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Hyvää alkanutta vuotta kaikille. Olemme jättäneet joulun ja uudenvuoden juhlinnan
taaksemme ja samalla toimintakausi ylitti puolenvälin. Edelleen korona on suurin
huolenaiheuttaja maassamme, vaikka tautia vastaan on päästy suomessakin rokottamaan
kansalaisia. Viruksen muuntuminen ja sen muunnoksen mahdollinen leviäminen huolestuttaa
kaikkia. Viranomaisten rajoitustoimet saattavat alkaa jo hieman käymään hermoille, mutta
kaikki mahdollinen on kuitenkin tehtävä, jotta pysyisimme terveinä.
Tämä tilanne vaikuttaa myös meidän toimintaamme kentällä, kun monet tapahtumat ja
aktiviteetit siirtyvät tai pahimmassa tapauksessa peruuntuvat. Tästä esimerkkinä on Kevään
Säveliä konsertti, joka oli tarkoitus pitää maaliskuulla piirimme alueella Kuopiossa.
Tautitilanteen vuoksi emme voi tätä tärkeää tapahtumaa järjestää kevään aikana vaan se
siirtynee mahdollisesti jopa ensikauden puolelle, ellei kokonaan peruunnu. Näiltä osin KYS:in
lastensyöpäosaston hyväksi tarkoitetusta konsertista saatavat varat jäävät nyt saamatta.
Auttaa voi tietenkin muillakin tavoilla.
Kuitenkin osa klubeista on jatkanut toimintaa etänä tehtävien tapaamisten sekä tekemällä
aktiviteetteja, joita on voinut tehdä turvallisesti.
Jäsenyys
Tätä aihetta on pidettävä esillä klubien jokaisessa tapaamisessa. Kauden ollessa puolessa on
meidän jäsenmäärä piirissämme vähentynyt 136:lla. Samaan aikakaan uusia käsipareja on
klubeihin tullut 21. Nettomenetys on siis -115 lionia. Piirimme jäsenmäärä on siis 1118
jäsentä. Jatketaan muun hyväntekemisen ohella myös mahdollisien uusien käsiparien
hankintaa. Jokainen lion on osaava rekrytoija, kun on palveluvuosia takana. Uusien jäsenten
paketteja on saatavilla allekirjoittaneelta.
Piirijakoselvitys
Piirijako ehdotusta käsiteltiin palautteiden jälkeen selvitysryhmän toimesta 2.-3.1.21
Savonlinnassa. Palautteet käytiin läpi tiheällä kammalla. Niiden pohjalta esitykseen tehtiin
muutoksia, joista oli webinaari 11.1.21. Kirjeen mukana on liitteenä webinaarissa esitetty
materiaali, johon klubeissa kannattaa tutustua. Asia on esillä seuraavaksi piirimme
hallituksessa ja sieltä tulee sitten esitys piirimme klubeille vuosikokousta silmällä pitäen.
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Lasten Leijonahiihto
Yhteisen kampanjan tavoitteena on järjestää Lasten Leijonahiihdot koulujen
hiihtolomien aikaan, jolloin 4–12-vuotiaat lapset voivat kokeilla hiihtoa.
Haasteita tapahtumien järjestämiseen tuo tietysti korona, mutta matkaa on vielä koulujen
talvilomaan.
Toisaalta tapahtuman voi järjestää myös pienemmissä ryhmissä, jolloin on turvallisempaa. Näin
toimien on viranomaissuosituksia/määräyksiä on helpompi noudattaa.
Päiväkodeissa ja kouluissa kuitenkin ulkoillaan ja harrastetaan talvilajeja, joten myös sitä kautta
voi tapahtuman järjestää leijonat yhteistyössä varhais- kasvatuksen sekä peruskoulujen kanssa.
Kaikille osallistujille klubit jakavat palkintomitalin osallistumisesta. Suomen Lions-liitto on
tilannut Lasten Leijonahiihto -mitaleita, jotka ovat myynnissä Lionsverkkokaupassa www.lionsverkkokauppa.fi/
Osallistu pohjoismaiseen NSR tapahtumaan.
Moninaisten yhteispohjoismaisten keskustelujen ja päätösten lisäksi lionien
pohjoismainen yhteistyöneuvosto NSR, Nordiska Samarbetsrådet on mitä
mainioin tapa jokaiselle meistä laajentaa omaa lionismia ja tutustua uusiin
samanhenkisiin jäseniin.
Vuoden 2021 NSR toteutetaan verkon välityksellä 16.-17.1.2021 ja
tapahtuma kokonaisuudessaan on maksuton. Viikonlopun ohjelmasisältö
sekä ilmoittautuminen ovat osoitteessa www.nsr2021.org täsmentyen
jatkuvasti aina yhteisiin hetkiimme saakka.
Savon Leijona-lehti
Muistattehan, että piirimme lehti Savon Leijona ilmestyy huhtikuussa 2021.
Kaikki siihen tuleva materiaali lähetetään sähköpostilla airi.leskinen1@gmail.com
viimeistään 5.3.2021.
Älkää kiinnittäkö kuvia valmiiksi tekstiin, vaan lähettäkää ne liitteinä kuten tekstikin.
Siis myöskään tekstiä ei laiteta sähköpostin viestikenttään!
Kun hankitte ilmoituksia, muistakaa pyytää sähköpostiosoite laskutusta varten.
Ja lisäksi muistakaa mainita ilmoituksen hankkinut klubi, auttaa todella paljon lehden
loppuselvityksessä. Joten oli teillä sitten pieniä tai isompia kertomisia, niin kaikki mukaan
omaa lehteämme tekemään. Kiitos kaikille jo ennakkoon, tehdään taas yhdessä hyvä lehti!
Nuorisoarvat
Mikäli arpoja on jäänyt myymättä, on ne palautettava 3.2.2021 mennessä, muutoin
klubi sitoutuu maksamaan palauttamattomat arvat. Arvat laskutetaan 3.2.2021
jälkeen. Lasku tulee sähköisesti klubin sähköpostiin.

LCIF, Tuttavallisemmin Lions klubien kansainvälinen säätiö.
Kun kerätään lahjoituksia kansainväliselle säätiölle, on monella ennakkoajatus että,
mihinkähän nuokin rahat menevät ja kuinka paljon lahjoituksesta itse avun tarvitsijoille.
Tähän vastaan, että 100%:sesti. Muut hallintokulut maksetaan LCIF:n sijoitustuotoilla.
Ja hyväntekeväisyys on aktiviteettia, niin LCIF:llä kuin AR-Säätiölläkin.
Säätiömme auttaa kansainvälisesti eri ohjelmilla. Esimerkkinä taistelu tuhkarokkoa
vastaan, näönpalauttaminen kaihi potilaille, avustuksia eri katastrofeihin joutuneille jne..
Jo pienelläkin panoksella saat olla auttamassa kanssa ihmisiä, jotka apua tarvitsevat.
Eli jo kahvikupin ja pullan hinnalla / kuukausi saadaan ihmeitä aikaan.
Lisätietoja: https://www.lions.fi/toiminta/kansainvalinen_toiminta/
Piirimme LCIF-vastaavana toimii lion Pekka Leskinen, LC-Iisalmi,
puh. 050 531 9634, pleskine@nettilinja.fi

Raportointi & Viestintä & Koulutus
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
Valmennusta järjestettiin asiantiimoilta Kuopiossa 12.1.21, osallistujia oli mukavasti paikalla
ja oppi tuli tarpeeseen. Kiitokset valmennukseen osallistujille sekä ahkerille valmentajille.
Seuraavia koulutuksia järjestetään vuosikokouksen yhteydessä huhtikuulla.

Pysytään terveinä ja noudatetaan suosituksia.
Tee hyvää – Jaa hyvää.
Kehitä, Osallistu, Suvaitse, Kiitä.
Pidetään tassut töissä.
Petri (Pete) Lappi
Teidän piirikuvernöörinne.

Näin keittiö askareetkin sujuu,
kun on tarkassa valvonnassa

