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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 HELMIKUU 2022 
 

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

Piirikuvernöörien valinta kaudelle 2022-2023 

Piirikuvernöörin tehtävään on antanut kannatustodistuksen ja suostumuksensa 1.vdg 

Jouni Hilke LC Rovaniemi/Pöyliö, 1. varapiirikuvernööriksi 2.vdg Tiina Pesola LC 

Rovaniemi/Petronellat ja 2. varapiirikuvernööriksi Matti Puolakanaho LC Pello. Virkailijat 

valitaan piirin vuosikokouksessa 23.4.2022.    

Haku jäseneksi Arne Ritari-säätiön hallitukseen 

Erovuoroisten jäsenten tilalle hallitukseen haetaan kahta uutta jäsentä. Edustuspaikka 

jaetaan vuorovuosin piirien välillä. Nyt on L-piirin vuoro olla edustettuna hallituksessa.  

Prioriteettimme on olla vaikuttamassa lions-toimintaan Suomessa. L-piirille tarjotaan 

hallituspaikkaa, joka meidän tulee käyttää. Meidän velvollisuutemme on löytää 

joukostamme jäsen ko. tehtävään. Jos olet kiinnostunut tehtävästä, niin jätä 

vapaamuotoinen hakemus 20.2.2022 mennessä Suomen Lionsliitto ry:n hallitukselle. 

Ilmoitus myös piirikuvernöörille ennen hakemuksen jättämistä. Hakuilmoitus liitteenä. 

 

 

 

 



Lions Quest 

 

Muistutus klubeille lähestyvistä Lions Quest -koulutuksista. Nyt on korkea aika ruveta 

mainostamaan ja sponsoroimaan osallistujia koulutukseen. Ilmoittautumiset suoraan 

liiton Quest -sivuilla. 

 

Lions Quest -peruskoulutus opettajille Rovaniemellä 21.-22.3.2022. 

 

Ilmainen Lions Quest -liikuntaseurakoulutus Torniossa 14.5.2022.  

 

Rauhanjulistekilpailu 

 

Uusi rauhanjulistekilpailu kaudelle 2022-2023 on avattu. Kilpailun teemana on ”Johda 

Sydämellä”. Ottakaa hyvissä ajoin yhteyttä kouluihin, että osaavat ottaa huomioon 

tulevaa kautta suunnitellessa. Kilpailupaketteja saatavilla maaliskuusta lähtien. 

 

KiTeNet 

 

Pandemiatilanteesta johtuen KiTeNet ei ole edennyt toivotulla tavalla. Kampanjaa 

jatketaan tulevalla kaudella. Klubit, valitkaa KiTeNet vastaava ja ilmoittakaa piirin 

vastaavalle Terttu Alavuokilalle, jotta koulutusta ja informaatiota osataan kohdentaa 

kampanjan onnistumiseksi. 

 

Lapin Leijona -lehti 

 

Vielä on aikaa ottaa loppukiri ilmoitusten ja juttujen tekemiseksi Lapin Leijona -lehteen. 

Ilmoitusten viimeinen jättöpäivä on 11.2.2022. Lehti ilmestyy helmikuun lopulla.  

 

Rahoitamme lehden mainosmyynnillä.130 € tai 100 € / klubi. Klubit, tehkää juttuja 

toiminnastanne ja aktiviteeteistänne. Tämä foorumi on loistava paikka markkinoida ja 

esitellä klubianne. Olisi todella hienoa saada kattaus koko piiristä. Laittakaa Heimolle 

kuvia ja jutunaiheita. Ollaan kaikki yhdessä rintamassa esillä lehdessämme.  

 

LCIF ja Kampanja 100 

 

Kampanjaa on jäljellä 5 kuukautta. Lahjoitukset menevät todella hyvään tarpeeseen. Jo 
pienelläkin panostuksella voimme auttaa hädän ja avun tarpeessa olevia. LCIF on oma 
säätiömme, josta rahoitetaan mm. meilläkin järjestettäviä Lions Quest -koulutuksia.  
 
Klubivierailut 
 
Koronarajoitusten poistumisen myötä myös vierailut klubeihin mahdollistuvat. 
Kuvernööritiimi haluaa olla lionien arjessa mukana ja vierailla klubeissanne. 
 



Piirihallituksen kokous 19.2.2022 
 
Tuleva piirihallituksen kokous järjestetään nettikokouksena. Kutsu ja ilmoittautumiset 
kokoukseen tulevat lähiaikoina. Osallistumislinkki kokoukseen laitetaan ilmoittautuneille. 
Asialistalla mm. yhteenveto jäsenkyselystä, tulevan kauden toimintasuunnitelma,    
GMA -kansainvälinen jäsenohjelma sekä ympäristötoimialan esittäytyminen. 
 
KVN Kokkolassa 11.-12.3.2022 
 
 
Yhteistyöterveisin  
Veijo ja Annu 
 
 

 

 

LION, OLETKO KIINNOSTUNUT SÄÄTIÖTYÖSKENTELYSTÄ 

ARNE RITARI-SÄÄTIÖ SR. ETSII EROVUOROISTEN TILALLE KAHTA UUTTA HALLITUKSEN JÄSENTÄ 

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vuosittain vaihtuva Suomen 

Lions-liitto ry:n edellisen toimintakauden puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä siten, että 

näistä kuudesta jäsenestä on kausittain erovuorossa kaksi jäsentä. Erovuoroon tullutta 

jäsentä ei voida valita uudelleen. 

Hallituksen jäsenet valitsee perustajayhdistyksen, Suomen Lions-liitto ry:n 

kuvernöörineuvosto. 

Valittavien uusien jäsenten toimintakausi kestää 3 vuotta ja alkaa 1.7.2022. 

Arvostamme aikaisempaa piiritasoista Lions-toimintaa sekä kiinnostusta säätiön toimintaa 

kohtaan. Valintaa tehdessä pyritään noudattamaan eri piirien tasapuolista 

hallituspaikkajakoa, jossa huomioidaan piirien aikaisemmat hallituspaikkaedustukset.  

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota mutta korvataan kohtuulliset 

matkakustannukset kokouksiin. 

Lisätietoja tehtävistä antaa säätiön asiamies Timo Haasto. Puh. 0500-606321 

Odotamme hakemustasi helmikuun 20. päivään 2022 mennessä osoitteella Suomen 

Lions-liitto ry/Hallitus, Kirkonkyläntie 10, 00770 HELSINKI.  Kuoreen merkintä Arne Ritari-

säätiön hallituspaikka. 

ARNE RITARI -SÄÄTIÖ SR. 


