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Piirikirje jäsenille, tammikuu 2023 

Kalenterivuosi vaihtui ja tästä toimintakaudesta on puolet takana. Hyvää vuotta 2023!  

Toivottavasti vuodesta tulee antoisa ja rauhallinen. Rauhaa tämä maailmanaika kaipaa. 
Kohta vuoden jatkunut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut kaikkialla, myös 
meillä. Piirissämme on aloitettu työ Ukrainasta piirin alueelle tulleiden pakolaisten autta-
miseksi. LCIF:lta saamamme apurahan turvin voimme hankkia heille tarpeeseen kohdistet-
tua apua. Kartoitus tarpeista on käynnissä ja klubeilta on kysytty valmiutta olla mukana 
tässä projektissa. Saatujen vastausten perusteella teemme hankinnat ja järjestämme avun 
toimittamisen. Tässä tarvitaan klubeja ja myös Sinulla on mahdollisuus olla mukana tässä. 

Myös klubien omat aktiviteetit jatkuvat. Suurin osa klubeista toimiikin aktiivisesti ja palve-
lunne vaikutus näkyy paikkakunnallanne. Kiitos!  

LCIF, Lionsclubs International Foundation 
On lionien oma kansainvälinen säätiö, joka on tukenut ja avustanut lioneita vahvistamaan 
meidän palveluamme jo yli 50 vuotta. Säätiö on myöntänyt kaikkiaan yli 1,1 miljardia US$ yli 
17000 apurahan kautta. Piirin juuri saama ukrainalaisten pakolaisten auttamiseen tarkoitettu 
apuraha on yksi noista. LCIFn avulla on tehty mm yli 9,3 miljoonaa kaihileikkausta ja roko-
tettu yli 100 miljoonaa lasta tuhkarokkoa vastaan. https://www.lionsclubs.org/fi  

Klubit ja lionit voivat osaltaan auttaa LCIFää tukemaan avuntarvitsijoita ympäri maailmaa 
lahjoittamalla ja hankkimalla esim. Melvin Jones - jäsenyyksiä. 

Arne Ritari-säätiö 
Suomen lions-liitolla on oma säätiö, joka voi tukea klubien hankkeita kotimaassa jopa 50€ 
hankkeen kustannuksista. L-piirin alueella on useita klubeja, jotka ovat toteuttaneet omia 
palveluhankkeitaan AR-säätiön tuella. Pääasiallinen tulonlähde säätiölle ovat ARS-adressit 
ja Ritari-killan jäsenyydet. Käyttäkää klubeissa ja omissa tarpeissanne AR-säätiön adres-
seja.  
https://www.lions.fi/arne-ritari-saatio/  
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Jäsenkysely 9.-21.1.2023  
Syksyn jäsenkyselyssä L-piirin lionit olivat aktiivisimpia vastaajia. Tällä viikolla on tullut jo-
kaiselle jäsenelle sähköpostiin uusi kysely. Toivon, että vastaat siihen. Jos Sinulla ei ole 
vastausta johonkin kysymykseen, vastaa kohtaan ”en tiedä”. Vastaamalla voimme yhdessä 
kehittää järjestöämme ja omalta osaltamme mahdollistaa tarvittaessa muutokset niihin toi-
mintatapoihin, jotka tarvitsevat parantamista.  

Toivottavasti olemme taas koko maan aktiivisimpia. Kiitos, että olet mukana tässäkin! 

Teemat ja painotukset 
Tammikuun teemawebinaarin aiheena on koulutus. Webinaari on 26.1 klo 18.00. Osallistu-
mislinkki on liiton sivuilla https://www.lions.fi/aineistot/esitteet/kuukauden-teemat-kaudella-
2022-23/  

Virkailijahaut kaudelle 2023–2024  
Hakuaika avoinna oleviin ensi kauden piirikuvernöörien virkoihin päättyy 15.1.2023. Ha-
emme ehdokkaita 2. varapiirikuvernööriksi 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 piiriku-
vernööreiltä. Ilmianna itsesi ja hae mielenkiintoiseen tehtäväkokonaisuuteen.  

Piirin koulutukset 
Piiri järjestää tammikuun aikana nettikoulutuksia. Kaikki koulutukset ovat kaikille jäsenille 
avoimia ja toivomme runsasta osanottoa.  

Lisätietoa ja ilmoittautumisohje https://lpiiri.lions.fi/toiminta/koulutustoiminta/  

Kansainvälisillä sivuilla, MyLion-portaalin, Learn-osiossa oleva koulutus on myös avointa 
jokaiselle jäsenelle. https://myapps.lionsclubs.org/ Jos rekisteröitymisessä on ongelma, 
kysy klubivirkailijoilta jäsennumerosi tai ole yhteydessä minuun. autamme mielellämme. 

Lohkofoorumit, 
Tammi-helmikuussa pidettävät lohkojen kokoukset ovat myös erinomaisia tilaisuuksia koh-
data muita leijonia ja toisten klubien jäseniä. Niissä jokaisella on myös mahdollisuus vaikut-
taa toimintaan. Toivon myös muiden kuin klubivirkailijoiden osallistumista. 

Lapin Leijona 
Helmikuussa ilmestyvään Lapin Leijona-lehteen tarvitaan kirjoituksia ja ilmoituksia. Kerto-
kaa oman klubinne toiminnasta muille. Liitteenä lisätietoa. 

Jäsenistö 
Uusia jäseniä on tullut ilahduttavasti. Jäsenistön luonnollinen poistuma aiheuttaa sen, että 
jäsenmäärä on kuitenkin hienoisessa laskussa. On siis tarve kysyä ja pyytää uusia lioneita 
mukaan toimintaan. Tekeviä käsiä on hyvä saada lisää. ”Pyydä kahta” -ajatus on edelleen 
ajankohtainen.  

KiTeNet  
Valitettavasti kuulemme yhä enemmän viestejä nuoriin ja lapsiin kohdistuvasta kiusaami-
sesta. Lions-liitto on kehittänyt yhdessä asiantuntijoiden kanssa kampanjan, jolla toivotaan 
voitavan vaikuttaa kiusaamista ehkäisevästi.  

https://www.lions.fi/aineistot/esitteet/kuukauden-teemat-kaudella-2022-23/
https://www.lions.fi/aineistot/esitteet/kuukauden-teemat-kaudella-2022-23/
https://lpiiri.lions.fi/toiminta/koulutustoiminta/
https://myapps.lionsclubs.org/
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Lions-liiton KiTeNet -kiusaamisesta terveeseen nettikäyttäytymiseen -kampanjan toteuttami-
sessa tarvitaan klubien aktiivisuutta. Klubi voi omalla paikkakunnallaan esimerkiksi olla yh-
teydessä kouluihin ja vanhempainyhdistyksiin ja esittää teeman käsittelyä eri tavoin.  

KiTeNet-kampanjan yleishyödyllistä tietoiskua esitetään Yle1 ja Yle2 -kanavilla viikolla 5, 
30.1.-5.2.2023. Tietoisku on tehty yhteistyönä Suomen Lions-liiton, EHYT ry:n, Mediakasva-
tusseuran ja Vanhempain Akatemian kanssa 
Lisämateriaalia:  
https://www.lions.fi/kitenet-kiusaamisesta-terveeseen-nettikaytokseen/lionsklubille/vinkkeja-
toteutukseen/piirin-ja-klubin-rooli/  
 

Kiitos, että olet!  

Aktiivista toimintakautta jokaiselle!  

 

 

Jouni ja Raija Hilke 
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Lapin Leijona 2023 
1. Mainosmateriaalien ja juttumateriaalien toimittaminen 
Kaikki ilmoitusmateriaali toimitetaan oheisella ilmoitussopimuslomakkeella liitteineen osoittee-
seen 
vkkmedia@vkkmedia.fi , jossa ilmoitusasiat hoitaa Heimo Turunen. 
 
Puhelin ja sähköiset yhteydet ovat 
puh. 0400 385 281 
sähköposti: vkkmedia@vkkmedia.fi 
Postiosoite 
VKK-Media Oy / Lapin Leijona 
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi 
 
Merkitkää aineistojen mukaan AINA merk. – LAPIN LEIJONA 2023!! 
Tekstit (Word) ja erikseen digikuvat (jpg) sähköpostilla ja paperikuvat kirjeessä (laita mukaan pa-
lautusosoite). 
2. Lehden toteuttamisen edellytyksenä 
on ilmoitusten tai vaihtoehtoisen osallistumismaksun saaminen klubeilta kuten ennenkin. 
Tulevassa lehdessä velvoitteet ovat lähes entiset eli 130 euron ilmoitushankinta tai 100 euron 
suuruinen maksusuoritus laskutuksen mukaan. Jos haluaa mainostaa tai kertoa omasta klubis-
taan niin sekin käy kyseisen ilmoituksen kokoisella alueella. 
 
Kaiken materiaalin toimittamisen ehdoton takaraja 
on perjantai 27.1.2023. HUOMAA takaraja!!! 
 
Pudasjärvellä 21.11.2022 
Yhteistyöterveisin 
Heimo Turunen 
LC Pudasjärvi ry 
VKK-Media Oy 
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