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Piirikirje syyskuukuu 2022  

Syksy tuo tullessaan myös Lion-aatteen tärkeän tunnusmerkin palvelun näkyville. 
Toki monilla L-piirinkin klubeilla oli kesällä merkittäviä aktiviteetteja ja tapahtumia, 
mutta yleisesti klubitoiminnan alkaminen tuo meidät yhteen ja aktivoi meitä. 
Käsillä on aika, jolloin kootaan näkyville edellisen kauden toiminta ja talous 
toimintakertomuksissa ja vuosikokouksissa. Millainen on klubisi saldo? Oletko 
tyytyväinen siihen, mitä viime kaudella saavutettiin vai toivotko muutosta ja 
oletteko valmiita toimimaan niin, että toiminta innostaa ja kannustaa palvelemaan 
ja rakentamaan paikkakuntaa vielä paremmin. Tähän on hyvä mahdollisuus 
jokaisessa klubissa ja jokaisella lionilla, kun seuraavien viikkojen aikana 
klubeissa tulisi käydä arvokeskustelu liittyen käynnissä olevaan strategiatyöhön. 

Palvelu on merkittävä tehtävä. Seurasin kuningatar Elisabeth II poismenon 
jälkeistä TV-ohjelmaa, jossa käytiin läpi hänen elämäänsä ja tehtävää. Tuossa 
ohjelmassa historioitsija ja tutkija totesivat, että ”kuningattaren merkittävin viesti, 
tehtävä oli palvelu ja hän sanoi olevansa etuoikeutetussa asemassa saadessaan 
palvella kansainyhteisöä”. Myös me lionit olemme etuoikeutetussa asemassa 
saadessamme palvella paikkakuntaamme. Panostetaan siihen! 

Viime kirjeeni jälkeen piirin lionstoiminnassa on ollut jo pari merkittävää 
tapahtumaa.  Elokuun viimeisessä viikonvaihteessa järjestetty Suomen Lions-
liiton Kuvernöörineuvoston kokous onnistui hyvin ja osallistuneet olivat tyytyväisiä 
saatuaan pienen kosketuksen Rovaniemeen ja Lappiin. Ennen varsinaisen 
kokouksen alkua järjestetyssä paikallisessa tapahtumassa Rovaniemen ja 
Kemijärven lionsklubit esittelivät toimintaansa kahden tunnin ajan keskellä 
kaupunkia Sampokeskuksessa. Kiitos tapahtuman järjestäjille, lohkonpuheen-
johtajat Kari Salmela ja Pekka Maijala sekä mukana olleille klubeille! 

Syyskuun piirihallituksen kokouksessa luotiin silmäys alkaneeseen kauteen ja 

esillä oli merkittävimpinä asioina lionstoiminnan strategiatyö Lions2030, 

klubitoiminnan kehittämiseen tähtäävä toiminta, koulutukset sekä ensi talven 
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nuorisoleiri Pudasjärven Pikku-Syötteellä. Seuraavassa lyhyesti tärkeimmät, 

ajankohtaiset asiat: 

1. Strategiatyö. Klubipresidenteille on tullut tieto ja ohjeet arvokeskustelun 

käymisestä klubeissa. Paneutukaa tuohon miettienomaa klubianne ja sen 

toimintaa. Mikä on teille merkittävää? Lisäksi jokaiselle jäsenelle tulee 

lokakuun lopussa kysely, johon pyydän jokaisen vastausta. Nyt jokaisella on 

mahdollisuus vaikuttaa. Panoksesi kehitystyöhön on tärkeä! 

2. Koulutukset. Piiri järjestää klubivirkailijoiden ja jäsenten koulutuksia. 

Osallistuttehan niihin ja käyttäkää myös hyväksi kansainvälisen järjestön My 

Lion-osiossa olevan Learn-oppimiskeskuksen materiaalit. Siellä on jokaiselle 

harrastuksiin ja jokapäiväiseen toimintaan liittyvää hyödyllistä materiaalia.  

3. Jäsenyys. Lionien määrä on laskenut jo vuosien ajan. L-piirissä on jäseniä nyt 

noin 850. Kahdessa kymmenessä vuodessa piirin jäsenmäärä on pudonnut 

noin neljällä sadalla ja klubien määrä kymmenellä. Vielä vuosituhannen 

vaihteessa L-piirissä Utsjokea lukuun ottamatta jokaisessa kunnassa oli klubi. 

Nyt ilman klubia olevia paikkakuntia ovat Kolari, Salla, Savukoski, Taivalkoski 

ja Utsjoki. Pelkosenniemi on myös käytännöllisesti katsoen ilman klubia. 

Hankkeena on elvyttää klubi Taivalkoskelle ja Pelkosenniemen Savukosken 

alueelle.  

Jäsenyyteen liittyvänä tärkeänä asiana on tällä kaudella alkava 

maailmanlaajuinen työskentelytapa, jolla pyritään parantamaan klubien 

toimintaa ja viihtyvyyttä, jäsenyyteen liittyviä asioita sekä kohottamaan 

jäsenmäärää. Tälle työskentelytavalle on suomenkielinen nimike vielä 

haussa, puhutaan GMA:sta ja Maailmanlaajuisesta jäsenaloitteesta. Tämä 

työskentelytapa vaatii myös perehdyttämistä ja tiedottamista. Sitä on tarjolla 

seuraavissa lohkojen tapaamisissa. Työskentelyä koordinoi ja johtaa piirissä 

jäsenjohtaja Liisa Isomaa. Kutsuttehan meitä tapaamisiinne.  

Viime kaudella piirikuvernööri Veijo Nurmikumpu haastoi klubit jäsenmäärän 

kasvattamiseen ja lupasi palkita siinä parhaan klubin. Piirihallituksen 

kokouksessa hän kertoi tulokset ja palkitsi LC Rovaniemen eniten 

jäsenmääräänsä kasvattaneena klubina.  

4. Nuorisoleiri. Ensi vuodenvaihteessa järjestetään Pudasjärvellä kansainvälinen 

nuorisoleiri. Leiri on ainoa järjestettävä talvileiri ja sen järjestelyvastuu on 

Pudasjärvellä, mutta on L-piirin ja sen jokaisen klubin yhteinen asia. Leirin 

onnistuminen vaatii yhteistoimintaa ja kustannusten tasaamista. Siksi on 

tärkeää, että kaikki klubit ovat mukana tässä projektissa. Myös isäntäperheitä 

tarvitaan ennen leiriä. Tästä on klubeille toimitettu erillinen kirje. 
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5. Nuorisoleirimaksu. Piirin vuosikokouksessa huhtikuussa klubien edustajat 

päättivät, että klubeilta peritään nuorisoleirimaksua 4 €/jäsen. Maksu 

maksetaan L-piirin nuorisoleiritilille FI32 5640 0220 0648 80.  

6. Lapin Leijona. Ensi helmikuussa ilmestyvään Lapin Leijonaan tarvitaan juttuja 

ja ilmoitushankintaa. Odotamme juttuja klubinne toiminnasta ja tekemästänne 

palvelusta tai avustamistyöstä. Kannattaa ottaa myös kuvia ja liittää ne 

mukaan. Tästä on lisätietoa klubeille tulevassa piirihallituksen pöytäkirjan 

liitteessä. Lehden talouden turvaamiseksi tarvitaan ilmoituksia. Kyselkää niitä 

paikkakunnaltanne ja yhteistyökumppaneiltanne. Jokaista klubia tarvitaan. 

Klubin hankkimalla ilmoituksella vältätte klubillenne tulevan 100 € tukimaksun. 

7. Quest-opettajakoulutus. Piirin alueella järjestetään opettajakoulutus 27-28.10 

ja liikuntaseurakoulutus 13.5. Hankkikaa ja sponsoroikaa koulutettavia 

opettajia. Viime viikolla tulleen Lion-lehden sivuilla 39–41 kerrotaan asiasta 

tarkemmin. Klubit saavat vielä lisätietoa asiasta. 

8. Joulukortit. Lion-lehden liitteenä tuli myös joulukorttiesite. Paneutukaa siihen 

ja tilatkaa omia joulukortteja ilahduttamaan läheisiänne ja 

yhteistyökumppaneitanne. Tämän ajan yksi ilmiö on yksinäisyys ja 

heikentyvät yhteydet ihmisten välillä. Olisiko joulukortti Sinulle hyvä tapa 

huomata ja muistaa ystävää ja läheistä.  

9. Leijonahiihdot. Hiihtoliitto on Lions-liiton yhteistyökumppani ja siihen liittyen 

klubit järjestävät lasten leijonahiihtoja tai muita liikkumiseen liittyviä 

aktiviteetteja. Olisiko Sinunkin klubisi mukana järjestämässä noita hiihtoja. 

Paras leijonahiihtoja järjestävä piiri ja klubi palkitaan kiertopalkinnolla. Meillä 

L-piirissä on hyvä mahdollisuus kisata tuosta palkinnosta. Olisiko Sinun 

klubisi voittaja? Tässä on myös hyvä aktiviteetti klubille. Liittykää jo hiihtoja 

järjestävien klubien joukkoon. 

10. Hyvän Päivä. Viime kirjeeni lopussa oli Hyvän Päivä-ehdotuskortti. Jokainen 

klubi voisi nimittää klubin tai paikkakunnan hyväntekijän. Palkitsemiselle hyvä 

päivä on 8.10, Hyvän Päivä. Tuo päivä on valikoitunut siksi, että 8.10 

kokoontui ensimmäinen lionsklubi ensimmäiseen tapaamiseensa. 

11. Ritarinkilpi. Kilpi on edelleen LC Rovaniemi/Ounasvaaran hallussa. Käykää 

ryöstämässä se. Kilven ryöstösääntöjä uudistettiin viime kaudella ja ellei 

kilpeä ole käyty ryöstämässä, kilpeä hallussa pitävä klubi voi tehdä 

klubivierailun viedä kilven haluamaansa klubiin. 

 

Piirin sivuilla on ajankohtaista tietoa em asioista sekä paljon muuta kiinostavaa. 
Käykää tutustumassa.  

Piirihallituksen kokouksen pöytäkirja lähetetään klubeille lähipäivinä.  
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Toivotamme jokaiselle hyvää ja antoisaa palvelukautta. Tavataan klubeissa ja 
ollaan aktiivisia! Meillä on tärkeä tehtävä ja olemme etuoikeutetussa asemassa: 
Me palvelemme. 

 Together We Can - yhdessä me voimme.  

 

Jouni ja Raija Hilke 

 


