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Kansainvälinen teema ”We Serve” 

Kotimainen teema  ”Lions, monta tapaa tehdä hyvää” 

Puheenjohtajan teema ”Tekevä, näkyvä lion” 

Piirin teema   ”Yhteistyössä on voimaa” 

 

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE LOKAKUU 2021 
 

Arvoisat klubien presidentit, lionit, puolisot, leot ja PDG:t  

 
”Aina kun leijonat kokoontuvat, ongelmat pienenevät ja yhteistyöt paranevat. Tämä 

johtuu siitä, että autamme vertaansa vailla olevalla rehellisyydellä ja energialla siellä, 

missä apua tarvitaan omissa yhteisöissämme ja ympäri maailmaa.” 

 

Lions toimintakausi klubeissa ja piirissä on koronarajoitusten helpottuessa 

normalisoitumassa. Klubit toimivat ja suorittavat aktiviteettejaan. Lohkopuheenjohtajat 

ovat järjestäneet ja järjestämässä ensimmäisiä lohkofoorumeita. Piirin LCIF ja GAT -

tiimi ovat jalkautuneet maakuntaan ja ovat käytettävissänne niin klubien kuin 

lohkojenkin tapaamisissa. VDG:t järjestävät MyLion ja MyLCI -koulutuksia klubien 

toimijoille. 2 VDG Tiina tekee koulutustarvekartoitusta klubeille. Olkaa aktiivisia ja 

kertokaa toiveistanne. Koulutuksia on tarpeenne mukaan tarkoitus järjestää pitkin 

toimintakautta. Lohkopuheenjohtajat ja DG -tiimi ovat aloittaneet klubivierailut. Suuri 

kiitos kaikille aktiivisesta toiminnastanne ja sitoutumisestanne lionstoimintaan. Meitä 

tarvitaan. 

Kuvernöörineuvosto kokoontui etänä 3.10. Päätösasiana oli liitossa haettavana olleen 

Lions 2030-strategiatyöryhmän vetäjän valinta. Määräaikaan mennessä tehtävää oli 

hakenut kolme lionia.  

Strategiatyöryhmän vetäjäksi valittiin lion Antti Forsell LC Helsinki/Finlandia. Antilla on 

laaja ja pitkä kokemus lionstoiminnasta niin kansallisella kuin kansainvälisellä sektorilla. 

Antilla on tunnetusti myös erinomaiset yhteistyö- ja neuvottelutaidot. 

Piirijakouudistus kytketään osaksi strategiatyötä. Jotta pystymme parhaalla 

mahdollisella tavalla vaikuttamaan tulevaan, L-piirin tulee aktivoitua ja saatava edustus 

strategiatyöryhmään. 



 

Lokakuun toimintaa 

 

Lions Diabeteskävelyviikko 11.-17.10.2021 

Suomen lionit ovat panostaneet diabeteksen torjuntaan yhteistyössä Suomen 

Diabetesliiton paikallisyhdistysten kanssa. Lionsklubit ympäri Suomen ovat järjestäneet 

tapahtumia, joissa on jaettu tietoa diabeteksesta, mitattu verensokeria ja 

havainnollistettu piilosokerin määrää elintarvikkeissa. Lionsklubit ovat järjestäneet myös 

useita diabeteskävelyitä.  

Vuosittain järjestettävän Diabeteskävelyn tarkoituksena on jakaa tietoa diabeteksesta, 

jota Suomessa sairastaa noin 10% väestöstä. Diabeteskävelyt ovat rentoja tapahtumia, 

joiden tavoitteena on kannustaa meitä pitämään huolta itsestämme ja toisistamme. 

Tempaiskaa pystyyn paikkakunnan oma kävelytapahtuma ja ilmoittakaa oma 

tapahtumanne mukaan: diabeteskavely.lions.fi/tapahtuman-jarjestajille/ 

Haastetaan muut reippailemaan – päätavoite on saada koko Suomi liikkeelle. 

Kummilapset Sri Lankassa 

Kummilapsitoiminta Sri Lankan köyhien lasten hyväksi on jatkunut 

pandemian ajankin. Tämä on ollut mahdollista, koska Lions-liiton 

kummilapsityöryhmä on ottanut olosuhteiden vaikeuduttua  

aikamoisen digiloikan. Vaikka tarkastusmatkoille Sri Lankaan ei ole 

päästy eikä posti ole kulkenut Suomen ja Sri Lankan välillä, 

yhteydenpito ei ole katkennut. 

Lionsklubit Sri Lankassa ovat toimittaneet raportit lasten 

koulunkäynnin edistymisestä skannaamalla ne projektille perustettuun 

Google Driven pilvikansioon. Sinne klubit ovat tallentaneet myös kuitit kummien lasten 

perheille lähettämistä rahoista. Suomen kummilapsityöryhmä on lähettänyt kummeille 

kansiosta saadun raportin ja kuitin sähköpostilla vuotuisen kummikirjeen kera. Näin 

sekä kummilapsityöryhmä että yksittäinen kummi ovat voineet olla varmoja avun 

perillemenosta ja kummilapsen koulunkäynnistä pandemian aikanakin. 

Kaudella 2020 - 2021 L-piirin alueelta lahjoitettiin koulunkäyntiavustusta 46 lapselle Sri 

Lankassa. Koko maan alueelta avustettiin 1014 lasta. Yhteensä yli 2600 lasta on saanut 

avun Sri Lankan lionsklubien ja Suomen Lions-liiton yhteistyön kautta. Kuitenkin 

kummilapsityöryhmällä on tälläkin hetkellä runsaasti hakemuksia köyhiltä perheiltä, 

jotka toivovat saavansa tukea lapsensa koulunkäyntiin. 

Kuka tahansa voi ryhtyä kummiksi, yksityishenkilö, perhe, lionsklubi tai esim. työyhteisö. 

Yhteyshenkilönä piirissä toimii Raija Hilke (raija.hilke@lions.fi , 040-8396470). Ota 

yhteyttä, jos kummius kiinnostaa. 

 

mailto:raija.hilke@lions.fi


Osallistu aktiviteettikuvakilpailuun 

Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Etsimmekin paljon puhuvia kuvia klubien 

aktiviteeteista. Materiaalin avulla kerromme toiminnastamme ympäri Suomen ja samalla 

käyttöömme kertyy kattava kuva- ja aktiviteettipankki toistemme hyödynnettäväksi. 

Ohjeet liitteenä. 

LCIF ja Kampanja 100 

Haastamme kaikki klubit mukaan edes pienellä panoksella kampanjan viimeiseen 

kauteen. Hieno tapa osallistua kampanjaan on esim. Melvin Jones -jäsenyyden 

hankkiminen klubin ansioituneelle jäsenelle. Me vapaaehtoisjärjestössä emme saa 

rahallisia bonuksia, vaan ainoa tunnustus ansiokkaasta työstä on kanssaihmisiltämme 

saama arvostettu huomionosoitus. 

 

Arne Ritari -säätiö 

Arne ritari -säätiö tukee suomalaista lionismia apurahoilla. Säätiön adresseja 

käyttämällä edistät lionstoimintaa. Adresseja on myynnissä toimikuntapuheenjohtajalla, 

kuvernööritiimillä ja helpoiten suoraan Suomen Lions-liiton säätiön sivuilta. 

 

KiTeNet 

”Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen” on valtakunnallinen noin 10-vuotiaille 

kohdistuva interventio, jossa halutaan ohjata lapsia terveeseen itsensä suojelemiseen ja 

toisen kunnioittamiseen internetissä.  

Kauden 2021-2022 aikana klubien tehtävänä on olla yhteydessä paikkakuntansa 

kouluihin ja vanhempainyhdistyksiin projektin tiimoilta, jotta tavoitamme koko 

ikäryhmän. 

Tämän erittäin tärkeän asian maaliin saattamiseksi etsimme L-piirin alueelta henkilöitä, 

jotka voisivat olla tarvittaessa klubien tukena järjestämässä kohtaamisia lasten 

vanhempien, koulun ym. yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena on löytää 

vanhemmille eväitä keskusteluun lastensa kanssa digimaailmasta. Hyvät lionit. 

Ilmoittautukaa Terttu Alavuokilalle, terttu.alavuokila@pp.inet.fi 

Videoita klubien käyttöön - Kitenet (lions.fi) 

 

Jäsentilanne 

Jäsentilanne kauden alussa 1.7. oli 931 jäsentä.                                                                                                 

4.10. päivityksen mukaan L-piirissä on 924 jäsentä ja 38 klubia. 

 

Lionstoiminta perustuu klubien toimintaan, klubien toiminta taas aktiiviseen jäsenistöön.  

Tällä toimintakaudella 2021-2022 järjestetään L-piirissä klubien välinen 

jäsentenhankintakilpailu. Eniten jäsenmääräänsä kasvattanut klubi palkitaan. 

Uusia jäseniä tällä kaudella on otettu jo 5. Kiitoksia klubeille aktiivisuudesta.  

 

Yhteistyöterveisin  

Veijo ja Annu 

https://www.lions.fi/kitenet-kiusaamisesta-terveeseen-nettikaytokseen/lionsklubille/videot/videoita-klubien-kayttoon/


Osallistu aktiviteettikuvakilpailuun 

Julkaistu:4.8.2021 – , Kategoria:Jäsenet 

Kaudella 2021-22 järjestetään kaikille lioneille aktiviteettikuvakilpailu. 

 

Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, siispä etsimmekin paljon puhuvia kuvia klubien 

aktiviteeteista. Materiaalin avulla kerromme toiminnastamme ympäri Suomen ja samalla käyttöömme 

kertyy kattava kuva- ja aktiviteettipankki toistemme hyödynnettäväksi. 

Osallistuminen on helppoa. Mene liiton jäsensivuille www.lions.fi/jasenille/jasenyys/kerro-itsestasi-

lionina/ ja kirjoita Klubitarinoita-kategoriaan napakka muutaman rivin kuvaus aktiviteetista: Mikä klubi 

teki: mitä ja missä + liitä mukaan kilpailukuva jpg-tiedostona. 

Kilpailu on kauden aikana kolmiosainen: 

1. 1.7.-31.10.21 

2. 1.11.21-28.2.22 

3. 1.3.-30.6.22 

Klubi voi osallistua jokaiseen kolmeen kilpailusettiin ja joka kerta myös useammalla eri aktiviteetilla. 

Voittajakuvan valitsee brändityöryhmä ja voittanut klubi saa palkinnoksi rahapalkinnon klubin 

aktiviteettikäyttöön. 

Ei kun kuvaamaan! 

http://www.lions.fi/jasenille/jasenyys/kerro-itsestasi-lionina/
http://www.lions.fi/jasenille/jasenyys/kerro-itsestasi-lionina/

