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Kauden 2019-2020 teemat: 
Kansainvälinen järjestö  Suomen Lions-liitto    Piiri 107-B  
Me palvelemme  Lions – Monta tapaa tehdä hyvää  Monta tapaa tehdä hyvää yhdessä  
Vi hjälper, We serve  
  

Lions – Många sätt att göra gott   Många sätt att göra gott tillsammans  

  

  
PIIRIKUVERNÖÖRIN KIRJE 9 (21.3.2020)  
  
Arvoisat leijonat, puolisot ja leot  
Olemme Suomessa ja maailmanlaajuisesti kokeneet valtavia muutoksia meidän jokapäiväiseen 
elämään, mikä vaikuttaa myös lionstoimintaan seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana. 
Kaikkialla on rajoitettu meidän perusoikeuksiin kuuluvia liikkumis- ja kokoontumisvapauksia. Tällä 
kaikella on kuitenkin hyvä tarkoitus: suojata erityisesti riskiryhmiin kuuluvien ihmisten terveyttä ja 
estää epidemian liian nopeaa laajenemista.   
  
Viimeisen viikon aikana B-piirin ja useiden klubien kevään massatapahtumat on jouduttu 
perumaan tai siirtämään myöhempään ajankohtaan. Siirtyneitä tapahtumia ovat mm. 
Lastenklinikoiden Kummien hyväksi suunnitellut Kevään Säveliä -konsertit, Diabetes-kävely, 
Lähimmäisen päivä, Maailma kylässä- tapahtuma. Olemme peruuttaneet myös lähiviikkojen 
koulutustapahtumia.  
  
Loppukevät, erityisesti huhtikuu on sekä piiritasolla että klubeissa vuosikokousten aikaa. 
Muuttunut tilanne asettaa meidät uusien haasteiden eteen. Millaisia mahdollisuuksia meillä on 
hoitaa kokoukset asianmukaisesti ja saada ensi kauden virkailijat valittua piirin ja klubien 
tehtäviin?  
  
Piirin tasolla haluamme tukea klubeja tarjoamalla ja opettamalla sähköisten kokousten pitämistä. 
Klubeille on jo lähetetty koulutuskutsu ensi viikolla 26.3. pidettävään tilaisuuteen. Esittelemme 
muutamia helppokäyttöisiä järjestelmiä, joiden avulla sähköiset kokoukset onnistuvat. Tällaiseen 
kokoukseen osallistuminen edellyttää tietokoneen tai mobiilipuhelimen käyttöä. Tulkaa 
runsaslukuisesti mukaan oppimaan uutta tai varmistamaan sujuvien kokousten pitämistä.  



  
Järjestömme periaatteisiin kuulu yhteisöllisyyden ylläpitäminen. Pidetään lähimmäisistämme 
huolta näissä poikkeuksellisissa oloissa. Vaikka meillä ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta auttaa 
suurten tapahtumien kautta, voimme antaa sijaa pienimuotoiselle hyvän tekemiselle. Voimme 
tehdä arjen hyviä tekoja lähipiirissämme yksinäisille ja kotikaranteenissa oleville henkilöille. 
Voimme antaa pieniä ja suuria lahjoituksia omalle säätiöllemme tai muille avustusjärjestöille. Avun 
tarve on rajaton.  
  
Pidetään itsestämme ja toisistamme hyvää huolta. Näihin ajatuksiin yhtyy koko DG-tiimi  
  
Kristiina, Sanna, Susanna ja Mika  
  


