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Jokainen lapsi on lahjan arvoinen 
 
Moni klubi järjestää joulun alla tempauksia tai osallistuu keräyksiin, jolla kerätään lahjoja tai ruokakasseja 
lastensuojelun ja erityisen tuen piirissä oleville lapsiperheille. Tässä ajassa tarve keräyksille saattaa olla vielä 
aiempaa suurempi. Kiitos! 
 

Osallistu Ukrainan pakolaisten auttamiseen 
 
Edellisenä kautena saimme avustuksen kansainväliseltä säätiöltä, jonka turvin pystyimme toimittamaan 
hygieniatarvikkeita paikkakunnillamme asuville 500 Ukrainan pakolaisille. Suunnittelemme E-piirin jatkohanketta, 
johon haemme kansainvälistä LCIF:n apurahaa.  Vetoankin alueemme klubeihin, että lähdette mukaan alueella 
olevien ukrainalaisten auttamiseen. LCIF:n apurahaa voimme käyttää välttämättömän avun lisäksi myös 
siirtymävaiheen tarpeisiin kuten huonekaluihin, polkupyöriin, lasten koulu- ja urheilutarvikkeisiin, jotka voimme 
toimittaa paikkakunnillamme asuville pakolaisille. Tämä tapahtuisi klubien kautta. Näin voimme osaltamme 
lievittää heidän olojaan. Olisitko Sinä ja klubisi halukas toimimaan tässä projektissa? Jos olet, ilmoita itsesi ja 
klubisi mukaan piirisihteeri Sami Dahlmanille.  Kun asia etenee, olemme yhteydessä klubeihin ja sovimme 
toiminnasta. 
 

RLLI koulutus 2023 
 
Vielä muistutan, että Alueellisten lionjohtajien koulutusinstituutin työpajan hakuaika on 7.11.2022 - 6.1.2023. 
Kurssin tavoitteena on myös tutustua uusiin leijonaystäviin iloisissa ja kehittävissä tunnelmissa. Hae mukaan! 
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/d56c2179-a8fa-4ba8-bd25-
741927d32a22?displayId=Fin2661218  
 
Lions 2030 Strategia tehdään yhdessä  
 
Klubeissa toteutetuista arvokeskusteluista saatu palaute on ollut myönteistä. Tällä hetkellä sloganeita/arvoja on 
kirjattu E-piiristä 38 kpl.  Arvokeskusteluissa kysyttiin mm. millaisia arvoja tulevaisuuden lionstoiminnan tulisi 
edustaa. Eniten kannatusta saivat auttaminen, paikallisuus, luotettavuus ja yhteisöllisyys. Näiden pohjalta 
lähdetään tulevaisuuden strategiaa rakentamaan. Jokainen jäsen on päässyt vaikuttamaan lionstoiminnan 
kehittämiseen myös jäsenkyselyn avulla. Arvokyselyyn vastasi huikeat miltei 3000 jäsentä, mikä edustaa 17 % 
koko jäsenkunnasta. E-piirin vastausprosentti oli 19,3. Kun kysyttiin Lions-järjestön tarkoitusta, eniten kannatusta 
sai määritelmä Auttaa ja palvella lähimmäisiämme kotimaassa. Lähes yhtä tärkeäksi nousivat kohdat Lisätä 
yhteisöllisyyttä ja antaa panos kestävän tulevaisuuden rakentamiseen sekä Olla maineeltaan uusia jäseniä 
houkutteleva. Kyselyssä selvitettiin myös, mikä tulevaisuudessa suomalaisessa lionstoiminnassa on tärkeää. 
Tärkeimmiksi nousivat Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen sekä Tekemällä auttaminen. Kyselyn mukaan 
tulevaisuuttamme kuvaavat parhaiten määritelmät Merkityksellistä auttamista yhdessä onnistuen sekä Lion – 
vastuullisia ja vaikuttavia tekoja yhteiseksi hyväksi.  
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Piirin virat, 2024 vuosikokouspaikka ja vuosikokousaloitteet viimeistään 15.1.2023 
 
Ensi kevään piirin vuosikokous järjestetään Tampereella lauantaina 6.5.2023. Kokouksessa valitaan 
piirillemme kauden 2023 – 2024 piirikuvernööri sekä 1. varapiirikuvernööri ja 2.varapiirikuvernööri. Hakemukset 
kannatustodistuksineen pyydetään toimittamaan piirikuvernöörille viimeistään 15.1.2023.  
Vuoden 2024 piirikokouspaikkaehdotukset ja toimintaa koskevat klubialoitteet tulee toimittaa myös 
piirikuvernöörille sähköpostilla viimeistään 15.1.2023. 
 

Lions-viikon avaus ja Seppeleenlasku Kalevankankaan hautausmaalla  
 
Perinteinen seppeleenlasku Kalevankankaan hautausmaalla on sunnuntaina 8.1.2023 kello 11.30. Kokoontuminen 
Kalevankankaan hautausmaan pääportilla kello 11.15, muistakaa ottaa mukaan klubien liput.  
Lisätietoa on tulossa myöhemmin. 
 
Oikein mukavaa joulukuuta ja itsenäisyyspäivän odotusta!  
Anita  
                            


