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                                                                                                        4.10.2020 

Hyvät leijonat, puolisot sekä Leot 
 

Olemme saaneet piirin rekisteröitymisprosessin loppuun ja tulevaisuudessa piirimme nimi on: Lions-piiri 

107-D ry. Rekisteröityminen tuo uusia ulottuvuuksia piirin toiminnalle ja omalta osaltaan parantaa piirin 

toimintamahdollisuuksia itsenäisenä yhdistyksenä. 

Piirin alueitten virkailijakoulutukset ovat ensimmäistä kertaa toteutettu pelkästään verkkokoulutuksena. 

Koulutukset ollaan palautteiden mukaan hyvin tyytyväisiä. Suuri kiitos toteuttamisesta piirimme koulutus-

vastaaville Heikki Lohelle, Timo Joukaselle sekä Jari Vierikolle.  

Virkailijakoulutus asioihin palataan aluefoorumeissa 12-15.10., jotka myös järjestetään verkkotapaami-

sina. Linkit verkkotapaamisiin löytyvät piirin sivuilta. Tule rohkeasti tapahtumiin mukaan ja tuo oma mieli-

piteesi esiin! 

Olemme toteuttaneet alueittain klubien presidenttien tapaamisiltoja, joiden tarkoituksen on kehittää klu-

bien yhteistoimintaa ja yhteisten aktiviteettien toteuttamista eri alueilla. Näillä toimenpiteillä pyritään 

saamaan Lions-toiminnalle myönteistä näkyvyyttä sekä lisäämään Lions-toiminnassa mukana olevien kes-

kinäistä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta paikkakunnilla. 

Piirin lehti Palveleva Leijona, ensi vuoden painosta on aloitettu jälleen valmistelemaan ja siihen tarvitaan 

taas kaikkien Lions-klubien sekä yksittäisten Leijonien apua. Tämän kirjeen liitteenä teille tulee ilmoitus-

sopimus, jolla voitte entiseen tapaan myydä ilmoitustilaa piirin lehteen.  

Huomioikaa, että ilmoitusten myynti on aktiviteetti, jolla voitte ansaita rahaa klubillenne. Yli 100 e arvoi-

sesta ilmoituksen myyntitulosta palautetaan ilmoituksen myyneelle klubille 50 %, joten tälläkin tavalla voi 

klubin taloutta parantaa.  

Kaikki klubien aktiviteetti- ym. jutut ovat tervetulleita lehteen etenkin, jos näitä klubien yhteisiä tapahtu-

mia päästään toteuttamaan, olisivat näistä kertovat jutut ja toiminnalliset kuvat hyvin tervetulleita.  

Kun saatte tämän kirjeen, aloittakaa heti ilmoitusten myynti yhteistyökumppaneille ja kohderyhmille, näin 

saadaan aikaan näyttävä sekä lukijoita kiinnostava piirilehti. 

Kouvolassa etenee hyvää vauhtia Leijonapuisto hanke, johon ovat osallistuneet pääasiassa III-alueen klu-

bit, tiedotan tästä hankkeesta lisää, kun hanke etenee. Kiitos kaikille mukana oleville klubeille jo tässä vai-

heessa, yhdessä tekemällä saamme todella arvokasta Lions-toiminnan näkyvyyttä aikaan paikkakunnalla! 

Tulevaa: 

Hyvän päivää vietetään 10.10., eli tulevana viikonloppuna, pyrkikää pitämään klubeina omia tilaisuuksia 

omilla paikkakunnilla.  

Diabetes-kävely ja ympäristöteemaan liittyvä tapahtuma jne. Vallitsevan korona tilanteen takia pää-

timme, ettei mitään yleisötapahtumaa voida järjestää, joten tapahtumien järjestäminen jää klubien 

omaan harkintaan. 
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Kouvolan alueella on menossa keräys- ANNA LÄMPÖA- LAHJOITA LAPASET. Keräys on voimassa 16.10 

asti. Kouvolan alueen Lionit voivat viedä lahjoitettavat tuotteet Porukkatalolle. Tästä ohjeistusta löytyy 

piirin fb-sivuilta. 

Kun olette saaneet klubeihinne jälleen arpoja myyntiin, VETOAN TEIHIN HYVÄT LEIJONAT, PÄÄTTÄKÄÄ 

KLUBISSANNE YHDESSÄ, ETTÄ ETTE PALAUTA ARPOJA VAAN MARKKINOITTE NE ETEENPÄIN. Arpojen 

myynti on hyvä aktiviteetti ja näidenkin arpojen myyntituloilla autamme niitä tahoja, jotka apua näinä ai-

koina kipeäasti tarvitsevat. Ehdotan, että voisimme päättää yhdessä, ettei yhtään arpaa tästä piiristä pa-

lautettaisi, vaan laitettaisiin tässäkin hyvä kiertoon! 

Lopuksi muistutan klubeja ja teitä hyvät Lionit. Piirin virkailijoita tarvitaan taas ensi kaudella ja näihin vir-

koihin täytyy olla 15.1.2021 hakemukset toimitettuna piirikuvernöörille, joten nyt syksyn aikana on hyvää 

aikaa miettiä, olisitko juuri sinä halukas lisäämään oman mittasi Lionstyötä piirin yhteiseksi hyväksi. 

Piiri tarjoaa klubeille apua, jos tarvitsette tukea GoToMeeting -kokousten järjestämiseen. Ottakaa yh-

teyttä piirin koulutusvastaaviin tai kuvernööritiimiin.   

Kannustan kaikkia klubeja toteuttamaan aktiviteetteja, sekä kokoontumaan – kokoustamalla perinteisesti 
tai etänä. Tärkeintä on pitää yhteyttä klubilaisten kesken! 

Muistakaa, että piirillä on järjestelmävastaavat Heikki ja Timo apunanne ja tietenkin muut piirin toimijat. 
Yhteystiedot löytyvät piirin uudistuneilta sivuilta. Ketään ei jätetä yksin, vaan apua pyritään antamaan 
mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. 

 

Kaikkien terveys on etusijalla, kun osallistumme erilaisiin tapahtumiin ja kokouksiin. Luodaan uusia tapoja 
toimia ja pidetään jokainen jäsen mukana toiminnassa. 

 

Lämmintä ja aktiivista syksyä 

 

Toivottelee teidän DG   
  
Kyösti Skippari 
     


