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Hyvät leijonat, puolisot sekä Leot 

 

Mennyt vuosi on ollut jatkuvan muutoksen aikaa. Olemme ko-

keneet yhdessä melkoisen digiloikan piirissämme. -Olemme 

oppineet käyttämään digitaalisia apuvälineitä kokouksissa, pi-

dimmehän lisäksi valtakunnan ensimmäisen piirikokouksen 

etäkokouksena.  

Piirimme rekisteröityi kauden alussa ja olemme nyt uuden 

edessä entistä paremmin valmistautuneina uuteen vuoteen.  

Kirjeen lopussa on kolme kyselylinkkiä.  

Valtakunnallinen Lions-kysely, johon toivon vastausta mah-

dollisimman monelta jäseneltä. Lisäksi piirin oma kysely klu-

bien toiminnasta korona-aikana. Sekä uusi piirijakoajatus, jo-

hon pyydetään jäsenistön kannan ottoa.  

Vastauksia käytetään Lions-toiminnan kehittämiseen, kyse-

lyt löytyvät myös Lions-liiton uutiskirjeen liitteenä ja piirin kotisivuilta.  

Nyt tarvitsemme arvokasta palautetta Lions-toiminnasta. Vastaa kyselyyn ja voita! 

 

Vuosi lähestyy loppuaan. Nyt on hyvä aika miettiä klubeissa tulevan kauden piirivirkailijoitten et-
sintää ja ehdottamista eri tehtäviin. Lohkon puheenjohtajalla on erittäin suuri merkitys piirin toi-
minnassa ja yhteisten alueellisten projektien toteuttamisessa. Lohkon puheenjohtajan merkitystä 
halutaan korostaa entisestään piirimme alueella myös tulevaisuudessa. Olemme tehneet piirihal-
lituksessa päätöksen matkakorvausten maksamisesta lpj:n klubivierailuista. Näin pyrimme tällä-
kin tavoin mataloittamaan tehtävän hoitoa ja mukaan lähtemistä.  

 

Kuvernööritiimiin haetaan virkailijaa, toinen piirikuvernööri virka on haussa, voisitko se olla 
sinä! 

Hakuaikaa on tammikuun 15.pv saakka, johon mennessä hakemukset tulee lähettää kuvernöö-
rille. Lohkopuheenjohtajista ilmoitus myös piirin 1.VDG:lle. 

 

Ilmoitusten myyntiaika jatkuu piirilehteä varten. Muistakaa, että ilmoitusten myynti on aktivi-
teetti, jolla klubi voi ansaita varoja. Klubi saa yli 100 euron ilmoitustulosta palautuksena puolet 
summasta, joka ylittää tuon 100 euroa. Palautus maksetaan klubeille, kun lehti on painettu ja 
mainostajia laskutettu. 
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Arpojen myynti on edelleen ajankohtaista. Vetoan teihin hyvät klubit - Pyrkikää myymään lo-
putkin arvat. Arvat voisivat olla hyvä joululahja pukin konttiin! 

Pyritään yhdessä siihen, ettei yhtään arpaa tarvitse palauttaa takaisin piirimme alueelta. 
Myyntiaikaa arvoille on vielä hyvän aikaa, joten toteutetaan tämäkin aktiviteetti yhteisen hy-
vän puolesta! 

 

Haluan tämän kirjeen lopuksi toivottaa teille kaikille oikein lämmintä joulun aikaa ja menes-
tystä uudelle vuodelle! 

 

Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta ja rauhoitutaan viettämään vuoden tärkeintä juh-
laa! 

 

Teidän DG  

 

 

Kyösti Skippari 

 

 

Jäsenkyselyt:  

1) Tämä kysely on tehty valtakunnallisesti liiton toimesta. Tervetuloa vastaamaan kyselyyn Lions 

toiminnasta!  Vastaamalla kyselyyn autat meitä ymmärtämään, missä olemme onnistuneet ja 

missä voimme vielä parantaa. Lisäksi autat meitä kehittämään entistäkin parempaa Lions toimin-

taa!   Vastaa kyselyyn täällä   Kyselyyn vastaaminen vie noin 8 minuuttia ajastasi.  

Arvomme kaikkien sähköpostiosoitteensa jättäneiden kesken kolme leffalippupakettia (Finnkino, 

arvo 47€/paketti)!  

2)  Tämä on piirin kysely. Kysely kohdistuu klubikokousten toimintaan ja etäkoulutusten tarpee-

seen. Tämä edistää piirin verkkokoulutusten kehitystä. Vastaa tästä: 

https://forms.gle/ynNp3hsQMPX4CRYx6 

 

3) Kolmas kysely on piirijakouudistukseen liittyvä. Siihen pääset tutustumaan tästä linkistä:  
https://www.verkkoviestin.fi/d-piiri/ajankohtaista/lions-liiton_uusi_piirijakoehdotus/ 
 

Suuret kiitokset!  

https://fi.surveymonkey.com/r/8KPDN57
https://forms.gle/ynNp3hsQMPX4CRYx6
https://www.verkkoviestin.fi/d-piiri/ajankohtaista/lions-liiton_uusi_piirijakoehdotus/

