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Piirikuvernöörin tiedote 5/2020-2021 16.11.2020
Hyvät lionit !
Piirijaon uudistus
Piirikuvernöörit ovat Kuvernöörineuvoston kokouksen yhteydessä Porissa 29.8.2020
saamansa toimeksiannon mukaisesti ryhtyneet valmistelemaan uutta piirijakoa Suomeen.
Nykyisistä 14 piiristä puolet alittaa kansainvälisen järjestön piireille asettaman 1250
jäsenen rajan. Jotta piirit voisivat palvella klubeja, toimintamme ydintä, mahdollisimman
hyvin, on jäsenmäärän syytä olla riittävän korkea.
Ehdotuksessa päätettiin lopettaa kaikki nykyiset piirit ja jakaa maa kahdeksaan uuteen
piiriin mahdollisimman luontevasti.
Piirit erotetaan toisistaan numerolla esim. 107 F5, 107 F6……
Koko maan uutta jakoa on punnittu huolellisesti, jotta uusista piireistä tulisi kooltaan
tasapuolisia. Piirien koot ovat näin suuria siksi, että mahdollisen jäsenten vähenemisten
takia uutta piirijakoa ei tarvitsisi tehdä taas kohta muutaman vuoden päästä.
Muutoksen aikataulu riippuu useista seikoista, joita kuvernöörineuvoston työryhmä on
ryhtynyt valmistelemaan. Alustavan suunnitelman mukaan uusi piirijako astuu voimaan
1.7.2023. Selvitystyö on laaja, ja klubeja tullaan pitämään ajan tasalla prosessin edetessä.
Ehdotukset piirijaosta tehdään niin piirien vuosikokouksissa kuin Suomen Lions-liiton
vuosikokouksessakin kansainväliselle hallitukselle. Kansainvälisessä hallituksessa
lokakuussa asia käsitellään ja vahvistetaan, uudet piirijaot tulevat käyttöön aikaisintaan
seuraavan kauden alusta.
Mahdolliset kommentit piirien uudistuksesta on osoitettava piirikuvernöörille sähköpostilla,
tiedustelut voi tehdä myös puhelimella 040 158 7889.
Hakemukset kuvernööritehtäviin
M-piirin vuosikokous pidetään Huittisissa. Kokouksessa valitaan piirillemme kauden 20212022 piirikuvernööri, 1. varapiirikuvernööri ja 2. varapiirikuvernööri. Tehtävien hakuaika
päättyy 15.1.2021.
Hakemukset allekirjoitettuine kannatustodistuksineen pyydetään toimittamaan
piirikuvernööri Veli-Matti Wasellille os. Torkinkatu 29, 32700 Huittinen, tai spostilla
vmwasell@gmail.com. Lisätietoja piirikuvernööriltä s-postilla tai puh. 040 158 7889.
Pyydän huomioimaan, että uuden piirijakoehdotuksen voimaan tullessa 7/2023 ei
valittavalle 2. varapiirikuvernöörille välttämättä automaattisesti ole tarjolla kuvernöörin
virkaa. Jokaisessa piirissä on kuitenkin tuohon ajankohtaan asti oltava em. viranhaltijat
valittuina, ja heillä on muutosprosessissa tärkeä tehtävä.
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Uusille piireille valitaan vastaavat toimihenkilöt myöhemmin päätettävänä ajankohtana.
Keväällä valittavat 2. varapiirikuvernöörit voivat kaikkien muiden tavoin olla ehdolla uusien
piirien kuvernööritehtäviin.
Linkkinä lähetän myös kartan uudesta piirijaosta sekä piirien kuntien nimilistat selvitykseksi
koska kartassa ei ole kuntien nimiä. Piirijako on tehty kuntien mukaisesti.
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