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Piirikuvernöörin tiedote 4/2020-2021 1.11.2020
Hyvät lionit ja puolisot!
Alueseminaarit on pidetty, neljä reilun kahden tunnin rupeamaa. Nyt näyttää
todennäköiseltä, että arki-iltoina pidettävät ”aluekohtaiset” seminaarit ovat toimiva ratkaisu
ja käytäntöä tullaan jatkamaan tulevilla kausilla.
Asiat on käsitelty toimialajohtajien johdolla mukavasti ja kysymyksiä tehden, ja on niihin
saatu hyvin vastauksiakin. Toivotaan että näitä kysymyksiä saamme vielä lisääkin niin kuin
olen sanonut, me piirin johto ja toimialajohtajat olemme klubien käytettävissä lähes 24/7.
Lokakuussa monissa piirin klubeissa järjestettiin ”Diabetes kävelyitä” tai vastaavia
tilaisuuksia, saimme väkeä liikkeelle mukavasti ja samalla näkyvyyttä ympäristössämme.

Osassa meidänkin piirimme klubeista koronarajoitukset estävät fyysisten kokousten
järjestämisen. Nettikokouksia ja -koulutuksia on tulossa, ottakaa osaa niihin, jotta emme
jumitu aivan paikoillemme.
Klubien monipuolisen kehittymisen ja jäsenten viihtyvyyden takaamiseksi 12.11. alkaa
Klubitoiminnan kehittämiskurssi, 2-3 iltaa, ensimmäinen on Hiittenharjun Hotellilla
Harjavallassa 12.11. klo 17.30 alkaen. Ilmoittautumisosoite onkalevisillanp@gmail.com.
Kalevi ottaa ilmoittautumisia vastaan vielä 10. päiväkin. Nyt on otollinen aika kehittää
itseään sekä klubia kun monet aktiviteettimahdollisuudet on rajoitettu.
Piirihallitus kokoontuu 14.11.2020 Rauman Lukiolle kokoukseen. Valitettavasti nyt emme
voi kutsua mukaan muita kuin hallituksen jäsenet, toimialajohtajat ja PDG;t.
Piirin Leijonajuhla piti olla 16.1. 2021 Laitilassa, mutta se on valitettavasti peruutettu, tai
järjestetään myöhemmin keväällä.

RAUHANJULISTE KILPAILU
Käynnissä olevan rauhanjulistekilpailun kilpailuun osallistuvien työt pyydetään
toimittamaan piirikuvernöörille tai palvelutoimiala johtajalle = Arja Tuominen
Jutinkatu 6 B 9, 29200 Harjavalta, 13.11. mennessä. Kilpailuohjeissa on palautusrajana
15.11. mutta kun piirihallitus kokoontuu 14.11. niin olisi hyvä, että saisimme silloin valita
piirin parhaan työn ja lähettää eteenpäin. Jos kuitenkin seuraavan viikon alussa tulee vielä
töitä niin arvostelu tehdään uudestaan.
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PIIRIN KOULUTUKSIA
VIELÄ EHTII HYVIN MUKAAN ilmoittautuminen 10.11. mennessä.
kalevisillanp@gmail.com.
TORSTAINA 12. MARRASKUUTA 2020 KLO 17.30 – 20.00

Klubitoiminnan kehittämisseminaari (1/3)
Hotelli Hiittenharju
1.osan lopuksi sovitaan seuraavien iltojen päivämäärät.

Uusien lionien opastus 24.11.2020GoToMeeting, nettikoulutuksena.
Uudet lionit, puolisot ja kummit mukaan.
Kevättalven ja kevään koulutuksista lähemmin joulukuun eLionMviestissä.
Lions liiton kotisivulla https://www.lions.fi/jasenille/koulutus_ja_valmennus/olevat
koulutussivut on uusittu. Käykää tutustumassa ja opiskelemassa.

UUSIEN LIONIEN VASTAANOTTO
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.
CLUB DIGEST
Lukekaa päämajasta tullut Club Digest tiedote huolellisesti, esim. klubin erinomaisuuspalkintoasiat.
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Kauden 2021–2022 piirihallitus
Toimintakausi on hyvässä vauhdissa. Leijonavuosi on kuitenkin tavallaan lyhyt ja uusien
hallitusvirkailijoiden valinta pitää käynnistää hyvissä ajoin. Piirin sääntöjen mukaan hallitus
valitaan virallisesti huhtikuun vuosikokouksessa.
Tehtäviini ensimmäisenä varapiirikuvernöörinä kuuluu kasata ehdotus seuraavan kauden
hallitukseksi. Toivoisin, että jokainen klubi vuorollaan kantaisi vastuuta ja osallistuisi myös
piirin toimintaan. Kartoittaisitte henkilöitä, jotka voisivat toimia piirin tehtävissä ja haluavat
uusia mielenkiintoisia kokemuksia leijonatyössä. Toivoisin, että erityisesti lohkon
kokouksissa käsiteltäisiin henkilövalintoja ja yhteisesti löydettäisiin lohkon alueelta
seuraava lohkon puheenjohtaja.
Olkaa rohkeasti yhteydessä ja kertokaa minulle henkilöistä, joita suosittelisitte piirin
tehtäviin. Teemme yhdessä hyvää työtä, pidetään jatkossakin pyörät pyörimässä! Eli
soitellaan tai postitellaan, Juha p. 044 701 7383 tai juha.suonpaa@lions.fi.
Terveisin Juha
Juha Suonpää, 1. varapiirikuvernööri

MAHDOLLISUUS HAKEA PIIRIN JA KLUBIN VAIKUTUSAPURAHAA
Piirimme kaikilla klubeilla tai muutamilla klubeilla yhdessä on mahdollisuus hakea LCIF:lta
Piirin ja klubin vaikutusapurahaa, ns. DCG -apurahaa, viime toimikaudella LCIF:lle
tuloutetusta keräystuloksesta. Haettavan apurahan suuruus on 2.185,27 dollaria, joka on
häilyvästä dollarin vaihtokurssista riippuen suuruusluokkaa 1.850 euroa. Apurahan
saamisen ehtona on, että sen käyttötarkoitus on aktiviteetti, projekti tai hanke joka vastaa
tärkeään tarpeeseen paikkakunnalla ja että se tarjoaa mahdollisuuden tuoda näkyvyyttä
Lionstoiminnalle paikkakunnalla. Apurahahakemuksen hakemismenettelystä ja sen
saamisen tarkemmista ehdoista löytyy lisätietoa piirimme nettisivuilta
https://www.lions107m.org/index5.php
kohdasta ”Materiaalipankki”.
Piirihallitus käsittelee ja hyväksyy piirimme klubeilta tulleet DCG -apurahakemukset
edelleen LCIF:lle lähetettäväksi. DCG -apurahahakemuksen tulee olla käytettävissäni
1.2.2021 mennessä. Mikäli DCG -apurahahakemuksia tulee enemmän kuin yksi niin
Piirihallitus valitsee niistä parhaimmaksi katsomansa edelleen lähetettäväksi.
Ennen apurahahakemuksen tekemistä suosittelen yhteydenottoa koskien hakemuksen
sisältöä piirimme LCIF -koordinaattori Veli-Matti Anderssoniin, sähköposti
veli-matti.andersson@hotmail.com tai puhelin 044-958 5715.
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COVID-19
Jokaisessa tilaisuudessa ja tilassa on omia ominaisuuksia, jotka on hyvä ottaa huomioon.
Kuitenkin viranomaisten antamat ohjeet ja määräykset ovat näiden ohjeiden ”yläpuolella”.
• Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus yleisötilaisuuksissa, yleisissä
kokoontumisissa ja julkisissa tiloissa tulee turvata: henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden väliin
jää vähintään 1–2 m.
• Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla,
etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.
• Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi yhteislaulu- ja
ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä ja vastaavissa tilanteissa turvavälien merkitystä on korostettava. Hyvä
käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana
(https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-ao/koronavirus-covid-19). Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja. Oikeisiin käytäntöihin
ohjaavaa tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi työntekijöille ja vierailijoille tietoisuuden lisäämiseksi.
• Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti
saatavilla.
• Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai
kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesu
ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta.
• Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti
käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän
jälkeen.
• Maskia voi halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet.

Muistakaa käydä lukemassa noin 15. päivä ilmestyvää piirin nettilehteä osoitteesta
https://www.lions107m.org/index5.php, siinä saattaa olla lisää tiedotusta minultakin.
Jos teillä on diabeteskävely tms. juttua lähettäkää nopsasti Minnamarille, hän tekee
mahdollisesti kootusti niistä
Joulukuun 15. päivä tulee yllättävän nopeasti, se on piirin paperilehden materiaalien
määräaika, jolloin ne olisi syytä olla Minnamarilla. Kuvat jpg tiedostona ja jutut esim. doc
tekstitiedostona.
Tiedottaminen on tärkeää, lähettäkää eLionMviestiinja paperilehteen materiaalia klubienne
aktiviteeteista ja tapahtumista. Piirin tiedottajalle, minnamari.salmivaara@hotmail.com
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Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme.
Hyvää marraskuuta kaikille!

Leijonan lailla palveluun

Veli-Matti Wasell
DG 2020-2021
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