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Piirikuvernöörin tiedote 9/2020-2021 28.2.2021
Hyvät lionit ja puolisot!
Talvi jatkuu…vieläkin, tänään kun aloittelen tämän tiedotteen kirjoittamista 18.2. oli
aamulla 26,8 astetta pakkasta. Kun lähetän ei ole ihan niin kylmä (+4).
Klubien kokouksia on pidetty nettiä ja sähköpostia hyväksi käyttäen. Muutama kokous on
saatu pidettyä kasvokkainkin, esim. oma klubini kokoontui Huittisissa Lady-laavulla,
pilkkihaalarit ja turvavälit huomioiden saimme joukkoomme samalla reissulla myös kaksi
uutta lionia. Tervetuloa Sami ja Mikko!
Koronarajoituksia kiristettiin taas, joten klubien kokoukset ”nokikkain” ei oikein onnistu,
mutta käyttäkää nettikokouksia. Teams ym. yhteyksiä on käytettävissä. Eihän ne
samanlaisia ole kuin livekokoukset, mutta saadaan kuitenkin pidettyä asiat ja kaverit
hallussa ja mukana. Samalla saatte harjoitusta, esimerkiksi piirin vuosikokoukseen
osallistumista varten. Sekin pidetään etäyhteyksin.
Tiedotteen loppupäässä on linkki, PID Harri Ala-Kuljun lionstoiminta Suomessa webinaariin. Kannattaa liittyä kuulemaan…….
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.
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:
Rahastonhoitajien valmennus
Klubiviestijöiden valmennus
Klubisihteerien valmennus
Klubisihteerien valmennus (sama sisältö!)
Klubipresidenttien valmennus

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

Varatkaa päivämäärät heti virkailijoiksi valittujen kalentereihin! Varsinaiset kokouskutsut
osallistumislinkkeineen toimitetaan klubeille lähiviikkoina.
Lisätietoa koulutuksista piirin GLT:lta kalevisillanp@gmail.com.
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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.
Kuvernöörineuvoston kokous järjestetään 6.3. etäyhteyksillä.

Piirihallitus kokoontuu 20.3.2021 klo 10 nettikokouksena.
Iltapäivällä piirihallituksen kokouksen 20.3. jälkeen klo 14.00 järjestetään
”piirikuvernööritiimin kyselytunti” nettipalaverina.
Tuo on työnimi. Lähetän tarkemmat ohjeet kyselytuntiin osallistumiseen n. 10.3.
mennessä. Voitte jo miettiä valmiiksi kysymyksiä. niitä pyydetään lähettämään
etukäteenkin, vallankin jos ovat ”vaikeita”, jotta ehdimme hakea niihin vastauksia.
Kyselytunti pidetään GoToMeeting yhteydellä. Lähetän linkin samassa sähköpostissa
muiden ohjeiden kanssa.

MAALISKUUN HAASTE, GST Arja Tuominen
Maaliskuu alkaa täysikuulla. On täyden kuun kirkkaat ja kylmät ilmat.
Päivällä paistaa aurinko ja on lämpöasteita. Yöllä pieni pakkanen.
Täydelliset ilmat lähteä ulos tulille. Laavut, kodat ym. nuotiopaikat
kutsuvat meitä ulos turvalliseen (turvavälein) toimintaan.
Puita nuotioon ja vaikka makkaroita paistumaan. Elävää tulta on
rauhoittavaa katsella. Lähteä voi oman perheen kesken tai pyytää
mukaan kaveriksi, vaikka seuraa kaipaava ystävä.
Nuotion lämmössä voi puhua halki kaikki maailman ongelmat.
SIIS KAIKKI YLÖS, ULOS JA LUONTOON !
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Hiihto – ja luistelukelit ovat olleet tänä talvena parhaimmillaan. Käyttäkää luonnon
tarjoamat mahdollisuudet hyödyksi. Luonnonvesillekin on aurattu luistelureittejä
ja tehty latuja.
Köyliön järveltä ainakin löytyy myös potkukelkkoja käyttöön. Lumikenkäilyä järjestävät
latuseurat ja heiltä voi lainata myös lumikenkiä. Monista kirjastoista löytyy lainattavia
talviurheiluvälineitä. Järjestäkää vaikka klubikokous ulkoilun merkeissä.
Muistutan myös, että ilmojen ehkä lämmetessä nyt hyvin tehdyt latupohjat ja
laskettelurinteet kestävät pitkään käyttökelpoisina.
Klubeille kehotuksena vielä järjestää lapsille opastusta hiihtoon. Paikalliset hiihtoseurat
ovat saaneet Suomen hiihtoliitolta materiaalia järjestää Lions Clubien kanssa tapahtumia.
Ottakaa rohkeasti hiihtoseuroihin yhteyttä ja ideoikaa yhdessä kaikkea kivaa.
Jos kelit menevät hiihtämiseen liian huonoiksi, niin kumisaapasjuoksut tms. voivat olla
kova sana.
ULKONA ON TERVEELLISTÄ JA MYÖS TURVAVÄLEIN TURVALLISTA LIIKKUA

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 alla olevan linkin kautta.
https://www.lions.fi/toiminta/kumppanuushankkeet/lastenleijonahiihdot_tulevat_jalleen/
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Taas mielenkiintoinen Webinaari
Lions liiton GTW – sarjassa.
Rekisteröidy mukaan! Saat linkin
sähköpostiisi.
Lions liiton Webinaarisarjassa on
vuorossa entisen kansainvälisen
johtajan, Harri Ala-Kuljun lionstoiminta
Suomessa -webinaari torstaina
4.3.2021 klo 18:00.
Teknisistä syistä webinaari-varaus on
tehty jo 17:30 alkaen.
Ilmoittautumiset
https://attendee.gotowebinar.com/register/5928164685088955148

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/
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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, on jaettu klubeille helmikuun aikana. Jos klubiltanne puuttuu
lehdet, ottakaa yhteyttä lohkonne puheenjohtajaan.

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 ravintoloiden
asiakasmääriä rajoitettiin.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää
yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään kuusi henkilöä edellyttäen,
että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja
Määräys on voimassa ajalla 20.2.2021–19.3.2021.
Tärkeimmät epidemian leviämistä rajoittavat keinot:
•
•
•
•
•

Hyvä käsihygienia
Oikea yskimistekniikka
Turvavälit 2 metriä
Kontaktien vähentäminen
Kasvomaskien käyttö, mikäli turvavälejä ei pystytä säilyttämään

Huomioithan, että lievästikin sairaana on hakeuduttava testiin, ja testitulosta odottaessa on
pysyttävä kotona.
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Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme.
Leijonan lailla palveluun

Veli-Matti Wasell
DG 2020-2021

Me palvelemme - We serve

Leijonan lailla palveluun

1.3.2021

6

