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Hyvät lionit 
Piiriltä puuttuu vielä GST, toivottavasti klubeilla on esittää ehdokas. 
Syksyn ensimmäinen myrsky on takanapäin ja toivottavasti mitään isompaa vahinkoa ei 
ole tapahtunut. 
 
Toivottavasti korona tilanne ei pahene, joten noudatetaan THL:n suosituksia edelleen.  
 
Tulevaa toimintaa 
Joulukorttiesitteet ja nuorisoarvat ovat lähtenee syyskuun alussa klubeille, Toivottavasti E- 
piirin klubit myyvät tai lunastavat kaikki nuorisoarvat. 
8.10.20 on Hyvän Päivä ja samalla viikolla vietetään Suomessa Vanhustenviikkoa. 
23.10.20 Suomen Lions-liitto pitää 60 v. juhlawebinaarin (Liitto täyttää 60 vuotta 24.10). 
Rauhanjulistekilpailupaketteja voi tilata syyskuun loppuun asti ja kilpailuaika koululaisille 
on vielä päättämättä.  
 
Lastenklinikoiden Kummien konsertti 10.10 on peruttu ja toimikunta päättää asiasta 
uudestaan keväällä. Maksetut lippuhinnat palautetaan. 
Ehdotus on ollut, että klubit voisivat lahjoittaa Lastenklinikoiden Kummeille 5 euroa/jäsen, 
mutta toimikunta ei suositellut tätä. Jos klubi haluaa vapaaehtoisesti lahjoittaa 
Lastenklinikoiden Kummeille jotain, niin pienemmät summat ohjataan piirin tilin kautta 
yhteistietoineen ja isommat summat suoraan Kummien tilille. 
Kannatuslohtunalleja Lastenklinikoiden Kummien hyväksi tulee myyntiin tammikuussa 
2021 (tai aiemmin) 18 euron kappalehintaan. Nalleja voi lahjoittaa syöpälapsille tai omille 
lapsille/lastenlapsille. 
Klubeilla voisi olla ideointikisa, mikä olisi klubin omannäköistä toimintaa poikkeusaikana. 
 
Liitto on tehnyt kumppanuussopimuksen Leijonaemot ry:n kanssa (Leijonaemot on 
erityislasten vanhempien järjestö). 
Jos Leijonaemot eivät voi omalla toiminnallaan auttaa, ottavat he paikalliseen klubiin 
yhteyttä saadakseen tehtävän hoidettua. 
Liitto on myös kilpailuttanut kotisivutoimituksen ja tekijäksi valittiin Avoine Oy, jolta klubit 
voivat pyytää tarjousta sivujensa tekemisiin. 
 
Syyskuussa käynnistyy jäsenistölle suunnattu webinaarisarja ”Tuhansien leijonien maa”. 
Syyskuuna aikana klubit voisivat ilmoittaa, kuinka paljon lapsille on järjestetty 
Leijonahiihtotapahtumia. Ed. kauden liiton pj. kerää tietoja toimintakertomusta varten. 
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Klubien neuvonta 
Lions-liiton toimistossa on tapahtunut muutoksia ja sen vuoksi klubien neuvonta on 
muuttanut piireihin. Meillä tästä neuvonnasta vastaa edellinen piirikuvernööri Sirkka-Liisa 
Voutilainen (puh. 0400 931091, e-mail: sirkka-liisa.voutilainen(at)lions.fi). Toki sekä 
piirisihteeri Erkki Voutilainen (puh. 040 5036037, e-mail:erkki.voutilainen(at)pp5.inet.fi) että 
piirikuvernööri vastaavat kysymyksiin. 
 
 
Kirjaaminen 
Kaikki klubit eivät ole kirjanneet kaikkia virkailijoita MyLCI:n. Lohkon puheenjohtajien tulee 
olla aktiivisia tässäkin asiassa. 
 
 
Aktiivista ja iloista uutta leijonakautta toivottelee piirikuvernööri 
DG  Ahti ja CS Erkki 
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