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9.11 2020 

Hyvät leijonat, puolisot sekä Leot 

 

Muutosprosessi, jossa piirimme on rekisteröity Lions-piiri 107-D ry, on loppusuoralla.  

Prosessi pyritään saamaan loppuun marraskuun aikana. Muutos auttaa piiriämme toimimaan entistä pa-

remmin jäsenistömme hyväksi ja viemään Lions-toimintaa eteenpäin piirimme alueella. 

 

Näin korona aikana olemme suunnitelleet johtoryhmässä mahdollisuutta hankkia kasvomaskeja yhteisti-

lauksella, jossa klubit ilmoittaisivat tarpeensa maskimääriin, joita voisi käyttää kokouksissa ja muissa tar-

peellisissa paikoissa.  

Piiri keräisi tarvittavat maskien määrät ja yhteistilauksella voimme saada maskeja hieman edullisemmin. 

Kyseessä on Lion -tunnuksilla varustetut tuotteet. Asiaan palataan lähiaikoina jäsenkyselynä, kunhan 

saamme mallivaihtoehtoja maskeihin. 

 

Piirin rekisteröitymisprosessi on hidastunut osaltaan koronan takia, uusi rahastonhoitaja ei ole päässyt 

aloittamaan tehtävän hoitoa parhaalla mahdollisella tavalla. Piirille tulevien maksujen eräpäivää siirretään 

hieman. Laskut lähetetään klubeille heti, kun piirillä on siihen valmiudet. 

 

Vuosi lähestyy loppuaan ja nyt on hyvä aika miettiä klubeissa tulevan kauden piirivirkailijoiden etsimistä ja 

ehdottamista eri tehtäviin. Lohkojen puheenjohtajilla on erittäin suuri merkitys piirin toiminnassa ja yh-

teisten alueellisten projektien toteuttamisessa.  

Lohkojen puheenjohtajien merkitystä halutaan korostaa entisestään piirimme alueella myös tulevaisuu-

dessa. Olemmekin tekemässä päätöstä matkakorvausten maksamisesta lohkon puheenjohtajille klubivie-

railuista. Näin pyrimme tältäkin osalta mataloittamaan kynnystä lähteä mukaan toimintaan. Kuvernööritii-

miin haetaan myös toimijoita. Hakuaikaa on tammikuun 15. pv saakka, jolloin hakemukset tulee lähettää 

kuvernöörille. 

 

Piirilehden ilmoitusten myynti on käynnissä. Muistakaa, että ilmoitusten myynti on hyvä aktiviteetti, jolla 

voi ansaita klubille varoja. Klubihan saa 100 euroa ylittävästä ilmoitusmyynnistä 50% palautuksena. 

Joulukorttien ja arpojen myynti on myös ajankohtaista. Vetoan teihin hyvät klubit - Pyrkikää myymään 

arvat ja markkinoikaa kortteja. Pyritään yhdessä, ettei yhtään arpaa tarvitsisi palauttaa takaisin piirimme 

alueelta. Myyntiaikaa arvoille on vielä hyvän aikaa, joten toteutetaan tämäkin aktiviteetti yhteisen hyvän 

puolesta! 

 

Tarkastakaa klubinne kansainvälisten jäsenmaksujen tilanne sekä MyLCI raporttien tilanteet, että ne ovat 

varmasti ajan tasalla. Lisäksi klubien rahastonhoitajat huomioikaa, että KATSO-tunnisteen vanhenevat 
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vuoden loppuun mennessä. Asiointi tapahtuu jatkossa suomi.fi -palvelussa ja muutos tulee tehdä hyvissä 

ajoin ennen vuodenvaihdetta, toimikaa siis mahdollisimman pikaisesti. 

 

Aluefoorumit pidettiin sähköisessä muodossa ensimmäistä kertaa. Jäsenistöä osallistui tapaamisiin oikein 

hyvin. Keskustelu oli hedelmällistä ja monipuolista. Jäsenet olivat mielestäni tyytyväisiä sähköisen kokouk-

sen järjestämiseen. Mallia voidaan käyttää jatkossakin, kun alkuun on päästy. Suuret kiitokset piirimme 

koulutusvastaaville ja muillekin piirin toimijoille, jotka kertoivat omista vastuualueistaan. Ennen kaikkea 

kiitokset lohkonpuheenjohtajille, jotka vetivät tilaisuudet hienosti läpi. 

 

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. 

 

Kannustan kaikkia klubeja toteuttamaan aktiviteetteja, sekä kokoontumaan – kokoustamalla perinteisesti 

tai etänä. Tärkeintä on pitää yhteyttä klubilaisten kesken! 

Kaikkien terveys on etusijalla, kun osallistumme erilaisiin tapahtumiin ja kokouksiin. Luodaan uusia tapoja 

toimia ja pidetään jokainen jäsen mukana toiminnassa. 

 

Oikein lämmintä pikkujouluaikaa kaikille! 

 

Toivottelee teidän DG  

 

Kyösti Skippari 

 

 

 


