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We serve – Me palvelemme

Piirikuvernöörin edote 3/2020-2021
Teemana ’Tullaan tutuiksi’

Terveiset piirifoorumista Läyliäisistä kaikille, osallistuminen oli runsasta, oli
hienoa tavata! Saimme erinomaisen lähtölaukauksen tälle kaudelle ja
kuulimme mielenkiintoisia puheenvuoroja niin uudesta huume-aktiviteetista
kuin NSR:n (Lionien Pohjoismainen yhteistyöneuvosto) tulevasta
kokouksesta. Toivoimme voivamme striimata kokousta livenä, mutta
tietoliikenneyhteydet olivat riittämättömät. Sen sijaan löydätte esim. Kondis
ry:n luennon (3 eri videota) uudelta YouTube-kanavaltamme ’Lions C-piiri’
(suora linkki sähköpostissa). Kanavalle on tarkoitus ladata videoita eri
toimikunnilta, mutta myös klubiesittelyt ovat tervetulleita.
Palveluvastaavamme Raija Alonen on valinnut meille kuukausittaiset
teemat. Aloitusteemanamme on ollut huumetyö, syyskuulle on valittu
”Tullaan tutuiksi”. Teemaa voi soveltaa klubien sisäiseen ja ulkoiseen
toimintaan. Tutuiksi tuleminen parantaa klubiviihtyvyyttä ja ulospäin
suunnattu tiedottaminen herättää kiinnostusta toimintaamme kohtaan ja
mahdollisesti tuo uusia jäseniäkin. Koko vuoden teemat löytyvät piirin
kotisivuilta, niiden avulla voi vaikka kehitellä uusia aktiviteetteja. Kotisivuille
on tulossa myös aktiviteettipankki, josta löytyy varmasti jokaiselle jotakin.
Klubien mallisäännöt ovat viimeistä hiontaa vaille valmiit PRH:ssa. Niissä on
huomioitu mm. kokousosallistuminen etäyhteyden avulla. Odotamme
saavamme ne jakeluun syksyn aikana.
Toivotamme lämpimästi mukaan kesän aikana liittyneet uudet jäsenet:
LC Forssa/Flores 2, Forssa/Wahren 1, Janakkala/Idat 1, Vihti/Nummela 1 –
Tullaan tutuiksi!
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Nina

syyskuu 2020

Piiri koulu aa:
Sihteerivalmennusta on tarjolla etänä:
tai piirin ko sivujen kau a.

22.9. klo 18. Ilmoi autukaa sähköpos tse raija.alonen@lions.ﬁ,

Varapresidenteille suunnitellaan Johtajuusvalmennusta. Valmennus on kolmen illan mi ainen
koulutuskokonaisuus, yksi illoista toteutetaan etänä. Valmennuksessa tulevat klubipresiden t saavat
työkaluja mm. toiminnan kehi ämiseen, klubin jäsentyytyväisyyden lisäämiseen ja presiden kauden
tavoi eiden toteu amiseen. Eri äin suositeltava kokonaisuus! Ilmoita kiinnostuksesi koulutusvastaavalle:
jami.virta@lions.ﬁ, koulutus toteutetaan, kun rii ävä määrä osallistuja ilmoi autuu.
Ajankohtaiset ak vitee t:
C-piiri on aloi anut kumppanuustoiminnan Kondis ry:n kanssa. Kondis järjestää huumevalistusluentoja ja
vanhempainiltoja yläasteelle, lukioihin ja amma kouluihin, luennot ovat olleet eri äin pide yjä ja
vaiku avia. Olkaa yhteydessä paikkakun enne kouluihin tai sivistystoimen johtajiin. Luentojen hinnat
klubille ovat: 100 eur/luokka tai 250 eur/koulun yhteisluento, vanhempainillat 250 eur + matkakulut.
Suosi elemme yhteistyötä saman paikkakunnan klubien kesken. Markkinoin kirje ja Kondis ry:n esite
lii eenä.
Liikuntaseurojen nuorisovalmentajia Quest-koulutus on täynnä. Koronan takia osallistujamäärää on
joudu u rajoi amaan. Pyrimme saamaan toisen koulutuksen järjeste yä keväällä.
Rauhanjulistepake t ovat nyt la avissa Liiton verkkokaupasta. Tiukan aikataulun vuoksi on mahdollista,
e ä kilpailuaikaa jatketaan, mu a toistaiseksi menemme alkuperäisen suunnitelman mukaises : piirin
voi aja valitaan piirihallituksen kokouksessa 10.11. Lisä edot: kirsi.tevajarvi-parssinen@lions.ﬁ.
Joulukor - ja nuorisoarpapake t ovat pos tuksessa klubeille. Muista ehan, e ä niillä tuemme Liiton
kau a myös oman piirimme nuorisotoimintaa. Arpoja voi käy ää myös lahjoitusak vitee na – monta
tapaa tehdä hyvää!
Vietämme vuotuista Hyvän Päivää taas 8.10. Sillä viikolla pyrimme olemaan kaikilla tavoillamme esillä
paikkakunnilla, palvelun kau a. ’Jo perinteeksi’ muodostuneet diabetes-kävelyt ja -info laisuudet sekä
mm. Tee Hyvä Teko -keräykset ovat oiva tapa juhlistaa myös Lions-liiton 60-v-taivalta. Yhteistyö tuo
voimaa ja näkyvyy ä – toivo avas löydä e oman tapanne olla yhdessä avuksi!
Tuhansien leijonien maa -webinaarisarja käynnistyy 3.9.
Suomen Lions-lii o juhlistaa suomalaisen lionstoiminnan 70-vuo sjuhlavuo a ja Suomen Lions-liiton 60vuo sjuhlavuo a käynnistämällä webinaarisarjan Tuhansien leijonien maa, jossa esitellään lions-toimintaa
ja leijonien monia tapoja tehdä hyvää. Puolen tunnin webinaarit järjestetään joka toinen torstai klo 18
GoToWebinar-järjestelmällä. Webinaarit kootaan tallenteena liiton ko sivuille, josta niitä on helppo
kuunnella uudestaan ja o aa vaikka klubikokouksen ohjelmaan 20 minuu n esi elynä halutusta
aihepiiristä. Webinaarisarja käynnistyy 3.9. klo 18 aiheesta vies ntä, jonka vetää liiton vies ntäjohtaja
Raimo Sillanpää. Ilmoi audu mukaan: h ps://a endee.gotowebinar.com/register/105364409508603663.
Melvin Jones -jäsenien ja Lionsritarien tapaaminen: Iltajuhla (avec) järjestetään 9.1.2021 klo 18:00.
Juhlapaikkana Wuolteen kartano osoi eessa: Pokkarin e 35, 14700 Hauho. Tapahtumasta toimitetaan
erillinen kutsu klubijakeluna lähempänä, kutsussa mukana tarkemmat edot ilmoi autumisesta
ym. Kartanossa on myös majoitusmahdollisuus. Seuraamme korona lanne a ja toimimme lanteen
edelly ämien ohjeiden mukaan. Lisä etoja: Ritva Kajaala puh: 040-587 9915, ritva.kajaala@lions.ﬁ.

