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Jäsenkirje joulukuu 2022 
Lions-vuosi on kohta puolivälissä. Miten Sinä ja klubisi olette onnistuneet paikkakuntanne 
ja ympäristön palvelussa ja auttamisessa? Toivottavasti olet hyvällä mielin. Tutkiessani L-
piirin klubien toimintaa MyLion-sivustolla näen melkein kaikkien klubien toiminnan ja 
tekemisen. Tekemisen vaikutusta ja määrää on usein vaikea hahmottaa. Kun klubien ja 
yksittäisten lionien tekemä työ raportoidaan, myös vaikuttavuus ilmenee. Vai miltä 
toimintamme Sinusta näyttää? Minusta näyttää vaikuttavalta.  

 

Tuossa näkyy koko piirin toiminta tällä hetkellä, joskin tuosta puuttuu kolmasosa piirin 
klubien toiminnasta, koska ne eivät ole toimintaansa selkeästi ilmaisseet.  
Koetamme yhdessä kohentaa tuota klubeissa raportoimalla, jotta toiminnastamme ja 
lionien tekemisen vaikutuksesta saisi todellisen kuvan. 

Jäsenmäärän osalta olemme muutamaa aiempaa vuotta paremmassa tilanteessa. 
Useana vuonna olemme menettäneet keskimäärin 70 jäsentä. Nyt jäsenkehityksemme on 
-5. Pyydetään uusia tekijöitä joukkoomme, sillä tekemistä riittää. 

Ukraina-apu 
L-piirin alueella on noin 1500 Ukrainan pakolaista. Lions klubit ja yksittäiset 
lionit ovat heränneet auttamiseen. Hyvä niin, kiitos avustasi! L-piiri haki omalta 
säätiöltämme LCIF:lta apurahaa pakolaisten auttamiseen. Saimme juuri 
päätöksen 30 000 $ apurahasta. Se käytetään eri puolilla piiriä tuohon 
tarkoitukseen. Olemme juuri organisoimassa työryhmää, joka ohjaa ja 
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järjestelee tuon avun perille menon. Tässä tarvitaan klubeja ja leijonia. Klubeihin ollaan 
yhteydessä lähiaikoina ja kysytään paikallisia tarpeita. Teemme yhdessä tämän. Tulethan 
mukaan. 

Virkailijahaut kaudelle 2023–2024 
Hakuaika avoinna oleviin ensi kauden piirikuvernöörien virkoihin päättyy 15.1.2023. 
Haemme ehdokkaita ensisijaisesti I-alueelta (Kemijärvi, Rovaniemi, Ranua, Pudasjärvi, 
Posio ja Kuusamo). Kannatustodistus ja suostumus ehdollepanoon on toimitettava 
piirikuvernöörille viimeistään 15.1.2023. Lisätietoja klubin virkailijoilta ja piirikuvernööreiltä. 
Ilmianna itsesi ja hae mielenkiintoiseen tehtäväkokonaisuuteen.  

Jäsenkysely 9.-21.1.2023 
Syksyn jäsenkyselyyn saatiin ennätyksellinen vastausmäärä. L-piirin lionit olivat aktiivisim-
pia vastaajia, noin neljäs osa jäsenistämme vastasi kyselyyn.  Kiitos aktiivisuudesta! 

Tammikuussa tuleva kysely on hieman laajempi ja keskittyy konkreettisemmin toiminnan 
kehittämiseen klubi-, piiri- ja kansallisella tasolla. Jäsenkysely lähetetään jokaiselle 
jäsenelle henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen. Ole mukana ja osallistu! Toivon 
runsasta osanottoa.  

 

 

 

Kiitos tekemästäsi Lions-palvelutyöstä!  

 

 

 

 

 

 

Rauhaisaa joulua ja toimeliasta vuotta 2023! 

 

Jouni ja Raija Hilke 


