Piirikuvernöörin tiedote 11/2019-2020
Hyvät C-piirin lionit. Aloittaessani tämän kauteni piirikuvernöörinä niin ei olisi tullut pieneen mieleenikään,
minkälaisia kauteni viimeiset kuukaudet tulisivat olemaan. Onneksi nämä meidän ongelmamme ovat kuitenkin
sangen rajallisia verrattuna siihen kaikkeen, mitä ihmiset joutuvat nyt eri puolilla maapalloa kärsimään. Me kaikki
varmaan seuraamme tilanteen kehittymistä, joten ei tässä siitä sen enempää. Toivon vain, että me lionit olemme
seuranneet ja totelleet annettuja ohjeita ja pysyneet terveinä.
Kaikeksi onneksi piirissämme on myös positiivisia uutisia, joten ainakin joiltakin osin voi nähdä myös auringon
paistavan, jopa ihan konkreettisestikin.
Jäsentilanne. Olen yleensä tehnyt yhteenvedon joka toinen kuukausi, mutta nyt ajattelin tehdä poikkeuksen, koska,
kuten yllä kerroin tarvitsemme myös positiivisia uutisia. Piirin jäsenmäärä oli 31.3.2020 2239 jäsentä, jossa lisäystä
kauden alusta 10 jäsentä. Olemme siis edelleen plussan puolella. KIITOS kaikille. Sitten maaliskuun saavutuksiin.
Hauho 1, Jokela 1, Karkkila 1, Kärkölä 1, Parola/Fredrikat 3, Pusula 1. Kiitos klubeille.
Lahjoitus. Lahdessa ovat klubit tehneet merkittävän lahjoituksen paikalliselle Monon Side ry:lle. Sen toiminta on
ennaltaehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä alle 18-vuotiaiden nuorten parissa. Tämän vapaaehtoisista
koostuvan yhdistyksen yksi tärkeä tehtävä on liikkua juhlapäivinä paikoissa, joissa nuoret kokoontuvat. Tätä
toimintaa varten he tarvitsevat sopivan auton, johon nuoria voidaan ottaa sisälle joko autettavaksi tai vain
keskusteluja varten. Heidän vanha autonsa oli jo tullut oman tiensä päähän ja sen vuoksi tarvittiin uusia auto.
Auton hinta oli 22 000€, johan saatiin tukea 6000 € ARS säätiöltä ja 3700 € Lions- järjestön kansainväliseltä säätiöltä
eli LCIF:ltä. Loppusummasta vastasivat Lahden alueen klubit. Leijonissa on voimaa!
Asiasta tullaan kertomaan vielä lisää, kun virallinen luovutus saadaan tehtyä.
Koulutukset. Presidenttikoulutuksen 2-osaan on tarjolla kaksi etäkoulutustilaisuutta: 21.4. ja 28.4. klo 18 alkaen.
Koulutus järjestetään GoToMeeting-ohjelmalla. Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse: nina.moilanen@lions.fi .Yhteen
tilaisuuteen mahtuu max. 50 osallistujaa, joten mainitse ilmoittautumisen yhteydessä klubisi nimen lisäksi myös, jos
sinulle sopii molemmat päivät. Näin voimme tarvittaessa tasoittaa osallistujamääriä. Tervetuloa mukaan
valmistautumaan ensi kauteen!
Liikkuvin klubi. Liikkumistahan ei ole missään kielletty, joten tuloksia on varmaan tullut myös maaliskuussa.
Muistakaa palauttaa klubinne tiedot PK 5 tiedotteen mukaisesti piirikuvernöörille hannu.hertti@lions.fi .
Roll-upit. PK 9 tiedotteessa oli pyyntö toimittaa kuvia tapahtumista Outille. Valitettavasti niitä on tähän mennessä
tullut sangen vähän. Penkokaa niitä lisää, että saisimme käyttöönne edustavia Roll-upeja lions-toiminnasta.
Vuosikokous. Kutsut ja ohjeet on lähetetty. Äänestyssalaisuuden varmistamiseksi niin pitkälti, kuin se
sähköpostiäänestyksessä on mahdollista, suosittelemme, että edustajat lähettäisivät äänensä sähköpostin liitteenä.
Näin yhteys ääniin ja äänestäjään jäisi vain piirikuvernöörin tietoon. Tässä myös lisätietoa vuosikokousmateriaaliin.
Kauden 2020-2021 toiminnantarkastajat ovat Juhani Törmä ja Reino Salonen kumpikin LC Janakkala/Turenki ja
varatoiminnantarkastajat Pekka Reinikainen ja Hannu Riikonen kumpikin LC Karkkila.
Hannu
PS Vuosikokoukseen liittyen voi vielä tulla lisätiedotteita, joten seuratkaa niitä ja varmistakaa, että ne menevät
myös asianomaisille.

