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TÄRKEÄ ! 
 
Hyvät C-piirin lionit. Olemme viime päivinä ja varsinkin eilen kuulleet huolestuttavia uutisia korona-
viruksen etenemisestä niin maailmalla kuin Suomessa. Viranomaiset ovat tehneet jo nyt raskaita päätöksiä 
sekä antaneet suosituksia, miten myös harrastustoiminnassa pitäisi viruksen etenemisen estämiseksi 
toimia. Suosituksena on, että tarpeettomia henkilökontakteja tulisi välttää. Olemme yksi Suomen johtavia 
järjestöjä ja myös meidän tulee kantaa oma vastuumme viranomaissuositusten toteuttamisessa.  Sen 
vuoksi olen minä, kuvernööritiimi sekä piirihallitus päätyneet seuraavanlaisiin päätöksiin ja suosituksiin. 
 
Piirin vuosikokous. Padasjoella 18.4. pidettäväksi päätetty piirin vuosikokous tullaan siirtämään 
myöhemmin päätettävään ajankohtaan. Vuosikokousta ei siis ole 18.4. Se milloin kokous tullaan pitämään 
riippuu täysin korona-viruksen etenemisestä sekä siihen liittyvistä viranomaisohjeista ja -suosituksista. 
Asiasta tullaan tiedottamaan heti, kun on riittävästi tietoa. 
 
Klubikokoukset. Suosittelen vahvasti, että klubit miettisivät tarkkaan klubikokousten mielekkyyttä 
nykyisessä tilanteessa. Oma suositukseni on, että niitä ei pidettäisi ennen kuin viranomaiset ovat antaneet 
uusia toimintaohjeita. Klubien hallitukset ja toimintasuunnitelmat ensi kaudelle pitäisi jo olla valmiita, joten 
niidenkään vuoksi ei kokousten pitäminen ole välttämätöntä. Lopulliset päätökset voidaan tehdä, kun 
virus-tilanne on rauhoittunut. 
 
Klubijuhlat. Suosittelen vahvasti juhlien siirtämistä toiseen ajankohtaan tai niiden perumista. Tiedän, että 
niiden eteen on uhrattu paljon aikaa ja jopa rahaa, mutta niihin on yleensä tulossa vieraita eri puolilta piiriä 
ja jopa Suomea, joten riskit kasvavat. Jos päätätte kokonaan perua juhlanne tai jo ilmoittautunut vieras ei 
halua tai voi niihin osallistua niin neuvotelkaa jo maksaneiden vieraiden osalta illalliskortin tai muun 
vastaavan maksun palauttamisesta. 
Piiri ei tule lähettämään virallisia edustajia mihinkään juhliin ennen kuin viranomaisten ohjeet ja 
suositukset ovat muuttuneet. Mahdolliset piirin muistamiset tullaan toimittamaan myöhemmin 
sovittavana ajankohtana klubeille. 
 
Moni muu järjestö on jo antanut samanlaisia ohjeita omille yhdistyksilleen, joten emme ole ainoita, jotka 
joutuvat hetkeksi muuttamaan toimintatapojaan. Olkaamme kuitenkin tapamme mukaisesti esimerkkinä 
muille. Tällaisissa erikoistapauksissa voi todeta, että säännöt ovat vain sääntöjä ja niihin löytyy ratkaisu, 
terveys on tärkeämpää. 
 
Hannu 
 
PS Seuratkaa tulevia tiedotteitani. Pyrin antamaan niissä lisätietoja sen mukaan, kuin niitä itse saan.  
Olkaa yhteydessä, jos klubiasioista on kysyttävää.  
 
 


