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Piirikuvernöörin tiedote 2/2020-2021 31.8.2020
Hyvät lionit ja puolisot!
Syyskuu on alkamassa jase tuo piirissämme monenlaista toimintaa:klubikokoukset ja
piirikuvernöörin ja varapiirikuvernöörien klubivierailut,piirin viimekeväänä pitämättä jäänyt
vuosikokous, aluefoorumit sekä klubien omat aktiviteetit ja tilaisuudet. Tilaisuuksien
järjestäminen tietysti on vaikeaa, mutta hyvillä ohjeilla ja huolellisuudella joitakin voitaneen
järjestää.
Suuremmat tilaisuudet ovat vaikeampia, jopa mahdottomia tehdä, mutta pienemmät ikäänkuin täsmäiskut ja talkoot voisivat olla näissä oloissa hyvä tapa toimia niin että
klubikokoukset eivät jää ainoaksi aktiviteetiksi.
Rauhanjulistekilpailu on toteutumassa, kilpailupaketit ovat tilattavissa 1.10. asti
lionsverkkokauppa.fiosoitteesta. Kilpailuaikaa ilmeisesti tullaan jatkamaan pakettien
myöhäisen myyntiin tulemisen takia. Seuratkaa viestintää asiasta.
Uusien lionien merkit ja jäsenkirjat tulevat minulle.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.
Lions Nuorisoarvat ovat lähdössä tällä viikolla klubeihin.Toivotaan aktiivista osallistumista
arpamyyntiin, nuoriso tarvitsee tukeamme nyt ja tulevaisuudessa.
Joulukorttimateriaali tulee myös tällä tai ensiviikolla. Seuratkaa postianne.
Lionsliiton kotisivulla https://www.lions.fi/jasenille/koulutus_ja_valmennus/olevat
koulutussivut on uusittu. Käykää tutustumassa ja opiskelemassa.
Aluefoorumit.
Tällä kaudella pidetään 4 aluefoorumia.Tilaisuudet alkavat klo 18.00 ja kesto on n.
2tuntia.Valitkaa näistä sopiva tilaisuus, ei tarvitse välttämättä olla omalla alueella.
ke 23.9.2020
Rantakartano, Pori (II-alue)
to 24.9.2020
Leinmäenkylätalo, Laitila (IV-alue)
ke 30.9.2020
Upseerikerho Huovinrinne, Säkylä (III-alue)
to 1.10.2020
Hakalinna, Pomarkku (I-alue)
Kutsut aluefoorumeihin tulevat tällä viikolla.
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Hyvän päivä----hyvä mieli
Lions toiminnan Hyvän päivä on 8.10.2020. Viimevuotiseen tapaan piirin klubeja
kehotetaan järjestämään lauantaina 10.10. diabeteskävelyjä.
Isolla porukalla ja hyvässä Leijonahengessä järjestetyillä tilaisuuksilla saamme näkyvyyttä,
ja samalla voimme esittää Lions-aatetta ympäri piiriämme. Mahdollisia yhteistilaisuuksia
muiden toimijoiden ja klubien kanssa kannattaa harkita, jotta saadaan väki liikkeelle.
Uusien lions-jäsenten hankkimisessa tällaiset tapahtumat ovat hyvä paikka kysellä jäseniä.

Lion Quest koulutukset
Nyt alkaa olla jo kiire ilmoittautua syksyn Quest-koulutukseen!
ILMAINEN liikuntaseurakoulutus järjestetään Porissa hotelli Vaakunassa
23.9. ja 30.9 ke iltaisin klo 17.30-21.00
Aktivoikaa nyt viimeistään alueemme liikuttajia, valmentajia ja huoltajiatähän koulutukseen.
Koronatilanteen huomioiden koulutukseen otetaan vain 15 henkilöä.
Ilmoittautumiset Kirsti Vuorelallepuh. 044 3425576 tai
koulutussihteeri Mari Koivisto puh. 050 4008775tai sähköpostilla quest@lions.fi
Tulossa on 12.10.-13.10 peruskoulutus opettajille ja koulunkäyntiavustajille.
Koulutuspaikka on sama, Hotelli Vaakuna Porissa.Koulutus on kaksipäiväinen ja
hinta on 410 euroa.
Lisätietoja Kirsti Vuorelalta tai Mari Koivistolta.

Liitän tähän tiedotteeseen turvallisuusohjeen, jota käytimme viime viikonvaihteen
kuvernöörineuvoston kokouksessa Porin Yyterissä. En ryhtynyt muokkaamaan sitä
yleisemmäksi.Jokaisessa tilaisuudessa ja tilassa on omia ominaisuuksia, jotka on hyvä
ottaa huomioon. Kuitenkin viranomaisten antamat ohjeet ja määräykset ovat näiden
ohjeiden ”yläpuolella”.
TURVALLISUUS OHJE
Vallitsevassa infektiotilanteessa on hyvä ottaa huomioon muutama turvallisuus asia, jotta
vältämme Covid19 taudin leviämisen tapahtumassa.


Viruksen leviämisen estämisessä tärkein asia on käsihygieniasta huolehtiminen.
Suosittelemme käsien pesua mahdollisimman usein päivän aikana. Käsidesiä on
tarjolla useassa paikassa tapahtumatiloissa. Ennen ruokailua, kahvia jne on
erityisen tärkeää puhdistaa kädet.



Kättelyä/halailua toivomme tapahtumassa vältettävän.
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Toivomme teidän käyttävän itse hankkimaanne kasvomaskia tapahtumassa. Pieni
määrä maskeja on myynnissä myös paikan päällä.



Kokouspaikalla on tilaa n 300 hengelle, osallistujia on kuitenkin vain hieman yli 100
henkilöä, joten istumapaikkoja riittää kaikille, vaikka jättäisimmekin turvavälit.
Toivomme teidän itse huolehtivan tästä. Toki otamme asian huomioon myös tuolien
asettelussa.



Ruokailut tapahtuvat buffetista ja toivomme teidän jonottavan maltillisesti turvavälit
tässäkin huomioiden.



Hotelli Yyterin ravintolassa on normaalisti paikkoja yli 300, tällä hetkellä määrä on
vähennetty siten, että paikkoja on 152 eli alle puolet normaalista, joten turvaväleistä
huolehtiminen onnistuu ruokailuissakin.

Huomoithan kaikkein tärkeimmän seikan, eli tule tapahtumaan vain ehdottoman terveenä!
Jos sinulla on Koronaan viittaavia oireita, niin ole ystävällinen ja jää kotiin!

Tässä vaiheessa tällainen tiedote, muistakaa käydä noin 15. päivä tai sen jälkeen
lukemassa piirin nettilehti osoitteesta https://www.lions107m.org/index5.php , siinä saattaa olla
lisää tiedotusta minultakin.

Hyvää syyskuun alkua kaikille ja mukavia syksyn tapahtumia!
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