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Olemme toisiamme varten

We serve – Me palvelemme

C-piirin edote 1/2020-21
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THL:n 12.8.2020 antaman suosituksen mukaan Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueella
joukkoliikenteessä sekä sellaisissa loissa, missä 1-2 m:n sosiaalisia etäisyyksiä ei voida ylläpitää,
suositellaan käyte äväksi suojamaskeja. Lisäksi on anne u suositus etätöihin. Kokoontumisrajoituksiin ei
ole tullut muutoksia.
Leijona-toiminta on ollut koronan alusta osin estynyt tai siirtynyt etäyhteyksin hoide avaksi. Tämä on
vaiku anut monien klubien hallinnon hoitamiseen ja useimmat ak vitee t on joudu u perumaan. Kun
nähtävissä nyt on, e ä korona on tullut jäädäkseen – ainakin tämän toimintakautemme ajaksi (ennen kuin
mahdollinen rokote saadaan markkinoille), on meidän sekä yhteiskuntana, leijonina, e ä yksityisinä
ihmisinä löyde ävä uusia tapoja toimia ja olla yhteydessä muihin ihmisiin. Emme voi elää koko elämäämme
etänä, joten meidän on opeteltava suojautumaan ja suojaamaan, sekä todella kunnioi amaan anne uja
ohjeita niin sosiaalisten etäisyyksien kuin maskien ja käsi-/yskimishygienian suhteen.
C-piirissä on suunni eilla sekä piirihallituksen laisuuksia, e ä piirifoorumi vielä elokuun aikana.
Haluamme edelleen toivo aa piirimme jäsenet tervetulleiksi näihin laisuuksiin – luonnollises vain
oiree omana. Tilaisuuksissa käytämme kasvomaskeja ja kiinnitämme huomiota etäisyyksiin. Voimme
kuitenkin tavata toisiamme, ja valmistautua uuden kauden aloitukseen.
Korona-aika on herä änyt ihmisissä halun au aa ja olemme saaneet edotusvälineistä seurata, kuinka on
syntynyt monia uusia au amisrinkejä ja ihmiset ovat runsain joukoin lähteneet niihin mukaan. Myös
leijonat ovat olleet ak ivisia löytämään uusia tapoja au aa. Valite avas mm. ikärakenteestamme johtuen
joidenkin klubien toiminta on toisaalta hiljentynyt.
Kannustamme kaikkia klubeja toteu amaan jäsentensä lanteen huomioiden sekä vanhoja, e ä uusia
ak vitee eja, sekä kokoontumaan – oikeas tai etänä, mu a pitäkää yhtey ä! Piiri tarjoaa klubeille
mahdollisuu a järjestää kokouksia joko kokonaan tai osin etänä – o akaa yhtey ä kuvernööreihin tai
jäsenjohtajaan, jos tarvitse e GoToMee ng-tukea kokouksen järjestämiseen. (Jo a vaali- tai vuosikokous
olisi laillinen etänä järjeste ynä, on säännöissä oltava siitä maininta.)
Jokaisen jäsenen terveys on etusijalla, joten oman harkintanne mukaan osallistukaa laisuuksiin – tarjolla
on siis myös totutusta poikkeavia tapoja. Luodaan yhdessä uusia, ja pidetään jokainen jäsen mukana
toiminnassa. Avuntarve ei ole vähentynyt, vaan meitäkin tarvitaan nyt, enemmän kuin koskaan.
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