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Hyvät lionit 
Koronatilanteessa noudatetaan THL:n suosituksia edelleen ja Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin suosituksia. 
  
Klubien rahurien on tarkastettava klubin kansainvälisen maksun hoitaminen. 
Samoin LCIF maksu 5€/jäsen piirin tilille FI3212773000104958 ja käytettävä klubikohtaista 
viitenumeroa. 
Kampanja 100 jatkuu. 
Muistakaa myös liiton katastrofirahasto, jonne voi lahjoittaa. 
 
Tulevaa toimintaa 
 
KVN on ylimääräisessä tapaamisessaan suunnitellut uutta piirijakoa ja sitä valmistelee 
pienempi työvaliokunta. 
Valmista pitää olla 7/23. 
Piirikuvernöörit ovat vierailleet piirin klubeissa syksyn aikana ja jatkavat kauden ajan jos 
koronatilanne ei pahene. 
KVN:n kokous oli GoToMeeting-kokouksena marraskuun viimeisenä viikonloppuna. 
Kevään KVN on suunnitteilla Hyvinkäälle. 
 
Hakemukset 
Piirin tehtäviin pitää hakeutua ja toimittaa kannatustodistus ja oma suostumus 15.1.2021 
klo 24 mennessä piirikuvernööri Ahti Kallioiselle. Kannatustodistus ja suostumus vaaditaan 
tehtävään hakevilta piirikuvernöörin,1 VDG:n ja 2 VDG:n piirikuvernöörien tehtäviin.  
Piirin hallitus ja piirin ehdokas moninkertaispiirin ehdokkaaksi kansainväliseen hallitukseen 
valitaan piirin vuosikokouksessa. 
Klubialoitteet E-piirin vuosikokoukseen on toimitettava piirikuvernööri Ahti Kallioiselle 
15.1.2021 mennessä 
 
Liiton tehtävät 
Suomen Lions-liitto ry:n vuosikokous pidetään la 12.6.2021 Turussa. Klubeilla on oikeus 
tehdä liiton toimintaa koskevia aloitteita ja henkilöehdotuksia käsiteltäväksi 
vuosikokouksessa. Aloitteet tulee toimittaa sähköpostilla Suomen Lions-liitto ry:n 
toiminnanjohtaja Maarit Kuikalle 15.1.2021 klo 15.45 mennessä. 
Koulutus 
Piirin sihteerikoulutus on 7.12.2020 klo 18.15 webinaarina. 
LQ koulutus opettajille on maaliskuun 12.–13. päivä 2021 Tampereella 
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FDI instituutti Suomessa 22-24.5.2021 Tampere. Haku päättyy 21.2.21  
 
 
Liiton hallitus on tehnyt päätöksen, että klubit voivat tilata maskipaketteja suoraan 
tavarantoimittajalta, Lakkapää oy:n myymälästä 20 euron arvoisen paketin (50 kpl), niin 
klubit voivat ansaita 10 euroa jokaisesta myydystä paketista. Varat voi lahjoittaa suoraan 
lastenklinikoiden kummeille, koska konsertit on jääneet pitämättä. 
 
Kiitokset 
Tuomo Kemppaiselle LC Parkano piirille tehdystä GST toiminnasta. 
. 
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 myös 
piirisihteeri Erkki Voutilainen (puh. 040 5036037, e-mail:erkki.voutilainen(at)pp5.inet.fi) 
vastaa kysymyksiin. 
 
 
Aktiivista leijonakautta toivottelee piirikuvernööri 
DG Ahti ja CS Erkki 
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