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Kansainvälinen teema
Me Palvelemme

Kotimainen teema
Monta tapaa tehdä hyvää

Piirin teema
Autamme kädellä ja
sydämellä

PIIRIKIRJE 9/2020-2021
LOPPULIUKUA !
Nimensä huhtikuu on saanut metsätöistä, kun keväällä
kaadettiin havupuukaski eli huhta. Huhtikuun
latinankielinen nimi Aprilis tullee verbistä aperio, joka
tarkoittaa "avata" – puiden silmut avautuvat tässä kuussa
ainakin etelämpänä
Muuttolinnuista suurin osa saapuu Suomeen huhtikuun
aikana Samaan aikaan saapuvatkin jo seuraavana peipot,
kottaraiset ja rastaat. Sammakot aloittavat kutemisen kuun
loppupuolella lammikoiden tulviessa lumien sulamisvesistä,
ja rupikonnat ja viitasammakot sitten toukokuussa.
Huhtikuu on kelirikkoaikaa: "Puoli suksin, puoli venein sataen suvi tuleepi, vuoten vesi lankeaapi".
Ja voi olla lämmintäkin: "Jos hatutta päin huhtikuussa
halkoja hakataan, niin turkki päällä toukoja tehdään". Jyrinaamunan toivotaan miestä
ensimmäiseksi vieraaksi taloon. Jos nainen sattuu tulemaan, siitä seuraa onnettomuuksia.
Jos Markun aattoyö on leuto, seuraa siitä hyvä ja lämmin kesä ilman hallanvaaroja. On
sanottu niinkin, että silloin "pojat uskaltavat naimaan mennä".
Leijonavuosi lähenee loppuaan. Kuluva kausi on ollut poikkeuksellinen, ja toivottavasti jää
ainoaksi lajissaan. Huolimatta toimintarajoituksista klubeissa on ollut mukavasti toimintaa.
Toiminnan aktiivisuus on kuitenkin vaihdellut suuresti. Useat klubit ovat osoittanee, että
muokkaamalla toimintatapoja, palvelua voidaan tehdä. Loppukauden toimintaa rajoitukset
varmaan haittaavat vielä paljonkin. Toivottavasti kauden päätöstilaisuudet voidaan viettää
”luonnossa” eikä vain netissä. Toukokuussa tulee viimeistään varmistaa tulevan kauden
aloitus, virkailijat on valittu ja tulevan kauden toiminnan suunnittelu on tehty.
Ensi viikon lopulla. 24.4. on piirin vuosikokous. Kokous järjestetään nettikokouksena,
mutta koska kokouksella tulee olla myös fyysinen paikka, johtoryhmä kokoontuu
Tapsitielle. Kokoukseen ilmoittautumiseen on nyt aikaa vielä viikko.
Loppukevään aktiviteetteihin kuuluu ”kulmat kuntoon” ympäristön siivoustapahtuma,
joka toivotaan järjestettävän kaikissa klubeissa yhteistyötahojen kanssa. Tapahtumasta
toivotaan julkisuutta joko paikallislehdissä tai somessa. Kulmat kuntoon! -talkoilun
tavoitteena on saada miljoona suomalaista tuunaamaan lähikulmia kuntoon kanssamme.
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Haaste diabeteskävelylle 19-25.4.2021. Liikutaan kävellen, juosten, pyöräillen omaan
tahtiin yhdessä tai erikseen. Suoritukset merkitään Facebook-sivulle
https://www.facebook.com/groups/796863307889244 tai heikki.hartikainen@lions.fi,
lisätietoja em. Facebook- sivulla tai https:/www.diabeteskavely.fi
Haaste kevään palveluaktivititeettiin esim. äitienpäivänä kakutus, kukkaistutukset…..
Raportointi MyLion:iin.
Liittotasolla kauden puhutuin, ja myöskin eniten kannanottoja herättänyt, suunnitelma
uudesta piirijaosta tulee kuvernöörineuvoston päätöksellä liiton vuosikokkoukseen
päätettäväksi 12. kesäkuuta 2021. Päätös määrittää Liiton toiminnan suuntaviivoja, ja sillä
tulee olemaan vaikutusta liiton organisaation kehittämiseen ja liiton strategiatyöhön.
Muutoinkin Liiton toiminta on muutoksen kohteena, sillä myöskin toiminnanjohtaja vaihtuu
elokuussa. Kiitokset pitkäaikaiselle toiminnanjohtajalle Maarit Kuikalle yhteistyöstä.
Piirikokouksessa tavallisesti suoritetut palkitsemiset on siirretty syksyn aloitusjuhlaan.
Juhlassa tullaan palkitsemaan:
- vuoden klubi: piirin ”paras” klubi
- vuoden klubi alueilla. Esitykset lohkarille => aluejohtajalle=>kuvernööritiimille
- vuoden klubi: jäsenhankinta: Esitykset jäsenjohtajalle => kuvernööritiimille
- vuoden klubi: ympäristöasiat: Esitykset ympäristöjohtajalle => kuvernööritiimille
- ”Koronaleijona”- klubin toiminnan aktivoija, tsemppari, joka on omalla toiminnallaan
luonut uskoa palvelumahdollisuuksiin ja hyvään klubihenkeen. => Ehdotukset
palvelujohtajalle => kuvernööritiimille.
Lohkon- ja alueenpuheenjohtajien peruskurssi
Suomen Lions-liitto järjestää aiheesta webinaarin, joka on tarkoitettu kauden 202122 lohkon- ja alueenpuheenjohtajille, piirikuvernööreille ja varapiirikuvernööreille. Myös
kaikki asiasta kiinnostuneet voivat tulla mukaan webinaariin.
Linkki webinaariin https://attendee.gotowebinar.com/register/5756999315662430224
Järjestämispäivä on 18.5.2021 klo 18.00, aiheet LCI:n ohjelman mukaisesti:
• lohkonpuheenjohtajan rooli ja vastuut
• klubien hyvinvoinnin arviointi ja resurssit
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Nautitaan vielä viimeisistä talven rippeistä rantakelejä odotellessa. Pidetään Leo mukana.

Piristävää kevättä toivottaen

Antero Stenius
piirikuvernööri

Seija Stenius
piirisihteeri

