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PARHAAT LIONIT  

Lions Clubs International työskentelee aktiivisesti klubiemme rinnalla ympäri maailmaa. 
Seuraamme yhä leviävää koronaviruspandemiaa (COVID-19), joka muuttaa tapaamme elää, tehdä 
työtä ja palvella. 

Lionit ovat palvelleet jo yli sadan vuoden ajan. Olemme auttaneet paikkakuntiamme 
lukemattomien haasteiden aikana. Miettikäämme nyt tapoja, joilla voimme turvallisesti auttaa 
muita. Varmistetaan, että perheenjäsenet, ystävät ja naapurit voivat hyvin. Muistetaan jatkossakin, 
että ystävälliset teot ovat tärkeitä, mutta muistetaan myös huolehtia kaikkien terveydestä ja 
turvallisuudesta. 

Nyt on entistä tärkeämpää, että toimimme yhdessä paikallisissa yhteisöissä, maailmanlaajuisena 
yhteisönä ja lioneina. Kiitos, että palvelet paikkakuntaasi ja koko maailmaa.   

Tehdyt tunnit kirjataan MyLioniin! Tällä hetkellä 41 klubia on kirjannut palveluaktiviteetteja 
MyLioniin, eli 22 varsinaista klubia ja leoklubi eivät ole ilmoittaneet mitään tapahtumia 
järjestelmään. On myös mahdollista, että raportoinnin viimeinen kohta eli Raportoi, on jäänyt 
tekemättä. Sihteereillä on vielä aikaa tarkastaa raportoinnin tilanne.  

Kuukauden jäsenilmoitus MYLCIin. On klubeja, jotka eivät ole tänä vuonna tehneet vielä yhtään 
jäsenilmoitusta. On myös useita klubeja, joilla ilmoitus on vain tammikuulta. Jos klubi ei tee 
ilmoitusta eronneista tai poisnukkuneista jäsenistä kauden loppuun mennessä, joutuu klubi 
maksamaan heidän osaltaan ensi kaudella kansainvälisen jäsenmaksun. 

Vapautus perustamis- sekä liittymismaksuista ensi syksynä. Koronavirus (COVID-19) -pandemia on 
vaikuttanut lionien työhön kaikkialla maailmassa. Monissa tapauksissa se on myös aiheuttanut 
taloudellisia vaikeuksia sekä lionelille että ihmisille, joista välitämme. 

Jotta pystyisimme tukemaan näitä uskomattomia miehiä ja naisia, jotka palvelevat kanssamme, 
kansainvälinen hallitus on hyväksynyt päätöksen auttaa klubejamme. Yleiskatsaus kansainvälisen 
hallituksen hyväksymästä päätöksestä: 

·    Joustavat maksut – Yhtään klubia ei tulla erottamaan väliaikaisesti tai lakkauttamaan 
myöhästyneiden maksujen takia 31.12.2020 saakka. 

·    Vapautus perustamis- ja liittymismaksuista – Olemme myöntäneet vapautuksen kaikista 
perustamis- ja liittymismaksuista 1.7.– 31.12.2020. 

Nämä toimenpiteet auttavat lioneita taloudellisissa vaikeuksissa ja ne antavat klubeillemme toivoa, 
kannustusta ja mahdollisuuden aloittaa uuden toimivuoden runsaan energian ja optimismin 
merkeissä. Saatamme kokea tällä hetkellä suuria ongelmia, mutta selviämme tästä yhdessä.  

Jo yli vuosisadan ajan lionit ovat ottaneet vastaan ihmiskunnan suurimmat haasteet. Me olemme 
lioneita ja tämä on sitä, mitä me teemme. Ja muistetaan aina, miten tärkeitä me olemme 
yhteisöillemme ja koko maailmalle.  
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 Lions-liiton ja moninkertaispiirin 107 vuosikokous. Koronaviruksen aiheuttamista poikkeusoloista 
johtuen kokous järjestetään etäkokouksena 13.6.2020, jota jatketaan tarvittaessa 14.6.2020. 
Kokouksen hermokeskus sijaitsee kuitenkin Seinäjoella, jonne vastuuhenkilöt ja kokouksen johto 
kokoontuvat. 

Ohjeet ilmoittautumisesta ja menettelytavoista on toimitettu klubeille. 
Kokouksen esityslista kokonaisuudessaan on saatavissa klubivirkailijoilta. 
 

Tervetuloa kaikki testaamaan eVuosikokous 2020 -järjestelmää. 
https://attendee.gotowebinar.com/register/7474887300882957 
 

Käytämme tekniikkaa, joka voi olla osalle osanottajista uutta ja haluamme varmistaa, että kaikki 
toimii. Tämän vuoksi on etukäteisharjoitus yllä olevan linkin mukaisesti. Tule mukaan testaamaan 
oma yhteytesi.  
VUOSIKOKOUS-HARJOITTELU perjantaina 5.6.2020 klo 16:00 - 18:15. Osallistujien 
rekisteröitymislinkki, https://attendee.gotowebinar. com/register/7474887300882957 .  

Vuosikokouksen laajan osallistujamäärän huomioiden, ei lauantaina 13.6., eli varsinaisena 
kokouspäivänä, ole mahdollista auttaa yksittäisen jäsenen yhteysongelmissa. 

Toimivuoden alku on erittäin tärkeä aika sihteereille. Lions-klubien sihteerin tehtävät ovat pääosin 
samat kuin minkä tahansa yhdistyksen tehtävät. Sihteerin tehtäviä ovat mm. klubin jäsenluettelon 
pitäminen ajan tasalla, sekä tapahtumien ja projektien lisääminen kalenteriin. F-piiri tulee 
järjestämään sihteereille valmennustilaisuuden ennen syksyä.  

Liiton Kunniagalleriassa 31.5.2020 olivat seuraavat F-piirin klubit: LC Ilmajoki/Viljat, LC Jurva, LC 
Kauhajoki/Päntäne, LC Kurikka/Paitapiiska, LC Laihia/Helmi, LC Lappajärvi, LC Närpes,                          
LC Seinäjoki/Aalto, LC Teuva. F-piirin jäseniä oli 31.5 2020 1525 eli kauden aikana – 39.  
 

SUURET KIITOKSET TEILLE KAIKILLE, 107 F–piirin lioneille ja klubeille, piirinhallitukselle ja 
toimikuntien-puheenjohtajille.  

On ollut suuri ilo ja kunnia toimia F-piirin piirikuvernöörinä. Lämpimät kiitokset teille myös siitä 
ystävällisyydestä ja vieraanvaraisuudesta, jota olemme saaneet kokea klubivierailujen, juhlien ja 
muidenkin tapaamisten yhteydessä. Olen vierailuillani todennut, kuinka paljon klubit ovat 
paikkakunnillaan saaneet aikaan.  

Toivotan seuraajalleni Raimolle ja Annelelle menestystä tulevalle kaudelle. Työtä jäi vielä paljon 
tekemättä ja haasteitakin on ollut riittävästi! 
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