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Hyvät piirimme Lionit, kautemme on saatu kohtalaisesti alkamaan, vaikka koronan
aiheuttama epävarmuus heijastuu toimintaamme. Avun tarve ei ole kuitenkaan vähentynyt.
Nyt on oltava luova ja keksittävä uusia tapoja apumme perille menoon.
Moni klubi on aloittanut toimintansa tavalliseen tapaan ja viimekaudelta jääneet asiat ovat
olleet monella esillä ensimmäisissä tapaamisissa. Tässä tilanteessa on mentävä eteenpäin
kuukausi kerrallaan ja seurattava korona tilanteen kehittymistä ja tarvittaessa siirryttävä
etänä tapahtuvaan toimintaan.
Jäsentilanne
Vaikka piirissämme on tullut jäsenten pois jääntejä/klubien lakkautuksia, niin on kuitenkin
oltava positiivisellä mielellä. Tuleen ei saa jäädä makaamaan vaan on mentävä eteenpäin.
Useampaan klubiin on kauden alkumetreillä saatu uusia jäseniä, mikä on hieno asia.
Jatketaan samaan malliin, niin saadaan lisää palveluhenkisiä jäseniä jo aktiivisten lionien
lisäksi.
Uusien jäsenten paketteja on saatavilla allekirjoittaneelta.
Pidän muutamia mukana vierailuilla ja lähetän niitä tarpeen mukaan klubeille, joihin on
uusijäsen saapumassa. Liitosta ei paketteja voi tilata tällä hetkellä.
Jäsen kysely 2
Olemme piirissä halunneet selvittää jäsenyyteen liittyviä asioita jo pidemmän aikaa.
Kaudella 2018-2019, silloinen II-alueen, 2.lohkon pj. Risto Lindholm toteutti jäseneksi kyselyn
postin välityksellä.
Osallistuminen tuohon kyselyyn oli vilkasta ja siitä saatiin paljon tietoa kentällä olevista
mielipiteistä.
Tämän kyselyn rohkaisemana pohdimme, josko tämän tekisi koko piirin laajuisena.
Päätimme, että tällä saataisiin nykytilanne paremmin tietoon ja tuloksia voitaisiin käyttää
jäsenhankinnan ja jäsenenä pitämisen apuvälineenä.
Kysely on täysin anonyymi ja ne käsitellään anonyymisti ja sen pohjalta tehdään yhteenveto.
Toivoisin, että jokainen piirin Lion osallistuisi kyselyyn, se mitä useampi tähän osallistuu, sitä
enemmän tietoa teiltä tähän jäsen asiaan saadaan. Kysely tulee nettilinkkinä saatesanoineen
sähköpostilla jokaiselle piirimme jäsenelle ja myös klubien sähköpostiin, jotta sen voi täyttää
yhdessä jäsenen kanssa, jolla ei ole sähköpostia käytössään.
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Diabeteskävely
Tyypin 2 Diabetes ja sen ehkäisy on eräs Lionien keskeisistä palvelukohdista. Viime vuonna
järjestivät monet piirimme klubin Diabetes-kävelyn, jossa tuotiin esille mm. jo pelkän
kävelyn ja sen lisäämisen merkitystä 2 tyypin diabeteksen ehkäisyssä.
Toivottavasti tänä vuonna saadaan entistä useampi klubi järjestämään Diabetes-kävelyn tai
jotain muuta toimintaa esim. juuri lauantaina 10.10. Yhtenä aktiviteettimahdollisuutena on
jakaa kävelyn tai muun tapahtuman yhteydessä tyypin 2
diabeteksen riskiarviointilomakkeita kullekin osallistujalle.
Näitä lomakkeita voi klubi tilata Diabetesliitosta henkilöltä Sirpa Quresh puhelin: 050 3106
615. Niitä myydään 50 lomakkeen pakkauksissa.
Esimerkiksi 2x50 kpl maksaa postitettuna 8,90 €. Se ei ole iso kustannus klubille, jäljelle
jääneet lomakkeet voi lahjoittaa vaikka paikalliseen apteekkiin jaettavaksi asiakkaille tai
sitten paikkakunnan diabetesyhdistykselle, jos sellainen on.
Lomakkeella on hyvää tietoa itse kullekin ja sen täyttämiseen voi syventyä joko paikan
päällä tai kotona omenaa mutustellessa
Tapahtumaan on hyvä saada joku puhumaan tyypin 2 diabeteksen ehkäisystä, tai joku
terveydenalan henkilön mittaamaan sokeriarvon tai muuta vastaavaa. Mahdollisuuksia on
paljon. Toimet on hyvä alkaa viimeistään nyt, jolloin ehtii levittää asiasta tietoa
ilmoituksilla ja mahdollisesti saada joku artikkeli paikalliseen tai vaikka
maakunnalliseenkin lehteen. Lehdet ovat mielellään mukana levittämässä tietoa näin
hyvästä asiasta.
Luonnollisesti tapahtumasta kannattaa ottaa kuvia ja tehdä jälkeenpäinkin juttu lehteen ainakin Savon leijonaan.
Tuhansien leijonien maa
Suomen Lions-liitto juhlistaa suomalaisen lionstoiminnan 70-vuotisjuhlavuonna ja Suomen
Lions-liiton 60-vuotisjuhlavuonna 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 kotisivuille, josta niitä on helppo kuunnella uudestaan
ja ottaa vaikka klubikokouksen ohjelmaan 20 minuutin esittelynä halutusta aihepiiristä.
Aiheesta lisää linkistä:
https://www.lions.fi/media/tuhansien_leijonien_maa_-webinaarisarja/
Lions-Quest
Pitäisi saada vielä 4 opetusalan ammattilaista, että Lions Quest peruskurssi toteutuisi
lokakuussa. Mukaan mahtuu siis vielä 4-9 koulutettavaa.
Peruskurssi on tarkoitus järjestää 29. - 30.10.2020, Kuopiossa.
Piirimme Quest vastaavana toimii lion Eeva Väätäinen, LC-Nilsiä/Syvärinseutu, puh. 0440
241959, vaatainen.eeva@gmail.com

Raportointi & Viestintä
Muistattehan ilmoittaa joka kuukausi jäsenmääränne MyLCI:n sekä aktiviteettinne
MyLioniin. Tämän ilmoituksen järjestelmiin voi tehdä klubin presidentti tai sihteeri.
Muuten emme voi tietää kuinka piirimme klubeilla menee.
Sisään portaaliin pääsee osoitteesta: https://app.mylion.org
Lasten leijona hiihto
Tänä vuonna olisi tarkoitus jatkaa viimekaudella lanseerattua Lasten-Leijona hiihtoa.
Viimevuonna siinä oli omat vaikeutensa tapahtuman alulle laittamisessa, idea tuli
kohtalaisen myöhään, joten aika järjestelyihin tähän jäi lyhyeksi.
Lisäksi lumitilanne ei sekään paljon auttanut asiaa, lumesta emme tietenkään tiedä miten
sitä taivaalta sataa, mutta lumenpuuttuessa voidaan liikkuminen tehdä muillakin tavoilla
kuin suksilla. Tapahtuma on ajallisesti tarkoitus järjestää hiihtolomaviikolla yhteistyössä
paikallisen urheilu seuran kanssa.
Lapset/nuoret, jotka osallistuvat tähän hiihto tapahtumaan palkittaisiin mitalilla, joten
tarvitsisimme hieman pohjatietoa siitä, että kuinka monta piiriä/klubia mahdollisesti
osallistuisi tähän aktiviteettiin. Mitali, jossa näkyy meidän brändimme, antaa nuorille ja
heidän vanhemmilleen ajatuksen meidän toiminnasta ja se saattaa herättää jokaisessa
uuden lionin, kun ”siemen” on kylvetty.
Lisätietoja IPDG Erkki Lapilta, LC-Virtasalmi, puh. 0400-557136, erkki.lappi@ekinmuovi.fi

Vierailut
Kirjettä kirjoittaessani olen saanut jo vierailla 11 klubissa syyskuun aikana. Vierailut ovat
parasta antia tässä hommassa ja antaa itselle uskoa tämän hyvän tekemisen kulttuurin
eteenpäin viemisessä. Klubeille iso kiitos lämminhenkisestä vastaanotosta ja odotan innolla
vierailujen jatkoa lokakuulla.
Pysytään terveinä ja noudatetaan viranomais-suosituksia.

Tee hyvää – Jaa hyvää.
Kehitä, Osallistu, Suvaitse, Kiitä.
Pidetään tassut töissä.
Petri (Pete) Lappi
Teidän piirikuvernöörinne.
Välillä se heittäydyttävä yhteisen
hyvän vuoksi, sukset jalkaan ja
kohti uutta seikkailua.

