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Piirikuvernöörin tiedote 7/2020-2021 5.1.2021
Hyvät lionit ja puolisot!
Vuosi on vaihtunut
Uusi vuosi alkaa poikkeuksellisissa oloissa vieläkin, ja jatkuu varmaan vielä monta
kuukautta, vaikka koronarokotuksia on aloitettukin. Pandemian talttuminen kestää oman
aikansa.
Älkäämme silti unohtako lionstyön tärkeyttä, avuntarvetta näinäkin aikoina on ihan joka
puolella. Samoin oman leijonaväkemme muistaminen on hoidettava, jotta erityisesti
yksinäiset kaverimme eivät unohdu. Nettikokoukset ja muut tavat ovat hyvin korvaavia
tapoja, niiden järjestämiseen saatte allekirjoittaneelta tarvittaessa apua.
Piirin jäsentilanne tällä kaudella on kehittynyt melko mukavasti, uusia lioneita on klubeihin
otettu niin että olemme miinuksella vain 2 lionia. Kysykää rohkeasti uusia jäseniä, nyt
tuntuu koko maassa olevan ihmisillä halua palveluun.
Leijonaviikon Jumalanpalvelus sunnuntaina 10.1. 2021 klo 10.00, Keski-Porin kirkko,
striimataan internettiin koronarajoitusten takia.
Striimausta pääset seuraaman Facebook-sivustolla, Keski-Porin seurakunta:
https://m.facebook.com/keskiporinseurakunta/

Lionsviikolla 11.-17.1. monet klubit järjestävät erilaisia tapahtumia, esim.
seppeleenlaskuja sankarihaudoille, yms. muistaen, että kokoontumiset ovat ulkotiloissa
turvaetäisyydet säilyttäen.
Piirin Lionsjuhlaa ei tällä kaudella järjestetä.

Kansainvälisen johtajan, Heimo Potinkaran LCI-webinaari pidetään 7.1.2021 klo 18:00.
Potinkara puhuu lions asiaa lähinnä kansainvälisen johtajan suulla. Tilaisuus on tarkoitettu
lähinnä piirihallituksen jäsenille ja toimikuntapuheenjohtajille mutta myös muut leijonat
voivat osallistua. Teknisistä syistä webinaari-varaus on tehty jo 17:30 alkaen.
Ilmoittautumiset https://attendee.gotowebinar.com/register/8095131679133108492.
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Koko lionstoimintaan vaikuttava PIIRIJAKOUUDISTUS on hiukan edennyt viime
viikonvaihteessa. Webinaari aiheesta on kaikkien leijonien seurattavana 11.1.2021 klo
17.30 alkaen. Ilmoittautukaa oheisen linkin välityksellä webinaariin.
https://attendee.gotowebinar.com/register/4346400662586210832
Seuraavaksi piirijakouudistus on piirihallitusten käsiteltävänä, meillä 13.2.2021.
Piirissä on uuden vuoden haasteet työn alla, piirihallituksen jäseniä, klubialoitteita,
kokousjärjestäjiä ym. kaivataan.
Hakemuksia 2. varapiirikuvernöörin virkaan odotetaan 15.1. mennessä, tässä tiedotteessa
myöhemmin asiasta lisää.
Kevään koulutukset alkavat kohta tammikuulla, muistakaa merkitä kalenteriinne.
Piirin vuosikokousta huhtikuun 24. päivälle ollaan järjestämässä LC Huittinen/Gerdan
kanssa.
Samalla varmuuden vuoksi tehdään myös nettikokousmahdollisuus, jos Covid 19 tilanne ei
salli riittävän suurien tilaisuuksien järjestämistä. Maaliskuun alussa tiedotan, kumpi kokous
toteutuu.

NUORISOVAIHTO
Kansainvälinen nuorisovaihto peruuntuu. Liiton nuorisovaihtotoimikunta on
kokouksessaan päättänyt esittää liiton hallitukselle, että nuorisovaihtoja ei tehdä
kumpaankaan suuntaan. Liiton hallitus päätti asiasta ennen joulua.

PIIRIN KOULUTUKSIA
26.1.2021 ja 9.2.2021
Kauden 2021-2022 presidenttien valmennus alkaa tammikuussa
Toimintakauden kääntyessä jälkimmäiselle puoliskolleen, on aika aloittaa
valmistautuminen kauteen 2021-2022. Klubien kuluvan kauden ensimmäisille
varapresidenteille tarkoitettu kaksivaiheinen presidenttivalmennus käynnistyy
tammi-helmikuussa ja viimeistellään huhtikuun piirikokouksen yhteydessä.
Valmennuksessa käydään läpi klubin toiminnan suunnittelua ja johtamista sekä
yleisellä tasolla että erityisesti kautta 2021-2022 koskien. Hyvin valmisteltu
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toimintakausi sujuu tuloksellisemmin ja vähemmällä vaivalla!
Presidenttivalmennuksen 1. vaihe järjestetään kahtena tilaisuutena, joista toinen on
Harjavallassa 26.1.2021 ja toinen tilaisuus etävalmennuksena 9.2.2021.
Koronapandemiasta johtuvat viranomaismääräykset saattavat luonnollisesti aiheuttaa vielä
muutoksia käytäntöihin.
Klubeille lähetetään valmennuksista erillinen kutsu ilmoittautumisohjeineen,
laittakaa kuitenkin ajankohdat jo kalentereihin.

Kalevi Sillanpää
kalevisillanp@gmail.com
+358-40-5433019

TORSTAINA 28. TAMMIKUUTA 2021 KLO 17.30 – 20.00

Klubitoiminnan kehittämisseminaari (2/3)
Hotelli Hiittenharju, tai COVID19 tilanteen vaatiessa nettikoulutuksena.
Kohde ryhmä: marraskuussa ensimmäisessä osiossa jo mukana olleet lionit.
Marraskuussa mukana olleet saavat postia kouluttajilta tammikuussa.

Nyt on hyvä tilaisuus kehittää itseään

FDI instituutti Suomessa
Nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua kansainväliseen FDI koulutusinstituuttiin
Suomessa ja suomeksi. Loistava mahdollisuus kehittää omia taitoja lionskouluttajana
sekä parantaa osaamista työelämää varten.
Kouluttajienkoulutusinstituutti on kolmipäiväinen instituutti, joka auttaa kehittämään ja
laajentamaan lionskouluttajien joukkoa, jotta kouluttajia löytyisi lionsorganisaation
jokaiselle tasolle. Opetusohjelmassa keskitytään lionjohtajien taitojen kehittämiseen ja
käydään läpi tekniikoita, joilla voidaan parantaa koulutusohjelmien tarjoaman koulutuksen
laatua ja valmennustekniikoita.
FDI instituutin suorittaminen antaa pätevyyden toimia kouluttajana RLLI ja ELLI
koulutusinstituuteissa. Varsinkin ELLI instituutit kannattaa piirien huomioida omissa
koulutusohjelmissaan.
Koulutusryhmän koko on 20 osallistujaa. Koulutus pidetään Tampereella 22.-24.5.2021.
Joulukuun alkupuolella päivitetään hakemuslomakkeet kansainvälisille sivuille. Hakuaika
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kurssille päättyy 21.2.2021. Kurssi peruutetaan helmikuun lopussa, ellei kurssille ole
tulossa riittävästi osallistujia. Kurssin järjestämiseen voi tulla muutoksia koronatilanteen
vuoksi.
Käytännön ohjeet instituuttiin hakemiseen:
Huomaathan, että ennen hakemuslomakkeen lähetystä tulee lomakkeelle kerätä
suositukset, joten toimi pian hakemuksesi kanssa. Suositeltavaa on laittaa hakemuspaperi
kiertoon viimeistään joulukuun 2020 loppuun mennessä.
•
•
•
•
•

•

Täytä hakemus huolellisesti omalta osaltasi tietokoneella, jotta teksti on
selkeästi luettavissa ja skannattavissa.
Tulosta lomake ja allekirjoita se itse.
Skannaa lomake ja lähetä sähköisesti allekirjoittajille kiertoon.
Viestiin mukaan kaikki allekirjoittajat, jotta kaikilla tiedossa on liikkuvat
lomakkeet.
Allekirjoittajat
o Piirikuvernööri, jonka alueelta hakija on, täyttää lomakkeen ensin
omalta osaltaan ja toimittaa täydennettäväksi muille allekirjoittajille.
o Moninkertaispiirin GLT-koordinaattori; aarno.niemi@lions.fi
o Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja; matti.reijonen@lions.fi
o Oman piirin koulutusjohtaja
o Viimeinen allekirjoittaja palauttaa lomakkeen hakijalle mielellään
suoraan sähköisenä.
Hakija itse huolehtii lomakkeen lähettämisestä käsiteltäväksi määräaikaan,
21.2.2021, mennessä.

Lisätietoja instituutista, hakemuslomakkeen, esimerkkiaikataulun ja kuvaukset
käsiteltävistä aiheista löydät täältä: https://www.lionsclubs.org/fi/resources-formembers/faculty-development-institute
Lisätietoja koulutusjohtajalta (aarno.niemi@lions.fi)
MD-GLT Aarno Niemi

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS
Seuraava piirihallituksen kokous pidetään 13.2.2021 Huovinrinteellä Säkylässä.
Jos Covid19 pandemia tilanne vaatii, niin kokous pidetään GotoMeeting kokouksena
netissä.
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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.
PIIRIHALLITUSVIRAT
Pyydän että lohkon puheenjohtajat korona-ajasta huolimatta ovat aktiivisesti yhteydessä
lohkonsa klubeihin. Jos fyysiset kokoukset eivät onnistu niin tarjolla on esim. Teams ym.
ilmaisia nettikokousmahdollisuuksia. Lohkoissa olisi saatava toimimaan senkaltainen
kierto-/vuorojärjestelmä, että tulevan piirikuvernöörin ei tarvitse soittelemalla metsästää
seuraavaa lohkonpuheenjohtajaa. Te lohkoissa toimivat klubit ja ”vanhat” lohkarit tunnette
parhaiten klubien jäsenet ja pystytte esittämään seuraajat.
Ehdokkaat ja klubialoitteet 15.1.2021 mennessä
Ehdokkaat M-piirin piirikuvernöörin sekä 1 ja 2 varapiirikuvernöörin tehtäviin
kaudelle 2021-2022.
Klubien antamat kannatustodistukset ja ehdokkaiden suostumukset tulee jättää
piirikuvernöörille 15.1.2021 mennessä. Mieluummin hyvissä ajoin, että ehdokkaiden
esittelyt saadaan taitettua piirin paperilehteen ilman paineita.
Klubialoitteet piirin vuosikokoukselle
Klubialoitteet piirin vuosikokoukselle tulee jättää piirikuvernöörille 15.1.2021 mennessä.
Piirin vuosikokouksen järjestäminen 2023 ja 2024
Hakemukset piirin vuosikokouksen järjestämisestä tulee jättää piirikuvernöörille 15.1.2021
mennessä.
Ehdokkuus liiton puheenjohtajien tehtäviin
Lions-liiton ja MD 107:n seuraavan kauden puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan
Liiton vuosikokouksessa Turussa (laivakokous) klubien esittämistä vaalikelpoisista
ehdokkaista. Ehdokkaitten kannatustodistukset suostumuksineen tulee osoittaa kirjallisina
liiton hallitukselle, liiton toimistoon 15.1.2021 mennessä toimiston aukioloaikana.
Osoite: Suomen Lions-liitto, Kirkonkyläntie 10, 00700 Helsinki.
Klubialoitteet liiton vuosikokoukseen
Klubialoitteet tulee osoittaa kirjallisina liiton hallitukselle, liiton toimistoon 15.1.2021
mennessä toimiston aukioloaikana.
Osoite: Suomen Lions-liitto, Kirkonkyläntie 10, 00700 Helsinki
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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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TIEDOTUS
Piirin paperilehteen olisi klubien mahdollista myydä mainoksia lehden kustannuksien
kattamiseksi.
Muistakaa käydä lukemassa noin 15. päivä ilmestyvää piirin nettilehteä osoitteesta
https://www.lions107m.org/index5.php, siinä saattaa olla lisää tiedotusta minultakin.
Tammikuun nettilehteen ehtii vielä juttuja, jos pistää töpinäksi.
Tiedottaminen on tärkeää, lähettäkää eLionMviestiin ja paperilehteen materiaalia
klubienne aktiviteeteista ja tapahtumista. Piirin tiedottajalle,
minnamari.salmivaara@hotmail.com

Lasten Leijonahiihto -kampanjan tavoitteena on saada toteutettua yli 100 tapahtumaa
vuosittain. Lumettomissa olosuhteissa tarjolla on myös vaihtoehtoinen ohjelma.
Tapahtumien suunnittelu, päätökset ja järjestelyt kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Hiihtoliitto
tiedottaa yhteistyöstä jäsenseurojaan, joten lionsklubit voivat olla käytännön toteutuksesta
suoraan yhteydessä paikalliseen hiihtoseuraan.
Lisätietoja ja esimerkiksi hiihtomitalien tilausohjeet saatte allaolevan linkin kautta.
https://www.lions.fi/toiminta/kumppanuushankkeet/lastenleijonahiihdot_tulevat_jalleen/
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COVID-19
Suositus kokoontumisrajoituksista yksityistilaisuuksissa
•
•
•

Suositellaan, että yli 10 henkilön sisätiloissa pidettäviä yksityistilaisuuksia ei järjestettäisi
eikä niihin osallistuttaisi.
Lisäksi suositellaan huomioimaan, että saman työyhteisön jäseniä osallistuisi enintään 5
samaan vapaa-ajan tilaisuuteen.
Myös yksityisissä tilaisuuksissa tulee käyttää suu-nenäsuojusta, mikäli turvaetäisyyksien
pito ei onnistu.

Suositus harrastustoimintaan
·

Ohjeistetaan aikuisten ryhmäharrastustoiminnasta pidättäytymistä sisätiloissa ja suosimaan
harrastustoiminnan toteuttamista etäyhteyksin. Erityisesti kaikenlaista kontaktia sisältävää
harrastustoimintaa kehotetaan välttämään. Viisi valttia, joilla suojaat itseäsi ja läheisiäsi
koronavirustartunnalta:
1. Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
2. Pidä ainakin 1–2 metrin etäisyys muihin ihmisiin.
3. Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta.
4. Käytä kasvomaskia, kun et voi pitää etäisyyttä.

5. Lataa Koronavilkku-sovellus.
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa

Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme.

Hyvää ja aktiivista uutta vuotta kaikille!
Leijonan lailla palveluun

Veli-Matti Wasell
DG 2020-2021
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