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Palvelua syksyn pimeydessä!
Loka-marraskuun taite ja alueen koulujen
syyslomaviikon sää on ollut kovasti syksyn harmaa.
Mutta ilolla voin tervehtiä, että piirin leijonat ovat
liikkuneet ahkerasti näilläkin keleillä, eivät
selvästikään ole vaipuneet talviunille. Edellisen
kirjeeni jälkeen on voitu vihdoin tavata isommissa
porukoissa monenlaisissa palvelutapahtumissa ja
tilaisuuksissa. Tilanne on näkynyt myös henkisenä
vapautumisena ja iloisena tekemisenä. Tällä
suunnalla meidän on hyvä jatkaa!
Piirin internet-sivujen kalenterin mukaan alkavalla viikolla jatkuvat lohkojen tapaamiset. Lohkojen fyysiset
tapaamiset ja etäkokouksetkin lähentävät klubeja, lisäävät yhteistyön mahdollisuuksia ja viestittävät klubien
tilanteesta ja kentän kokemista kehittämistarpeista myös meille piirin tehtävissä toimiville lioneille. Hyvä
osallistuminen, ideoiva ja haastavakin keskustelu ovat toivottavia. Lohkojen tapaamiset ovat hyviä
tilaisuuksia löytää myös sopivia yhteishankkeita. Yhdessä tehty onnistunut palvelu tuottaa usein myös
tuplasti hyvää mieltä tekijöilleen.
Juuri nyt edessä ovat johtamisvalmennuksen koulutus- ja valmennusillat, JOVA 1. Tuhdilla
koulutuspaketilla pyritään osaltaan silottamaan teidän tulevien klubin johtajien tietä edessä oleviin
haasteisiin. Erityisesti 1. varapresidenteille suunnattu koulutus sopii myös muiden klubin lionien pirtaan.
Klubin toiminta ja saavutettu tulos riippuvat molemmat suuresti johtamisesta. Toivottavasti moni meistä
näkee valmennusillat tarpeelliseksi ja pystyy osallistumaan niihin. Hyötyä valmennustarjonnasta on myös
monissa muissa klubin tehtävissä toimiville.
Tämän kauden näkyvä uusi hanke, Kiusaamisesta Terveeseen Nettikäytökseen (KiTeNet) on ollut nyt
syksyn aikana näkyvästi esillä webinaareina, tiedotteina ja kirjeinä. Osa klubeista on jo päässyt
suunnitelmista toteutukseen. Ensimmäisiä vanhempain iltoja päästään toteuttamaan ehkä jo lähiaikoina ja
samalla saadaan hyvää kokemuspohjaista tietoa myös muiden klubien käyttöön. Toteutukseen on tulossa
niin lionien koollekutsumia yksittäisten koulujen KiTeNet-tapaamisia kuin useiden koulujen koottuja
tapaamisiakin. Webinaareissa saadun palautteen pohjalta harkitaan KiTeNet-konseptin jatkamista myös
tuleville lionskausille, jotta useampi klubi ehtii tulla mukaan auttamaan vanhempia tässä haastavassa
asiassa.
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Näin syyskauden puolivälissä on aika katsoa onnistumistamme jäsenhuollossa. Aiemmin todetulla tavalla
piirissä on useita klubeja, esim. LC Kuhmo/Kuhmoniemi, LC Vaala ja LC Sotkamo/Sapsottaret, jotka ovat
onnistuneet saamaan useita uusia jäseniä riveihinsä. Uudet jäsenet, olette lämpimästi tervetulleita meidän
lionien palvelevaan joukkoon. Klubitoimintaan on edelleen vetoa. Harmittavan iso on myös riveistämme
poistuneiden lionien määrä. Piirin jäsenten kokonaismäärä on edelleen laskussa. Selkeään käänteeseen
näyttäisi ilmeisen tarpeelliselta, että tehostetun uusien jäsenten rekrytoinnin ohella piirin alueen uusien
klubien perustamiseen tulee saada vauhtia. Toivottavasti me piirin tehtävissä olevat pystymme osaltamme
auttamaan teitä klubeja tässä haastavassa jäsenhuoltoasiassa. Piirin jäsenjohtajan, Susanna Saranlinnan
johdolla olemme myös jäsenasioissa klubien käytettävissä. Kyse on pohjimmiltaan klubien tulevaisuudesta ja
asia on siinä mielessä lionstoiminnalle elintärkeä.
Palvelutapahtumien osalta on viime kauden poikkeusolojen jälkeen nähtävissä huomattavaa vilkastumista.
Osassa tapahtumia on vielä nähty, että osallistumiskynnys saattaa olla korona-ajan varovaisuuden johdosta
korkea. Isojakin tilaisuuksia on kuitenkin saatu tehdyksi. Syyskaudella on vielä tulossa useita
suurtapahtumia, joissa klubit ovat järjestäjinä tai osallistujia. Kannustan teitä lionit koronaturvallisuus
huomioiden rohkeasti mukaan osallistumaan omiin ja toisten järjestämiin tilaisuuksiin. Hyvä tulee, kun vielä
muistetaan raportoida ja viestittää näkyvästi edessä olevista ja tehdyistä palvelutapahtumista,
avustushankkeista sekä onnistuneista varainhankinnoista.
Piirikuvernööriporukan vierailut klubeissa ja tapahtumissa ovat nyt vilkkaimmillaan. Tilaisuuksista on hyvää
kerrottavaa. Vastaanotto klubeissa on ollut avoin ja tapaamisista on saatu mukavia vuoropuheluja. Myös
klubien tasavuosikymmeniä on päästy juhlimaan. Vielä tähän loppuun muistutus lähestyvistä tapahtumista:
keväällä pidettyyn vuosikokoukseen liittyvä piirin iltajuhla edelliskauden palkitsemisineen pidetään
Siikajoen Törmälän tilalla iltatapahtumana perjantaina 19.11. alkaen klo 18. Tilaisuuden ohjelma ja kutsu
sekä ilmoittautumislinkki ovat piirin sivuilla. Seuratkaa myös
muuta ilmoittelua tapahtumista ja tilaisuuksista!
Pirteyttä myös näihin loppusyksyn pimeisiin teille kaikille!
Hyvän tekeminen jatkuu ja joulun aika lähestyy, jolloin mielien
herkistyessä myös palvelun ja avun tarve korostuvat.

Vesa Ojanperä, piirikuvernööri
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