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Piirikuvernöörin tiedote 8/2020-2021 1.2.2021
Hyvät lionit ja puolisot!
Talvi jatkuu…
Huittisissakin on lunta ja pakkasta oli aamulla yli 18 astetta, hrrrr…
Nyt on aika aloittaa, jos ei vielä ole aloitettu, seuraavan lionskauden suunnittelut.
Klubien tulevat hallitukset ja toimikunnat yms. on hyvä saada ajoissa kuntoon.
Piirihallitus kokoontuu 13.2.2021 nettikokouksena.
Seuratkaa sähköpostejanne, niissä kerrotaan tulevista koulutuksista. Ne on olosuhteiden
pakosta kaiketi kaikki järjestettävä etäkoulutuksena.
Presidenttien ensimmäinen I osion koulutus on jo pidetty. Seuraava samansisältöinen
koulutusilta on 9.2. klo 18.00 GoToMeeting kokouksena. Kutsu on tullut koulutusjohtaja
Kalevi Sillanpäältä sähköpostilla sisältäen myös liittymislinkin koulutukseen.
Presidentin on huolehdittava, että ensi kauden klubivirkailijat osallistuvat koulutuksiin.
Myös ne, jotka joskus ennen ovat virassa olleet, koska ohjeet ja käytännöt ovat monesti
paljonkin muuttuneet.
Seuraava II osio presidenttien koulutuksista tulee myöhemmin keväällä. Aika on vielä
päättämättä, koska piirin vuosikokous todennäköisesti on nettikokous, niin sen yhteydessä
ei koulutuksia järjestetä.

Helmikuun haaste
Kirjoita kortti ystävälle. Soita yksinäiselle. Kutsu kaveri ulos kävelylle.
Toimia voimme monella tapaa näin pandemian aikaan turvallisesti.
Haasteen saa ottaa vastaan jokainen.
Pidetään huolta toisistamme.
Ollaan kaikki yhteydessä toisiimme, niin leijoniin kuin muihinkin.

NYT OLISI LUNTA, ÄKKIÄ TOIMEKSI - ULKONA SAA VIELÄ TOIMIA, KUNHAN
HUOLEHDITAAN TURVAVÄLEISTÄ
Lasten Leijonahiihto -kampanjan tavoitteena on saada toteutettua yli 100 tapahtumaa
vuosittain. Lumettomissa olosuhteissa tarjolla on myös vaihtoehtoinen ohjelma.
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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 alla olevan linkin kautta.
https://www.lions.fi/toiminta/kumppanuushankkeet/lastenleijonahiihdot_tulevat_jalleen/

Piirikuvernööreiksi ensi kaudelle ovat hakeneet:
Piirikuvernööriksi, 1. VDG Juha Suonpää, LC Kiukainen
1. varapiirikuvernööriksi, 2.VDG Hannu Nurmikko, LC Ulvila
2. varapiirikuvernööriksi, GST Arja Tuominen, LC Kokemäki/Jokilaakso

Kansainväliseksi johtajaksi
ovat hakeneet:
CC Matti Reijonen, LC Vampula (107-M)
PDG Björn Hägerstrand, LC Åland/Culinaria (107-A)
IPCC Aarne Kivioja, LC Helsinki/Pakinkylä (107-N)
PCC Marja-Leena Knuutinen, LC Turku/Aurora (107-A)
PCC Heidi Rantala, LC Tampere/Siilinkari (107-E)
PCC Pirkko Vihavainen, LC Juva/Luonteri (107-D)

CC hakemus
Sanna Mustonen, LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/NICE, B-piiristä.

VCC hakemukset
Liiton varapuheenjohtajaksi ovat hakeneet:
IPDG Heikki Mäki A-piiristä LC Paattinen
DG Nina Moilanen C-piiristä LC Vihti/Nummela
DG Markku Vesikallio N-piiristä LC Helsinki/Pakinkylä
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Vielä ehtii
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
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
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•

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

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/
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.
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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
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, jaetaan klubeille helmikuun aikana.

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.
Leijonan lailla palveluun

Veli-Matti Wasell
DG 2020-2021

Me palvelemme - We serve

Leijonan lailla palveluun

1.2.2021

6

