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Hyvät leijonat!

Raikkaasti alkanutta syksyä kaikille!

Edelleen elämme Covid-sävytteisessä maailmassa, vaikka rajoituksia on ainakin osittain
alettu purkaa tai ainakin lieventää. Välietäisyyksistä on osin jo luovuttukin, mutta näin
suomalaisittainhan osaamme pitää kyllä väliä ilman määräyksiäkin.

Tätä kirjoittaessa piirin klubit ovat kauden klubikokoukset jo aloittaneet, joko lähi-, etä- tai
hybridikokouksina. Perinteinen klubitoiminta ja varsinkin aktiviteetit ovat olleet vaikeita
toteutettavia viime aikoina, ja vaikka apua tilanteeseen on saatu erilaisilla sähköisillä
kokoussovelluksilla, on edelleen olemassa selvä tuen tarve näiden sovellusten käytössä.
Tässä on oiva keino tutustua naapuriklubiin tarjoamalla apua ja opastusta. Alueiden tai
lohkojen PNAT:eissa onkin nyt syyskauden aikana hyvä käydä läpi klubien
kokoustekniikoita ja niihin liittyviä mahdollisia haasteita, mutta myös onnistumisia.
Lähikokouksia on vaikea Lions-toiminnassa korvata mitenkään, ja siksi onkin toivottavaa
päästä pian takaisin normaalimpaan toimintamalliin. Mutta tämä ei suinkaan tarkoita
kuitenkaan, että hyväksi havaituista sähköisistä käytänteistä tulisi kokonaan luopua.

Piirihallitus kokoontui kauden ensimmäiseen kokoukseensa tiistaina 7.9.2021. Toimikunnat
ovat aktivoituneet kesän tauon jälkeen ja lohkojohtajilla oli selviä suunnitelmia tulevalle
kaudelle. Erityisen ilahduttavaa on, että piirillä on taas GST! Uusittu alue/lohkojako on
aiheuttanut hieman hämmennystä, lähinnä asiasta tiedottamisen epäonnistumisen vuoksi.
Tästä vastuu on yksin istuvan piirikuvernöörin. Ajan tasainen piirilipare löytyy piirin www-
sivuilta.

Piirifoorumi järjestettiin lauantaina 11.9.2021 ja osanotto tässä etäkokouksena
järjestetyssä tilaisuudessa oli ilahduttavat 62 kokoukseen liittynyttä. Luku ei ota huomioon
sitä, että usean yhteyden takana oli useampi kuin yksi osallistuja. Todellinen
osallistujamäärä oli todennäköisimmin lähempänä sataa. Aktiivisesta osallistujamäärästä
sekä käytetyistä puheenvuoroista ja esittäytymisistä kiitokseni jokaiselle mukana olleelle.
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Lions Diabeteskävely. Haaste meille kaikille diabeteskävelyviikon (11. - 17.10) merkeissä
reippailemaan. Päätavoite on saada koko Suomi liikkeelle.

E-piiri pilotoi: Laulutervehdys Lastenklinikoiden hyväksi. Laulaja / lauluntekijä Juri
Lindeman (Hauli Bros-yhtyeestä) tekee laulutervehdykset ennestään lähes kaikille tuttuihin
sävelmiin. Laulutervehdyksen hinta on 85 euroa. Klubi tai lion voi maksaa vaikka 100 €. 80
€ ylittävä osuus lahjoitetaan syöpälasten hyväksi Lastenklinikoiden kummeille.
Laulutervehdykseen voi tutustua piirin verkkosivuilla, jota kautta voi myös helposti tilata
tervehdyksen.

Kuvernöörien vierailut klubeihin jatkuvat taas poikkeusolojen jälkeen. Olemme kuulleet
klubien toiveita ja kuvernöörit ovat valmiita osallistumaan vierailuun perinteisen fyysisen
käynnin lisäksi myös etänä. Samoin teemme menneiden kausien tapaan mielellämme
myös yhdistettyjä klubivierailuja. Kuvernöörien kalenterit ilmestyvät lähiaikoina piirin www-
sivuille, ja päivittyvät siellä kauden edetessä.

Syksyn mahdollisesta Quest koulutustoiminnasta saa kysyä tietoja Marja-Leena
Niskaselta, marja-leenan@hotmail.fi

Klubien presidenttien 100 %:n merkkianomuksia tuli määräaikaan mennessä mukava
määrä. Tästä lisää tuonnempana.

Klubien neuvonta
Klubien neuvonnasta vastaa jo totuttuun tapaan liiton toimiston sijasta piirien IPDG:t, eli E-
piirissä tällä kaudella Ahti Kallioinen, ahti.kallioinen@pp.inet.fi

Kirjaaminen
Mikäli klubeilla on edelleen kirjaamatta virkailijoitaan MyLCI-rekisteriin, tulisi se tehdä
välittömästi klubipostin ja tiedotteiden jakelun toiminnan varmistamiseksi.

Tämän kirjeen liitteenä on Suomen Lions-liiton valmistelema lehdistötiedotepohja
mahdolliseen käyttöönne koskien Hyvän Päivää 8.10. Ja soveltaen pohja sopii jatkossa
aktiviteettiin kuin aktiviteettiin.

Iloista tulevaa Hyvän Päivää kaikille, reipasta syksyä ja iloa klubitoimintaan,

toivottelee piirikuvernööri
Antti


