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Piirikuvernöörin tiedote 10/2020-2021 5.4.2021
Hyvät lionit ja puolisot!
Kevät tekee tuloaan, aurausvallitkin alkavat olla mennyttä, kyllä se siitä…….
Klubitoiminta on ollut kovin hiljaista, joitakin pieniä asioita on saatu tehtyä, mutta hiljaista
on jouduttu aktiviteeteissa pitämään.
Koronarajoitukset ovat ainakin kolme viikkoa kuudessa henkilössä, turvallisuudesta
huolehtien.
Kevään vaalikokouksissa pitää valita seuraavan kauden klubihallitus ja virkailijat.
Ja muistakaa vielä, kun uudet virkailijat ovat tiedossa, merkitkää heidän tietonsa ja
tarkastetut sähköpostiosoitteensa MyLCI järjestelmään. Jos näitä puuttuu, ei tärkeät
piirin ja liiton postit tule perille klubillenne, kauden vaihtumisen jälkeen.
PIIRIN VUOSIKOKOUS
24.4.2021 klo 10.00 GoToMeeting kokouksena

Piirikokoussivut on avattu osoitteessa:
https://www.lions107m.org/piirin_vuosikokous_2021/
Vuosikokoussivulta löytyy ilmoittautumislomake, ohjeet virallisten edustajien määrän
laskemisesta ym.
Kokoukseen kannattaa liittyä mukaan jo klo 9.30 jälkeen, meille tulee kansainvälisen
varapresidentin Douglas X. Alexanderin videotervehdys. Esitämme sen ennen
kokousta, arvelen että n. 9.45 alkaen.
Hyväksytyille virallisille edustajille lähetetään henkilökohtaiset tunnukset
äänestyksiä varten.
VIP Alexanderin puhe ja piirin vuosikokous ovat seurattavissa myös YouTube
sovelluksella suorana. Osoite Live seurantaan on:

https://youtu.be/Q_F17ZlQ5a4
Samasta osoitteesta kokouksen pääsee katsomaan myöhemminkin. Tallennetta ei
löydä hakemalla, vain tällä osoitteella.
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MUISTILISTAA:
Ilmoittakaa klubin viralliset edustajat ja PDG;t piirin vuosikokoukseen, kaavake
linkki löytyy vuosikokouskutsusta.
Muut klubilaiset voivat liittyä GTM linkillä kokoukseen, (puheenvuoron pyyntömahdollisuus) tai YouTube osoitteella seuraamaan, (ei puheenvuoroja) kokousta.
Välittäkää kokoustiedot linkkeineen klubinne jäsenille.
Piirikuvernööri- ja varapiirikuvernööriesittelyt ovat LionMviestissä, (paperilehti)
sekä piirin kotisivuilla.

Piirikuvernöörien kyselytunti
Tiistaina 27.4. klo 19.00 järjestetään tämän kauden 2. kyselytunti. GoToMeeting
yhteydellä. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen piirikuvernöörin sähköpostiin.
Linkki kyselytunnille:
Piirikuvernöörien kyselytunti
Tue, Apr 27, 2021 7:00 PM - 10:00 PM (EEST)
Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/452008789
You can also dial in using your phone.
Finland: +358 923 17 0568
Access Code: 452-008-789
New to GoToMeeting? Get the app now and be ready when your first meeting starts:
https://global.gotomeeting.com/install/452008789

Klubivirkailijoiden 2021-2022 valmentaminen
Koronatilanteesta johtuen jää perinteinen piirikokousviikonloppu tälläkin kaudella pitämättä
ja siten myös klubivirkailijoiden koulutukset toteutetaan etäkoulutuksena verkossa.
Kauden 2021-2022 klubivirkailijoiden valmennusten aikataulu huhtikuussa:
Uusien lionien etäopastustilaisuus
Rahastonhoitajien valmennus
Klubiviestijöiden valmennus
Klubisihteerien valmennus
Klubisihteerien valmennus (sama sisältö!)
Klubipresidenttien valmennus
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Torstai 15.4.2021 klo 18-20
Tiistai 20.4.2021 klo 18-20
Keskiviikko 21.4.2021 klo 18-20
Torstai 22.4.2021 klo 18-20
Tiistai 27.4.2021 klo 18-20
Torstai 29.4.2021 klo 18-20
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Varatkaa päivämäärät heti virkailijoiksi valittujen kalentereihin! Varsinaiset kokouskutsut
osallistumislinkkeineen toimitetaan klubeille lähiviikkoina.
Lisätietoa koulutuksista piirin GLT:lta kalevisillanp@gmail.com.

KLUBISIHTEERIT
Liiton johto ja kansainvälinen johto odottavat kaikista klubeista jäsentieto- ja
aktiviteettimerkintöjä. MyLCI järjestelmään pitää merkitä jäsentiedot, myös niistäkin
kuukausista, jolloin muutoksia ei ole tapahtunut. Osalla klubeista on jopa koko kaudelta,
heinäkuusta lähtien kaikki raportoimatta. MyLion järjestelmään merkitään aktiviteetit,
kokoukset yms.
Toinen hyvin tärkeä tehtävä on tulevan kauden klubihallituksen kirjaaminen MyLCI
tiedostoon. Sen voi tehdä kohta. kun hallituksen tiedot ovat kasassa.
5.5. klo 18 järjestetään tämän kauden sihteereille ja muillekin halukkaille koulutusilta.
Mari-Anna Niemi opastaa MyLCI kirjautumisen ja merkinnöiden saloihin.
Koulutus tapahtuu internetyhteydellä, linkki koulutukseen on tämän tiedotteen mukana
Linkki:
Klubivirkailijoiden MyLion kertauskurssi
Wed, May 5, 2021 6:00 PM - 8:00 PM (EEST)
Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/475684309
You can also dial in using your phone.
Finland: +358 923 17 0568
Access Code: 475-684-309
New to GoToMeeting? Get the app now and be ready when your first meeting starts:
https://global.gotomeeting.com/install/475684309

Myös tulevan kauden sihteerit/virkailijat voivat tulla mukaan, jos huhtikuun koulutusilloista
ei kumpikaan sovi.
Seuratkaa sähköpostejanne, niissä kerrotaan tulevista koulutuksista. Ne on olosuhteiden
pakosta kaiketi kaikki järjestettävä etäkoulutuksena.
Presidentin ja 1. varapresidentin on huolehdittava siitä, että ensi kauden klubivirkailijat
osallistuvat koulutuksiin. Myös aiemmin klubivirassa olleiden kannattaa osallistua, koska
ohjeet ja käytännöt ovat monesti paljonkin muuttuneet.
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HUHTIKUUN HAASTE
Kevät saapuu kovaa vauhtia ja lumien alta paljastuu roskakaaos.
Tehdään osamme ympäristön hyväksi. Kävelylle raikkaaseen ulkoilmaan lähtiessä
ottakaa mukaan roskapussi ja kerätkää samalla näkyvät roskat pois.
Samoin kierrätyspisteiden ympäristöt ovat siivouksen tarpeessa.
Siivota voi yksin, kaksin, perheen kanssa, erilaisissa porukoissa ym.
Jokainen luonnosta kerätty roska on ympäristömme parhaaksi.
Suojavarusteeksi tietenkin maski kasvoille ja hanskat käteen!
Muistutuksena helmikuun haasteesta, että edelleen voimme soittaa yksinäisille
ihmisille. Varsinkin vanhukset kaipaavat juttuseuraa.
YLÖS - ULOS - JA SIIVOAMAAN!
Palveluterveisin
GST Arja Tuominen

SIIS KAIKKI YLÖS, ULOS JA LUONTOON!

EUROOPAN LCIF -PÄIVÄ 22.5.2021 JA KLUBIKILPAILU
Tänä vuonna järjestetään ensimmäistä kertaa kaikissa Euroopan Lionsmaissa Euroopan
LCIF -päivä. Pohjoismaissa päivä on päätetty pitää lauantaina 22.5.2021 ja muualla
Euroopassa päivä järjestetään toukokuun loppupäivinä tai kesäkuun alussa.
Päivän järjestämismahdollisuuteen vaikuttaa ratkaisevalla tavalla se, onko se kyseisenä
ajankohtana ylipäätänsä mahdollista järjestää silloin voimassa olevien
viranomaismääräysten ja ohjeiden puitteissa joita on ehdottomasti noudatettava kaikissa
järjestelyissä.
Yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on kerätä varoja suurelta yleisöltä meneillään olevaan
Kampanja 100 – LCIF Palveluvoima -keräykseen joka voi tapahtua esimerkiksi
lipaskeräyksenä jotta Suomelle jyvitetty osuus kampanjan 300 miljoonan dollarin
maailmanlaajuisesta tavoitteesta saavutetaan.
Kerättävien varojen käyttökohde on taistelu maailmanlaajuisesti tuhkarokkoa vastaan
rokotuskampanjoin eteenkin kehitysmaissa joissa tuhkarokko ja sen liitännäissairaudet
ovat edelleen yksi suurimmista syistä lapsikuolleisuuteen.
Tämän lisäksi tavoitteena ja mahdollisuutena on varojen keräykseen yhdistettynä tuoda
esille omalla paikkakunnalla, Suomessa ja maailmanlaajuisesti suoritettavaa Lionien
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palvelutoimintaa erityisenä painotuksena kansainvälisen avustussäätiömme LCIF:n
toiminta ja saavutukset.
Suunniteltaessa varsinaiseen varojenkeräykseen yhdistettäväksi jäsenhankintakampanjoita, arpajaisia, kaupankäyntiä tai ilman vastiketta annettavia lahjoja on
ehdottomasti tutustuttava näitä asioita koskeviin nettisivuihin
https://poliisi.fi/rahankeraykset
Lipaskeräyksenä tai muulla tapaa suoritettava keräys on mahdollista suorittaa Suomen
Lions-liitto ry:n keräysluvalla numero RA/2020/183 jolloin kerätyt varat on ehdottomasti
tuloutettava Liiton rahankeräystilille FI54 8000 1970 8298 84, DABAFIHH, 31.5.2021
mennessä josta suorituksesta on toimitettava kopio pankkikutista minulle viimeistään
samana päivänä jolloin klubi osallistuu Kampanja 100 Klubikilpailuu. Jotta klubin suoritus
voidaan kohdistaa kasvattamaan klubin Melvin Jones Fellow -jäsenyyksien hankkimiseksi
tarvittavaa saldoa niin suorituksen yhteydessä on ehdottomasti lisättävä pankkisiirron
viestikenttään klubin nimi ja teksti ”LCIF Eurooppa päivä”.
Klubit osallistuvat minulle edellä olevaan päivään mennessä toimitetuilla pankkikuiteilla
meneillään olevaan Kampanja 100 Klubikilpailuun jota johtaa tällä hetkellä ennen
piirirahan yhteydessä suoritetun LCIF -osuuden kirjautumista seurantajärjestelmään LC
Merikarvia 24,20 dollarin jäsenkohtaisella panoksella
LC Huittinen/Doriksen ollessa
aivan kannoilla 22,26 dollarin jäsenkohtaisella panoksella.
Klubikilpailuun osallistuu myös jo aiemmin meneillään olevalla toimikaudella tehtyjen
suoritusten lisäksi kaikilla panoksilla joita klubi suorittaa LCFI:lle esimerkiksi uusien Melvin
Jones Fellow -jäsenyyksien hankkimiseksi alkaen huhtikuun alusta ennen varsinaista
keräyspäivää 22.5.2021. Näistä suorituksista pyydän myös toimittamaan minulle
kuittikopiot jotta klubin suoritukset eivät jäisi kilpailussa huomioimatta mahdollisista
kirjaantumisviiveestä johtuen. Seuraavassa artikkelissa lisätietoja Kampanja 10
Klubikilpailusta.
Toivon, että mahdollisuus osallistua Euroopan LCIF -päivään tavalla tai toisella käsitellään
vielä klubin huuhtikuun kokouksissa ja mahdollisesta osallistumisesta otetaan minuun
yhteys viimeistään toukokuun alkupäivinä käytännön asioiden hoitamiseksi.
Veli-Matti Andersson
LCIF Piirikoordinaattori
S-posti veli-matti.andersson@hotmail.com
Puhelin 044 958 5715
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UUSIEN LIONIEN VASTAANOTTO
Uusien lionien merkit ja jäsenkirjat ovat minulla. Minulta niitä saa tarpeen mukaan, kun on
tiedossa uuden jäsenen vastaanotto. Klubeille varastoon niitä ei anneta, koska päämajasta
saatu materiaalin määrä on rajallinen. Näin toimien niitä ei tarvitse siirrellä edestakaisin.

CLUB DIGEST
Lukekaa päämajasta tullut Club Digest tiedote huolellisesti, esim. klubin erinomaisuuspalkintoasiat.

Aarne Ritari säätiö
ARS-Säätiön toiminnan ja klubeille avustusapurahojen mahdollistamiseksi käytetään ARS
adresseista ja ritariarvojen hankinnasta saatavat varat tärkeitä. Säätiön yhteystieto alla.
https://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/adressit/

TIEDOTUS
Muistakaa käydä lukemassa noin 15. päivä ilmestyvää piirin nettilehteä osoitteesta
https://www.lions107m.org/index5.php, siinä saattaa olla lisää tiedotusta minultakin.
Tiedottaminen on tärkeää, lähettäkää eLionMviestiin materiaalia klubienne aktiviteeteista
ja tapahtumista. Piirin tiedottajalle, minnamari.salmivaara@hotmail.com
Piirin paperilehti, LionMviesti, on jaettu klubeille helmikuun aikana. Jos klubiltanne puuttuu
lehdet, ottakaa yhteyttä lohkonne puheenjohtajaan.
https://www.lions107m.org/piirilehti/LionsM107_2020-2021.pdf
yllä olevasta linkistä aukeaa kuluvan kauden LionMviesti, piirin kotisivuilta löytyvät muutkin
”paperilehdet ja nettilehdet” useilta vuosilta.
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Miten saan helposti Lions klubini SoMe päivityksen helposti julkaistavaksi piirin
SoMe-kanaville (facebook ja Instagram)
Kun olet tehnyt päivityksen jo omille klubin sivuille, lähetä sähköpostiviesti DC Virpi Äijölle
(virpi.aijo@lions.fi), jossa on mainittu minkä klubin Facebook/instagram-sivuilla jaettava
uutinen on.
Esimerkkinä: "Hei Virpi! Nyt LC Xxxx fb-sivuille on laitettu piirin fb-sivuille jaettavaa
materiaalia. Voitko jakaa sen piirin fb-sivuille?
Ystävällisin palveluterveisin,
Laura Leijona, LC Xxxx"
Helppoa, vai mitä? Näin on tehnyt jo usea klubi. Ja jos jollakulla on siitä
kehuttavaa/kysyttävää, huomaa hän kenelle sen lähettää. Ja mikä paras asia siinä myös on,
klubinne saa lisää näkyvyyttä tämän kautta. Mielestäni on ehdottoman tärkeää, että se Lions
Club, joka tekee tapahtuman/lahjoituksen saa myös siitä kunnian. Ja vieläpä, ettei tarvitse
moneen kertaan kirjoittaa koko juttua ja liittää kuvia.
Kaikki päivitykset eivät valitettavasti näy henkilökohtaisessa some-virrassani, joten
yllämainittu tapa on mitä mainioin keino saattaa ne minun tietooni.
Aurinkoisin palveluaatoksin,
Virpi Äijö (DC Sosiaalinen media)

Koronavirus
Satakunta on leviämisvaiheessa ja siirtynyt hallituksen tiedotteen myötä tasolle 2.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla
Satakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja
yleiset kokoukset.
Lisäksi erikseen Rauman ja Huittisten alueella muiden tilojen kuin ravintolat suljettiin.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää
yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään kuusi henkilöä edellyttäen,
että turvallisuus niissä voidaan varmistaa.
Tärkeimmät epidemian leviämistä rajoittavat keinot:
•
•
•

Hyvä käsihygienia
Oikea yskimistekniikka
Turvavälit 2 metriä
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•
•

Kontaktien vähentäminen
Kasvomaskien käyttö, mikäli turvavälejä ei pystytä säilyttämään

Huomioithan, että lievästikin sairaana on hakeuduttava testiin, ja testitulosta odottaessa on
pysyttävä kotona.

Koronaepidemian vuoksi osalla klubeista toiminta on ollut osittain katkolla
kokoontumisrajoitusten ja jäsenten korkean iän vuoksi. Toivotaan, että syksyllä voidaan
palata normaaliaikaan ja voidaan kokoontua normaalisti.
Jotta jo heti syksyllä päästäisiin ”normaalirytmiin” kannattaa jo nyt keväällä järjestää vaikka
ulos jäsenten kokoontumisia ja aktiviteettejakin pienimuotoisesti. Kaikki tietysti turvaohjeita
noudattaen.

Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme.
Leijonan lailla palveluun

Veli-Matti Wasell
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