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Hyvät leijonat, puolisot, klubivirkailijat ja leot
TÄRKEÄÄÄ
Olemme kuulleet huolestuttavia uutisia korona-viruksen etenemisestä Suomessakin.
Viranomaiset ovat tehneet päätöksiä sekä antaneet suosituksia, miten harrastustoiminnassa
pitäisi viruksen etenemisen estämiseksi toimia. Suosituksena on, että tarpeettomia
henkilökontakteja tulisi välttää. Ja monet kokoustilojen haltijat ovat jo kieltäneet kokousten
pidon tiloissaan kuten koulut. Miten sitten menettelemme eri tilaisuuksissa?
Tavoitteemmehan on selkeä: pyritään pitämään taudin leviäminen riskiryhmiin kuten
vanhuksiin ja muiden peruskuntonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluviin(esim. keuhko- ja
sydänsairaudet) mahdollisimman vähäisenä.

Ohessa piirin johtoryhmän kannanotto asiaan ja sitä päivitetään aina tarvittaessa. Ennen
huhtikuun vuosikokouksia annamme täsmällistä tietoa eri tavoista järjestää nuo kokoukset.
Piirin vuosikokous 25.4 siirretään.
Piirin vuosikokousten osallistujamäärä on alle suositellun rajan 500, mutta meidän tulee
huomioida, että toimimme vapaaehtoisjärjestössä, jossa on kovin vähän pakollista
toimintaa. I-piirissä piirin vuosikokous tullaan siirtämään myöhemmin päätettävään
ajankohtaan. Milloin kokous tullaan pitämään, riippuu korona-virukseen liittyvistä
viranomaisohjeista ja -suosituksista. Myös sähköisen kokouksen mahdollisuus selvitetään.
Samoin se milloin päätökset on toimitettava LCI:lle. Siitä tietoa saamme tässä kuussa.
Kaikissa tapauksissa kokousjärjestelyissä on noudatettava sääntöjemme vaatimuksia
kokouksen laillisuudesta.
Klubikokoukset.
Klubitaso: Klubi on itsenäinen toimintayksikkö, joka päättää omista kokoontumisistaan
huomioiden viranomaissuositukset. Nehän vaihtelevat alueittain.
Klubikokouksista pidättäytyminen toistaiseksi on suositeltavaa, mahdollisiin klubikokouksiin ei
tule osallistua sairaana, eivätkä vierailut ole suositeltavia.
Klubit miettivät tarkkaan klubikokousten mielekkyyttä nykyisessä tilanteessa. Mikäli klubien
hallitukset ja toimintasuunnitelmat ensi kaudelle ovat jo valmiita, lopulliset päätökset
voidaan tehdä, kun virustilanne on rauhoittunut. Sähköpostiäänestyksiin, joita voidaan
tarvittaessa järjestää, saamme ohjeet myöhemmin.

Juhlat ja Yleisötapahtumat: Meillä on merkittäviä aktiviteetteja, joihin osallistuu paljon
yleisöä, sekä piiri- että klubitasolla. Jokaisen piirin ja klubin täytyy harkita, voiko tuollaista
tälle keväälle suunniteltua vapaaehtoistoiminnan aktiviteettia järjestää huomioiden
viranomaisohjeet harrastustoiminnasta.
Suosittelemme tapahtumien siirtämistä toiseen ajankohtaan tai niiden perumista.
Liittotaso: Tähänastinen Suomen hallituksen suositus ulottuu toukokuun loppuun. On selvää,
ettei vuosikokouksen järjestämistapaa voi pitkittää loputtomiin, onhan kyse yli 500 hengen
tapahtumasta. Asia on esillä mm. ensi viikon hallituksen kokouksessa
Kansainvälinen taso: LCI on luvannut huhtikuun alussa ilmoittaa, pidetäänkö vuosikokous
Singaporessa vai ei.
Vähän leppoisammin jatkoon
Kevät pyrkii taittamaan hanget jo ennen aikojaan. KvN yhteydessä olleet seminaarimme ja
vuosijuhlamme saivat hyvän osallistujamäärän liikkeelle. Ja saimme yhteensä 17 uutta
Melvin Jones jäsenyyttä piirimme, kaksi heistä arpajaistuotoilla. Ja olimme esillä
tiedotusvälineissä hyvin. Saimme kaupunginjohtajamme ja piispammekin positiiviset
tervehdykset. Omasta historiastamme teimme lyhyen yhteenvedon, jota jaamme piirimme
vuosikokouksessa.
Juhliemme yhteydessä testasimme myös piirille hankittua maksukorttipäätettä. Se on
lainattavissa klubien tapahtumiin, jotta käteisen puute ei enää estä yleisöä tukemasta meitä.
Ja toimii varmasti. Rahastonhoitajamme neuvoo kirjeen lopussa lainaustarpeen yllättäessä,
miten toimitte.
Tulevia tapahtumia
Oma konserttimme on 28.3 Saalastinsalissa on siis siirretty.
Oma piirin vuosikokouksemme Jäälissä 24.4.2020 siirretään, kuten yllä todettiin.
Liiton 67. vuosikokouksen Seinäjoella 5-7.6.2020 ja kesän Singaporen vuosikokouksen 26-30.6
järjestämisistä ilmoitetaan varmaan viikon sisällä.

Aktiviteettimme
Piirimme oma aktiviteettista ”syöpälasten ja heidän perheidensä viihtyvyyden parantamiseksi
hoitojen aikana” saatte kirjeen tässä kuussa. Sen perusteella päätätte klubeissanne mukaan
lähtemisestänne ja panostuksestanne.
Toukokuun ympäristön siivous-hankkeemme kirjeet ovat Sepon ja Marin pöydällä tekeillä ja saatte
ne kuun lopussa, jotta ehditte klubeina sopia kuntien ja koulujen kanssa hankkeen toteuttamisesta.
Erityiskohteemme on vesien rantojemme puhdistaminen. Miten Korona vaikuttaa siihen, jää
nähtäväksi.

Klubivierailut on nyt tehty ja loppuarviointi palkitsemista varten vuosikokoukseemme tehdään.
Vuosittain viestintäkilpailu on ollut yksi palkitsemisen kohteemme. Nyt palkitsemme klubin tekemiä
videoklippejä, jota varten on myös koulutusta järjestetty. Mielenkiintoista moneltako klubilta
tapahtumavideo löytyy?? Ja menestystä klubivirkailijoiden pestaamiseen!!
Ja lopuksi: Mylioniin eivät kaikki ole vielä kirjanneet tapahtumiaan. Nythän Mylion on uusittu ja sen
käyttö on edellistä versiota paljon helpompaa. Aiommekin ottaa klubien sihteereihin yhteyttä. jotta
saamme aktiviteettimme kirjattu entistä ehommin. Palaamme asiaan huhtikuussa, joten kerätkää
aktiviteettitunnit ylös kirjaamista varten.
Ja sitten vain arkeen virustorjuntaa tekemään niin ulkoisesti kuin sisäisestikin!!
Kiitos yhdessä tehdystä palvelutyöstänne ja elämänmyönteistä loppukautta kaikille.!
Pk Hannu ja Vuokko Anttonen
Nuorisoleiritili FI55 1841 3000 0011 51.

Piiri on hankkinut leijonatapahtumiin kortti- ja lähimaksujen hyväksymistä varten
kortinlukijan (SumUpAir). Helppokäyttöinen, joka muodostaa yhteyden älypuhelimen tai
tabletin SumUp-sovellukseen maksujen hyväksymistä varten. Kuluina vain
tapahtumakohtainen välityspalkkio 0,95 % per debet-maksutapahtuma ja 2,75 % kreditmaksutapahtuma. Tilitykset 2-3 päivää. Lainattavissa ja lisätietoja piirin rahastonhoitajalta
Ilkka Paulamäki, ilkka.paulamaki@gmail.com,
puh. 040-5307499.

