2021 järjestetään tänä vuonna virtualisesti. Käykää 

tutustumassa vuosikokouksen nettisivuihin - Virtual LCICon 2021 (lionsclubs.org) .  

Vielä ehdit ilmoittautua mukaan mielenkiintoiseen tapahtumaan vieläpä omalta 

kotisohvaltasi. 

 

Kiitos tästä kaudesta ja Hyvää Juhannusta kaikille leijonille!  

  

➔ Hauskasti eteenpäin!  

 

 

https://lcicon.lionsclubs.org/

