Piirikuvernöörin tiedote 12/2019-2020
Hyvät C-piirin lionit. Näin Korona-aikana ei viestiä oikein voi aloittaa muuten, kuin toivomalla, että kaikki ovat
pysyneet terveinä. Samaa toivon teille kaikille myös jatkossa. Koronaan ja muuhunkin liittyen olen ilolla seurannut
piirimme FB sivuja, joilla on ollut esillä todella suuria klubien yhteistoiminta-aktiviteetteja. Jopa sellaisia, että ne on
huomioitu myös liittomme FB-sivulla. Kaikki hyvät uutiset ovat todella tärkeitä nykyisessä tilanteessa. Vaikka yhteiset
tapahtumat ovatkin olleet vähissä, niin jotain tapahtuu koko ajan.
Vuosikokous. Vuosikokous sekä siihen liittyvät vaalit suoritettiin tällä kertaa poikkeuksellisesti vain sähköpostia
hyödyntäen. Itse vuosikokousmateriaaleihin ei tullut määräaikaan 22.4. mennessä minkäänlaisia kommentteja, ei
puolesta eikä vastaan, joten vuosikokouskutsun perusteella voi todeta, että vuosikokouksen pöytäkirja voidaan laatia
kutsun mukana toimitetun aineiston pohjalta. Vuosikokoukseen liittyvät vaalit toteutettiin kutsun mukaisesti 29.4.
Tuloksista on toimitettu erillinen selvitys klubeille 29.4. Kaudelle 2020-2021 valituiksi tulivat seuraavat henkilöt.
Piirikuvernööri Nina Moilanen, LC Vihti/Nummela; 1. varapiirikuvernööri Eija Björkbacka, LC Nurmijärvi/Kanerva;
2. varapiirikuvernööri Ismo Kajaala, LC Riihimäki/Kara. Paljon Onnea valituille. Toivotaan, että uusi kausi päästään
aloittamaan paremmissa merkeissä, kuin tämä kausi päättyi.
Äänestykseen liittyen haluan esittää suuret kiitokset siitä aktiivisuudesta, mitä klubit ja edustajat näissä
poikkeusoloissa osoittivat. Annettu kokonaisäänimäärä 142 kpl vastaa suurin piirtein sitä määrää, mitä
viimeaikaisissa fyysisissä kokouksissa on annettu. Vaalitapahtumaa voi siis syystä pitää arvonsa mukaisena, joka
varmasti antaa myös tukea valituille henkilöille.
Jäsenkehitys. Korona-tilanteesta huolimatta näyttää C-piirin jäsenmäärä vielä tällä hetkellä pientä kasvua suhteessa
kauden alkuun. Jäsenmäärä 30.4.2020 oli 2236. Uusia jäseniä on tilastoihin kirjautunut huhtikuussa seuraaviin
klubeihin. Hyvinkää/Paavola 2, Kellokoski/Annat 1. Kiitos klubeille.
Lahjoituksia. Näistä on ollut jo tietoa piirimme FB-sivulla, mutta on syytä mainita lyhyesti myös tässä. Hollolassa
kolme klubia lahjoitti 10 kpl tietokoneita koululaisten käyttöön. Kanta-Hämeessä LC Riihimäki/Kristalli sai liikkeelle 22
klubia, jotka keräsivät 18 150 €. Summan ne lahjoittivat Kanta-Hämeen keskussairaalalle. Kiitos kaikille näihin
keräyksiin osallistuneille klubeille. Yhteistyössä on voimaa.
Liiton vuosikokous. Suomen Lions-liiton vuosikokous Seinäjoella 6.6.2020 on peruttu. Vuosikokous tullaan
järjestämään etäkokouksena lauantaina 13.6.2020 klo 10.00 alkaen. Seuraa liiton lähettämiä tiedotteita kokoukseen
osallistumisesta ja ilmoittautumisesta.
Piirin rekisteröinti. Hakemus C-piirin muuttamiseksi rekisteröidyksi yhdistykseksi on toimitettu huhtikuussa Patentti
ja rekisterihallitukselle. Klubeille jo toimitettuihin mallisääntöihin tehtiin jonkin verran tarkennuksia ja lisäyksiä mm.
etäkokousta varten. Uudet säännöt toimitetaan klubeille, kun PRH on ne hyväksynyt.
Kuntoilukisa. Tuloksia voi vielä lähettää. Voittaja julistetaan vasta syksyn tapahtumissa. Jatkakaa kuntoilua.
Sydäniskureista. Laitetoimittajan ilmoituksen mukaan kampanjan sydäniskurin hinta on mm. raaka-aineissa
tapahtuneen kustannusten nousun vuoksi nyt 1.054,00 € (alv.24%). Lisätietoja Rescue Training House Oy:n
toimitusjohtaja Harri Karlenius, 040 748 0886 tai info@turvallisuuskauppa.com. Aarne Ritari säätiö voi myöntää
40% avustusta hankintaan, jos minimiraja täyttyy (vähintään kaksi laitetta). HUOM! Hakemus ennen hankintaa!
Hannu

