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Piirikirje elokuu 2022  

Toivottavasti olet saanut viettää virkistävän kesän. Olemme taas vuoden siinä 
vaiheessa, jossa klubitoiminta alkaa. Suurimmassa osassa klubeja tehtävien 
haltijat ovat vaihtuneet kauden vaihteessa. Onnittelut Sinulle uudessa 
tehtävässäsi. Niille, jotka jatkavat vanhassa pestissä, toivotan myös voimia 
panostukseen yhteisen asiamme puolesta.  

Myös piiritoiminnassa kauden vaihtuminen tuo aina myös uusia virkailijoita. Me 
1.varapiirikuverööri Tiina Pesolan ja 2. varapiirikuvernööri Matti Puolakanahon ja 
puolisoittemme kanssa kiitämme saamastamme luottamuksesta piirin 
johtotehtävissä. Toivomme voivamme palvella klubeja ja jäseniä parhaalla 
mahdollisella tavalla. Kiitos!  

KV-presidentti Brian Sheehanin teeman mukaisesti ”Together We Can”, yhdessä 
me voimme ja ”We will”, tahdomme ja pystymme.! 

Lionstoiminnan pääteemana on palvelu. Jokainen klubi on paikkakunnallaan 
palvelemassa ja rakentamassa omaa paikkakuntaansa paremmaksi paikaksi 
asua, elää ja selvitä haasteista. Toimintojen muodot ovat eri paikkakunnilla ja 
klubeissa muotoutuneet omanlaisiksi. Hyvä niin.  

Tärkeää on myös jokaisen klubilaisen viihtyminen ja virkistyminen klubin 
toiminnassa. Siinä meille jokaiselle on tärkeä paikka ja tehtävä. Sekin, että 
osallistumme oman klubimme toimintoihin, on palvelua. Sinulla on merkittävä 
paikka muiden klubilaisten keskellä. Kiitos, että olet! Kiitos, että huolehdit, ettei 
paikkasi jää tyhjäksi. Ole mukana ja hae kaverisikin mukaan!  

Lions-liitto kysyi klubien kesäajan toiminnasta ja välitin saamani kysymyksen L-
piirin klubeille. Vastaukset yllättivät positiivisesti. Suurella osalla klubeja on ollut 
palvelutehtäviä pitkin kesää. Kiitos, että toimitte aktiivisesti.  
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Toivon, että alkavalla kaudella voimme panostaa palveluun vapaasti ja innolla. 
Toivottavasti rajoituksia ja hidasteita ei jatkossa ole. Siispä aletaan toimia! Te 
voitte. Tarvitessanne apua, pyytäkää, piirin toimijat ovat klubeja varten.  

Toimintakauden painopisteet: 

- Klubeja lähestytään liitosta Strategia 2030-suunnittelussa. Klubien merkitys 
sen tekemisessä on ensiarvoisen tärkeä, meidän yhteinen asiamme. Me 
olemme Lions-liitto. Osallistukaa strategian tekemiseen ja kertokaa 
klubistanne ja toiveistanne. Klubien presidenteille annetaan lisätietoa 
lähiaikoina. 

- Toinen asia, josta puhutaan, on maailmanlaajuinen jäsenaloite (GMA). Sen 
tiimoilta myös klubeilta kysytään ja klubeja ohjataan panostamaan 
jäsenistöön. Kyse ei ole mistään uudesta ja vaikeasta, vaan kyseessä on 
toimintaprosessi: nykytila - tavoite - tekeminen ja tuloksista nauttiminen. 

- Kolmas asia on jatkoa edellisille kausille: Toiminnasta kertominen. 
Klubivirkailijoiden tulisi kertoa siitä yhteisessä MyLion - verkko-ohjelmassa 
sekä omilla sivuillaan ja kanavillaan. Myös piirin kanavat ovat käytettävissä. 
Toimittakaa tietoa piirin tiedotusvastaava Helena Tuulaniemelle ja 
kuvernööritiimille. Palvelu ja toiminta on vasta sitten tehty loppuun, kun siitä on 
kerrottu muillekin. Toimintanne on tärkeää, sitä ei kannata salata. 

- Palvelu: Klubeilla on omat aktiviteetit, panostakaa niihin rohkeasti. Suuria piirin 
ja liiton yhteisiä aktiviteetteja ei tällä kaudella ole. Painopiste on klubeissa.  

- Koulutus: Panostamme virkailijoiden ja jäsenten koulutukseen. Jokaiselle 
jäsenelle ja erityisesti virkailijoille on tarjolla erinomaista ja tarpeellista 
itseopiskelumateriaalia Lions-portaalin Learn osiossa. Käykää tutustumassa ja 
käyttäkää hyväksi. 

- Lohkofoorumit: Lohkojen puheenjohtajat järjestävät lohkofoorumit nyt syksyllä 
syyskuussa ja marraskuussa. Osallistukaa niihin. Huomaattehan, että ne ovat 
avoimia myös kaikille jäsenille ja siksi myös oiva mahdollisuus perehdyttää 
uusia jäseniä ja valmistaa tulevia virkailijoita lionstoimintaan. 

Liitteenä on piirin toimintasuunnitelma, alkuosassa on tavoitteet ja toimintatavat. 
Loppuosa kertoo mm. keinoista, joilla toimintaa voisi toteuttaa. 

Lions-liiton kuvernöörineuvosto kokoontuu Rovaniemellä 26-27.8.  

Myös teillä on mahdollisuus osallistua siihen. Lisätietoja kokouksesta 
https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/kokoukset/kvn-kokous-2-22-23/   
Ennen kokousta, perjantaina 26.8 järjestetään Rovaniemen klubien toimesta 
lionstoiminnan esittely Sampokeskuksessa ja sen lähistöllä. Tulkaa mukaan. 

Hyvän Päivä 

Liitteenä on kopio Hyvän Päivä-ehdotuskortista. Teillä on mahdollisuus ehdottaa 
valtakunnallista Hyvän Päivänä palkittavaa. Tehkää ehdotuksia, lähettäkää 
ehdotus tiedoksi myös minulle. Ajatuksena on, että nimetään myös piiriin Vuoden 
Hyväntekijä.    

https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/kokoukset/kvn-kokous-2-22-23/


 

 

 

https://lpiiri.lions.fi/ 

 

Kansainvälinen jäsenmaksu 

Järjestön vuosikokouksessa, Montrealissa, äänestettiin jäsenmaksun 
korotuksesta. Päätökseksi tuli, että kv-jäsenmaksua korotetaan ensi kauden 
alusta 1.7.2023 alkaen 3 $ ja seuraavina kahtena vuonna 2 $, yhteensä siis 7 $ 
seuraavien kolmen vuoden aikana.  

Piirikuvernöörien vierailut:  

Edellisten vuosien tapaan kuvernöörit vierailevat piirin kaikissa klubeissa.  
Ohessa suunnitelma vierailuista. Olemme yhteydessä Teihin ja jos Teillä on joku 
erityistoive, kertokaa siitä meille. Piirikuvernööri on valmistautunut myös 
osallistumaan klubien juhliin ja erityisiin tilaisuuksiin. Kerrottehan niistä minulle.  

Alustava vierailuohjelma: 

Jouni 1.vdg Tiina 2.vdg Matti 

Kemijärvi Aanar-Inari Enontekiö 

Keminmaa Ivalo Keminmaa/Neidonkenkä 

Kittilä-Levi Kemi Kuusamo/Pohjanakat 

Kuusamo/Kitka Kuusamo Pello 

Kuusamo/Ruka Muonio Posio 

Ranua Pudasjärvi Pudasjärvi/Hilimat 

Rovaniemi/Ounasjoki Rovaniemi/Alakemijoki Rovaniemi/Lainas 

Rovaniemi Rovaniemi/Napapiiri Rovaniemi/Petronella 

Sodankylä Rovaniemi/Ounasvaara Rovaniemi/Ronjat 

Tornio/Mamselli Rovaniemi/Pöyliö Sodankylä/Sompio 

Tornio/Pudas Simo Tervola 

Tornio/Raja Ylitornio  

 

Together We Can - yhdessä me voimme.  

 

Jouni ja Raija Hilke 
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