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Piirikuvernöörin kesäkuun kirje – Yhteistyöllä ja toimintatapoja uudistaen 

 

Kesän lämpö hellitteli varmasti meitä kaikkia Juhannuksen aikana ja suoranainen helle näyttää jatkuvan 

ainakin tämän viikon.  

Piirikuvernöörin tehtävässä edessäni on viimeinen viikko. Millaisia tuntemuksia se minussa herättää? 

Sitä kysyin itseltäni. Ensinnäkin olen erittäin kiitollinen, että sain mahdollisuuden tutustua näin 

perusteellisesti piirimme ja myös laajemmin suomalaiseen Lions-hyväntekeväisyystyöhön. Yhtään päivää 

en vaihtaisi ja lionstyö sisältyi jokseenkin jokaiseen päivään.  

Mm. tapaamisemme piirin johtoryhmän kanssa joka kuukausi, GAT-tiimin tapaamiset, lukuisat puhelut 

ja webinaarit useiden klubilaisten ja liiton henkilökunnan kanssa, klubien juhlatilaisuudet sekä viralliset 

kokoukset piirihallituksen kanssa ovat joka kerta lisänneet ja kehittäneet ymmärtämystä yhteistyön ja 

uudistamisen merkityksestä toiminnassa. Jokaisesta klubivierailusta ja tapaamisesta kotiin ajaessani 

tunsin olevani onnellinen siitä, että olen mukana lionien organisaatiossa. Me lionit teemme todella 

merkityksellistä työtä. 

Mentorointia olen kokenut, tukenut ja seurannut koko työelämäni ajan. Olen äärettömän iloinen, että 

tällä kaudella nimeämäni mentorihuivin on vastaanottanut tusinan verran palvelua sydämestään tekeviä 

lioneja.  

Piirin ja liiton vuosikokoukset 

Lions-piirimme 107A ry:n vuosikokouspöytäkirja on luettavissa tästä. (lisätään linkki) 

Vuosikokoustoimikuntamme palautepalaverissa löysimme luonnollisesti jotain kehitettävääkin. 

Erityisesti meitä huolettaa vuoden 2024 vuosikokouksen organisointi Turussa laivakokouksessa. Noin 

170 hengen kokous onnistui laivakokouksena moitteetta, mutta yli 1000 hengelle se on mielestämme 

mahdoton. 
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Yhdessä totesimme palautepalaverissa, että meitä oli laivalla n 170 lionia mukana. Vuosikokous eteni 

saamamme palautteen mukaan tehokkaasti ja ohjatusti, ja että vuosijuhlassamme oli juhlavan rento 

sekä hyväntuulinen ilmapiiri merellisen musiikin sitä täydentäen. Siispä kohtaisimme, toimimme ja 

viihdyimme! Iso kiitos kaikille mukana olleille ja erityisesti vuosikokouksen juhlatoimikunnalle. 

Erityiskiitoksen ansaitsee DC Reino Laine. Hän aktiivisuudellaan sai aikaan sen, että piirissämme kaudella 

2021-2022 lyötiin uusia ritareita kaikkiaan 24 ja yksi PROritari. Tämä on uusi vuosiennätys koko maassa. 

AR-säätiö kartutti A-piirin ansiosta rahastoaan 28600€. Siispä kannustan anomaan tukea aktiviteetteihin. 

 (Markku, lisääthän tähän väliin nettisivuillemme muutaman kuvan) 

Suomen Lions-liiton vuosikokouksen materiaalit löytyvät liiton nettisivuilta. (linkki lisätään) 

Lions-liiton vuosikokous oli enemmän traditionaalinen kokous, mutta 20-luvun tyylinen iltajuhla hauskan 

ohjelman kera kyllä vapautti lionit tutustumaan enemmän eri puolilta Suomea tulleisiin kollegoihin. 

  

  2020-21 2021-22               

Piiri   7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6  1.7.2021 Nyt 

A -86 -3 -8 -13 -13 -17 -25 -32 -40 -49 -65 -66        2 087        2 021    

B -59 0 -1 -2 -2 -2 -2 1 -1 0 -11 -20           889           869    

C -138 -4 -11 -23 -24 -30 -36 -32 -45 -54 -63 -111        2 067        1 956    

D -97 -5 -13 -23 -25 -23 -25 -26 -33 -38 -37 -71        1 439        1 368    

E -121 -5 -10 -24 -33 -25 -29 -32 -34 -38 -43 -52        1 571        1 519    

F -62 -1 -8 -8 -9 -8 -9 -8 -12 -25 -33 -35        1 435        1 400    

G -64 -2 -3 -6 -11 -16 -33 -39 -37 -42 -49 -54        1 146        1 092    

H -62 -4 -7 -14 -12 -16 -13 -13 -12 -9 -9 -14        1 080        1 066    

I -48 -4 -11 -20 -21 -15 -22 -20 -20 -23 -29 -56        1 027           971    

K -146 -2 -5 -3 -1 -2 -9 -34 -44 -42 -44 -44        1 088        1 044    

L -70 -2 -4 -6 -11 -13 -24 -32 -29 -28 -29 -37           931           894    

M -69 -1 -5 -8 -24 -21 -32 -35 -36 -40 -40 -77        1 541        1 464    

N -77 1 -1 -8 -13 -22 -25 -30 -24 -21 -18 -29        1 597        1 568    

O -44 1 -6 -29 -32 -39 -40 -43 -47 -47 -45 -52        1 046           994    

 -1143 -31 -93 -187 -231 -249 -324 -375 -414 -456 -515 -718 0    18 944      18 226    

 

Raporttien mukaan massamme ehdimme palvella yli miljoonaa ihmistä. Myös taloudellinen tuki 

Ukrainalle on ollut ennätyksellistä. 

Kauden aikana vierailuillani ja kokouksissa on ollut todella hienoa kuulla kertomuksia siitä, miten klubi 

on löytänyt uusia aktiviteettejä, miten on luovuttu ns pönöttävistä kokouksista, alettu pitämään 
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vapaamuotoisia kokoontumisia ja miten on saatu uusia jäseniä mukaan jne. Uudistamista ja 

uudistumista tapahtuu koko ajan. Ja raportointia, kyllä, sitä tarvittaisiin enemmän ja tehokkaammin. 

Uusia jäseniä piirissämme saimme kaudella 2021-2022 70. Pidetäänhän heidän perehdyttämisestä hyvää 

huolta ja kuunnellaan tarkalla korvalla, mitä he toivovat ja ovat valmiit ehdottamaan/tekemään. 

Toukokuun kirjeessäni jo avasin tulevaa strategiatyötä. Syyskaudella käynnistämme ns arvokeskustelut 

klubeissa, joihin perustuen lionstoimintaa aletaan suunnata kohti tulevaisuutta. Siispä kaikki mukaan 

vaikuttamaan! 

Piirimme tulevaa kautta 2022-2023 johtaa piirikuvernöörinä Pertti Tofferi LC Turku/Linnasta, 1. 

varapiirikuvernöörinä Olli Välimäki, LC Raisio/Martinuksesta ja 2. varapiirikuvernöörinä Hannu Mäenpää 

LC Turku/Kupittaalta. CT Reijo Vaura LC Turku/Aninkaisesta on luvannut ns. saattaen ja mentoroiden 

perehdyttää DC Ritva Raitmaan LC Naantali-Raisiosta piirin rahastonhoitajan tehtävään. Piirisihteerinä 

tulee toimimaan lion Jari Järvelä LC Karinainen/Kyröstä. Menestystä ja onnea! 

Luottavaisin ja kiitollisin mielin siirryn IPDG-tehtävääni. Virtuaalihalaukseni teille kaikille! 

Oikein hyvää ja rentouttavaa kesää.  

Pidetään huolta toisistamme ja itsestämme. 

 

Eija Kesti 

DG 2021-2022 


