
Lohkon/ Toimikunnan puheenjohtajan tilannekatsaus  Helmikuu 2023      Piiri 107-L 
 
Lohko/ Toiminnan ala 
GLT 

Raportin laatija 
Tiina Pesola 

Mikä on lohkon/toiminnan alan tilanne?  
 
Syyskauden koulutukset rahastonhoitajille sekä Some-koulutus kaikille kiinnostuneille olivat loppuvuodesta 
2022. 
Tammikuussa oli tulevien presidenttien ja uusien jäsenten koulutus. 
Helmikuussa tulossa toinen osa tuleville presidenteille ja muille asiasta kiinnostuneille lioneille. 
Toiveena koulutettavilta on ollut, että rahastonhoitaja voisi myös pitää tuleville presidenteille koulutuksen. 
 
 
Mitä asioita PJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
MyLCI:n sähköpostiosoitteet eivät ole kaikilla oikeat, tästä viestitettävä klubien sihteereille. 
 
 
Mahdollista muuta huomioitavaa 
     
Katri Virtanen on piirin tuleva koulutuskoordinaattori. 
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Lohko/ Toiminnan ala 
Jäsentoimiala 
 

Raportin laatija 
GMT Liisa Isomaa 

Mikä on lohkon/toimialan tilanne?  
GMT on osallistunut GAT-tiimiläisenä 22.11.2022 Kuusamon lohkofoorumiin, 22.1.2023 Ranualla pidettyyn 
Pudasjärven, Posion ja Ranua klubien ja 4.2.2023 Saariselällä pidettyyn pohjoisimpien kuntien aluefoorumiin.  
 
Kuusamon klubien toimintaan perehdyttiin ennen foorumia tutustumalla klubien toimintasuunnitelmiin. 
Foorumissa käytiin GMA-henkistä keskustelua toimintasuunnitelmien kautta. Kuusamon lohkofoorumissa oli 
ulkopuolinen esitelmöitsijä. Kuusamon lionit olivat tulleet paikalle runsaslukuisina.  
 
Ranuan foorumissa keskusteltiin erityisesti liiton strategiatyöstä, piirin koulutustoiminnasta ja ukrainalaisten 
avustamisesta. Ranuan kunnanjohtaja toi foorumiin kunnan terveiset ja paikalla oli kunnan ukrainalainen 
maahanmuuttokoordinaattori kertomassa ukrainalaisten tilanteesta.  
 
Saariselän foorumissa keskusteltiin vilkkaasti mm. liiton strategiatyöstä sekä klubien viestinnästä, 
koulutuksista, aktiviteeteista, jäsentilanteesta ja jäsenviihtyvyydestä. LC Sodankylä Sompion toiminnan 
hiipumisesta ja lopettamisaikeista käytiin suoraa ja luottamuksellista keskustelua. Aluefoorumin kruunasi 
rento keilakilpailu ja illallinen Ravintola Petronellassa.    
  
GAT-tiimi on tavoittanut toteutuneissa lohkofoorumeissa 29/32 klubia eli 90 % klubeista. Ainoastaan 
Alakemijoki, Enontekiö ja Muonio on tavoittamatta lohkoista, joissa lohkofoorumeita on pidetty. Tornion, 
Ylitornion ja Pellon klubien lohkossa tämän kauden lohkofoorumi on vielä pitämättä.  
 
Kuusamon, Ranuan ja Saariselän foorumeissa oli koolla innostuneita, positiivisia lioneja. GAT-tiimin 
vastaanotto oli lämmin.     
 
Olen laatinut ja lähettänyt 10.2.2023 GAT-menestystarinan / rahoitus hakemuksen LCI:lle tavoitteena saada 
500 USD:n suuruinen apuraha piirille.  
 
 
Mitä asioita PJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
Tarvitaan konkreettinen toimintasuunnitelma ja vastuuhenkilöt LC Sodankylä Sompion tueksi sekä LC 
Taivalkosken ja LC Korvatunturin toiminnan uudelleen käynnistämiseksi. 
 
 
 
 



 
 
Mahdollista muuta huomioitavaa 
     
Toivon, että saamme piirihallituksen yhteistyöllä järjestymään lohkofoorumin myös Tornion, Ylitornion ja 
Pellon klubeille. Ehkä Muonion ja Enontekiön klubit olisi mahdollista kutsua mukaan tähän foorumiin joko 
livenä tai etänä.  
 
Toivon piirihallitukselta erityisiä ponnistuksia siihen, että saisimme Kemijärven ja Alakemijoen klubit mukaan 
Rovaniemen 3. lohkofoorumiin joko livenä tai etänä.    
 
Kentältä kuultua ja havaittua: Klubipresidenttien koulukseen tulee saada klubin rahavarojen tiliöintiä ja 
käyttämistä koskeva osuus (aktiviteettivarat / hallintovarat, niiden kertyminen ja käyttömahdollisuudet eli 
vastaava osuus, joka on ilmeisesti rahastonhoitajien koulutuksessa). 
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Lohko/ Toiminnan ala 
 
Palvelu ja kumppanuus 

Raportin laatija 
 
Tuomo Romakkaniemi 

Mikä on lohkon/toiminnan alan tilanne?  
 
Alue- ja lohkotapaamisia on jatkettu suunnitelmallisesti. Yhteistä jokaisessa tapaamisessa on ollut vilkas ja 
avoin keskustelu klubitoiminnan nykytilasta ja ennen kaikkea siitä, miten toimintaa voitaisiin edelleen kehittää. 
Tapaamisissa on saatu lukuisia vinkkejä, miten piiri ja lohkot voisivat klubien toimintaa tukea. 
 
Klubien toiminta on kohdistunut lähes kauttaaltaan omalle paikkakunnalle. Useimmiten palvelun kohteina 
ovat edelleenkin nuoret, ikäihmiset ja muutoin apua tarvitsevat. Auttamisen tapoja on useita, joista 
mainittakoon laajenevaa suosiota saava, lionien kehittämä Auta lasta, auta perhettä -aktiviteetti. 
Kumppaneina tässä aktiviteeteissa ovat paikalliset liikkeet ja useimmiten myös jokin toinen organisaatio. 
 
Uutena autettavien ryhmänä on ollut Ukrainasta tulleet sotapakolaiset. Auttamisen kirjo on ollut hyvin laaja ja 
uusia toimintatapoja on myös suunnitteilla. Toiminnan tarkoitus on auttaa pakolaisia sekä heidän 
jokapäiväisissä tarpeissaan että myös auttaa heitä sopeutumaan meidän yhteiskuntaamme. 
 
Piirin alueella heitä on yhdellätoista paikkakunnalla. Klubit, joiden omalla paikkakunnalla pakolaisia ei ole, 
voivat osallistua heidän auttamiseensa esimerkiksi lipaskeräyksin tai keräämällä harrastusvälineitä. 
 
 
Mitä asioita PJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
Klubeilta saadun palautteen perusteella olisi toivottavaa, että piirin jäsen-, koulutus- ja palvelukoordinaattorit 
jatkaisivat nykyistä lohkotapaamisiin liittyvää käytäntöä.  
 
 
Mahdollista muuta huomioitavaa 
     
Klubien toimintasuunnitelmissa olisi hyvä huomioida se, että Strategia 2030:een liittyvät toimenpide-
ehdotukset ja päätökset valmistuvat klubien vuosikokousten jälkeen. 
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Lohko/ Toiminnan ala 
Kansainvälinen säätiömme LCIF 

Raportin laatija 
Veijo Nurmikumpu 

Mikä on lohkon/toiminnan alan tilanne?  
Lionstoiminnan strategiatavoitteeksi on asetettu: 

- LCIF on vakiintunut osa suomalaista lionstoimintaa 
- Yleinen tieto kansainvälisestä toiminnasta lisääntyy LCIF:n avulla 
- Klubit tietävät LCIF:stä saatavat hyödyt ja edut 

 
VETOOMUS!  LAHJOITA! 
 
Venäjän hyökkäyssodalle ei näy loppua.  

- Apua Ukrainan sotapakolaisille 
- Piirin saama LCIF apuraha tilannekatsaus (Liisa ja Tuomo) 

 
Turkin ja Syyrian maanjäristys. Yli 33 000 kuolonuhria. Kymmeniä kaupunkeja tuhoutunut ja inhimillistä 
kärsimystä yli 15 miljoonalle ihmiselle. ”Vuosisadan suurin luonnonkatastrofi”.  

- Apua kotinsa menettäneille ja inhimillisen kärsimyksen kohdanneille 
 
LCIF 2022-2023 
Saavutettu tämänhetkinen keräystulos L-piirissä 3175 $  Jäsenkeskiarvo 3,41 $ 
                                                          Tavoite       20500 $                           24 $ 

 
Mitä asioita PJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
Mahdollista muuta huomioitavaa 
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Lohko/ Toiminnan ala 
Viestintä 
 

Raportin laatija 
Helena Tuulaniemi 

Mikä on lohkon/toiminnan alan tilanne?  
 

- L-piirin uusille verkkosivuille tehty päivityksiä paljon, myös muutoksia – sivusto elää koko ajan, mm. 
arkistoa täydennetään ja koulutusosiota lisätään ja muokataan 
 

- L-piirin verkkosivujen referenssi Yhdistysavaimen verkkosivuille www.yhdistysavain.fi/lions-l-piiri 
syksyllä 2022 Yhdistysavaimen omasta pyynnöstä 

 
- Bikka Puoskarin SOME-koulutuksessa 24.11.2022 L-piirin verkkosivujen ja somekanavien esittelyä 

 
- Klubeja pyritty aktivoimaan tekemään omat verkkosivut kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa sekä 

myös L-piirin verkkosivuilla viestinnän osiossa – myös uusimpaan Lapin Leijona 2023 -lehteen 
laitettu verkkosivuvaihtoehtoja. Enemmänkin olisi voinut klubeja aktivoida vaikka sähköpostitse. 
 

- Piirihallituksen ja lohkojen kokouksissa sekä GAT-tiimin mukana viestinnästä esityksiä, joissa 
pyydetään klubeja lähettämään aktiviteeteistaan ja tapahtumistaan mahdollisimman paljon kuvia ja 
juttuja – myös Lapin Leijona 2023 -lehteen pyyntö laitettu 
 

- Lapin Leijona 2023 -lehteen L-piiristä ja viestinnästä sekä leijonatoiminnasta kertova oma osionsa  
 
 
 
Mitä asioita PJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
 
Mahdollista muuta huomioitavaa 
 

 



Lohkon puheenjohtajan tilannekatsaus Helmikuu 2023 Piiri 107-L 
 
Lohko 
 
107L / I alue / 1. lohko 
 

Raportin laatija 
 
Kari Salmela 

Mikä on lohkon/toiminnan alan tilanne?  
 
Lohkon klubit, presidentit, jäsenmäärä (muutos kauden alusta) sekä keskeiset aktiviteetit 
 
LC Rovaniemi, Juha Laiho 

- 12 jäsentä (0), 1 uusi tulossa 
- Vireillä jäänlähtöveikkaus ja Ukraina-projekti 

LC Rovaniemi/Alakemijoki, Reijo Jylhä   
- 13 jäsentä (0) 
- Presidentti tavoittamatta 

LC Rovaniemi/Lainas, Petri Jolanki 
- 25 jäsentä (-1) 
- Järjestysmiestehtäviä ja liikenteenohjausta, tulossa talvirieha Ensi- ja turvakodille 

LC Rovaniemi/Ounasvaara, Reijo Väisänen  
- 42 jäsentä (-1) 
- PoroCup Mäntyvaarassa, Konttisen hiihdot, Ukraina-apu, mahd. Reindeer City Race 

LC Rovaniemi/Ronjat, Sirkka Lankila 
- 32 jäsentä (+6), 1 uusi tulossa 
- Yhteistapaaminen Petronellojen kanssa, tulossa lastentapahtuma Mondella ja vierailuja 

 
Lohko yhteensä: 124 jäsentä (+4) 
 
Lohkofoorumit pidetty 3.10. ja 29.11.2022, kolmas järjestetään 30.3.2023.  
 
Olen vieraillut lohkon klubien kokoontumisissa viime kaudella. Tällä kaudella yhteyttä on pidetty puhelimitse 
sekä lohkoforumeissa, joissa lähes kaikki ovat olleet edustettuina. 

 
Mitä asioita PJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
Klubeille tulee suoraan USA:sta erilaisia pieniä postilähetyksiä, joiden arvo on vähäinen, mutta jotka vaativat 
ylimääräistä vaivaa ja jonkin verran kustannuksia aiheuttavan tullausprosessin. Vastaanottaja ei yleensä 
tiedä, mitä lähetys sisältää. Tähän tulisi löytää jokin piirin tai liiton tasoinen ratkaisu, jolla lähetykset saataisiin 
maahan kootusti.  
 
 
Mahdollista muuta huomioitavaa  
 
Olen sopinut piirikuvernöörin, oman lohkon klubien ja 3. lohkon puheenjohtajan Pekka Maijalan kanssa, että 
hoidamme lohkojen puheenjohtajina viestinnän KiTeNet-webinaarista 21.3.2023 Rovaniemen kouluille.  
 
LC Rovaniemi-Ounasvaaran järjestämä PoroCup-tapahtuma järjestetään samana viikonloppuna 
piirihallituksen kokouksen kanssa, minkä takia en ole mukana 18.2.2023 kokouksessa.  
 

 
 
  



Lohkon/ Toimikunnan puheenjohtajan tilannekatsaus  Helmikuu 2023      Piiri 107-L 
 
Lohko/ Toiminnan ala 
 
Alue 1/Lohko2 

Raportin laatija 
Keijo Ruonala 

 
Mikä on lohkon/toiminnan alan tilanne?  
 
Lohkofoorumi pidettiin Ranualla la 21.1.2023. Kiitos kaikille osallistujille mukavasta tapaamisesta ja aktiivisesta 
keskustelusta.  
 
Lohkoa alueessa ukrainalaisten avustaminen etenee suunnitellusti.  
 
Taivalkosken clubitoiminnan elvyttäminen ei ole edennyt.  
 
 
Mitä asioita PJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
Miten Taivalkosken tilanteeseen voitaisiin vaikuttaa? 
 
 
Mahdollista muuta huomioitavaa 
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Lohko/ Toiminnan ala 
Alue 1 Lohko 3 
 

Raportin laatija 
Pekka Maijala 

 
Mikä on lohkon/toiminnan alan tilanne?  
 
Lohkon kokonaisjäsenmäärä 117 ja on vähentynyt 1:llä heinäkuun alkuun verrattuna ja 12:lla vuoden 
takaiseen verrattuna. Eronneita on vuoden alusta 6 ja uusia jäseniä 5 henkilöä.  Klubien toiminta on ollut 
vireää ja tapahtumista on raportoitu hyvin ja muutenkin raportointi on toiminut aiempia vuosia paremmin.  
 
Pelkosenniemen klubi on pidetty hengissä, ajatuksena saada jatkettua toimintaa esim.Savukosken ”LC 
Korvatunturina”.  Perustamisen kannalta avainhenkilöiden kiireiden vuoksi asia ei kuitenkaan ole edennyt. 
 
Lohkofoorumi pidettiin yhdessä 1 lohkon kanssa 29.11 Lähitapiolan tiloissa. Läsnä oli edustajia 8/12 klubista 
yhteensä 16. Paikalla olivat myös piirikuvernööri Jouni Hilke ja 1. varapiirikuvernööri Tiina Pesola.  
 
Lohkon puheenjohtaja on sopinut klubivierailut kevätkaudella 

 
Mitä asioita PJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
----------------------------------- 
 
Mahdollista muuta huomioitavaa 
------------------------------- 

 
 
  



Lohkon/ Toimikunnan puheenjohtajan tilannekatsaus   Helmikuu 2023      Piiri 107-L  
 
Lohko/ Toiminnan ala  
Lions-piiri 107L, alue 1, lohko 4  
  

Raportin laatija  
Marko Kokkila  

 Mikä on lohkon/toiminnan alan tilanne?  

Lohkon klubit:  

● LC Kuusamo 22 (-2)  
● LC Kuusamo/Ruka 15 (-2)  
● LC Kuusamo/Pohjanakat 17  
● LC Kuusamo/Kitka 21 (-3)  

Lohkon 1. kokous syyskuussa  
Valokuvamatka Kuusamosta Lofooteille ja takaisin, jonka jälkeen klubien toiminnan esittely ja yhteisen 
toiminnan suunnittelua.  

Lohkon 2. kokous marraskuussa  
Lohkon klubien yhteinen kuukausitapahtuma. Kiertotalous ja kotitalouksien jätteet, asiantuntija Kuusamon 
kaupungilta. Jäsenet ja palvelu, asiantuntijat L-piiristä (Liisa ja Tuomo)  

Lohkon yhteinen palveluaktiviteetti Lyhtykirkko 18.12.2022, mukana lioneita kaikista lohkon klubeista.  

Lohkon yhteinen palveluaktiviteetti LC-kirkkopyhä 22.1.2023, mukana lioneita kaikista lohkon 

klubeista. Lippukulkue ja seppeleenlasku sankaripatsaalle Lohkon lentopalloturnaus 29.1.2023, 

paikalla 3 lohkon klubia  

Tulevaa:  

Lohkon 3. kokous 23.2.2023. Vieraana Kuusamon kaupungin turvallisuuspäällikkö.   

 Mitä asioita PJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi?  

 Mahdollista muuta huomioitavaa  

 
 
 
  



Lohkon/ Toimikunnan puheenjohtajan tilannekatsaus   Helmikuu 2023      Piiri 107-L  
  
Lohko/ Toiminnan ala  
107 L, alue 2, lohko 1  
  

Raportin laatija  
Arto Koivuniemi  

Mikä on lohkon/toiminnan alan tilanne?   
  
 Esim.  
JÄSENKEHITYS : Lohko 1 jäsenistössä valitettava 1 jäsenen lasku Keminmaan klubista. Muutoin tilanne 
pysynyt ennallaan. Elikkä, tällä hetkellä:  Kemi 17 , Kemi / Merihelmet 13 , Keminmaa 40 , Keminmaa / 
Neidonkenkä 17 ,  Simo 15  ja Tervola 18. Yhteensä 120 Lions jäsentä. Vuoden takaiseen jäsenmäärään 
nähden putousta 1 lohkossa on 9 Lions jäsentä. Suurin pudotus jäsenmäärässä on ollut Keminmaassa, 5 
Lions jäsentä.  
  
AKTIVITEETIT: Aktiviteettejä Klubeilla on ollut kiitettävästi mm. Hiihtokisat Keminmaan Kallilla 28.01, 
Tulvaveikkaus arvauskisan pääpalkintona olevan pihalaavun rakentaminen ja arvauskisan  
organisointi, yhteistyöjärjestöjen tapaaminen kunnantalolla, lumitöiden suorittamista sitä tarvitseville. Ukrainan 
sotapakolaisten avustamisen tarvekartoitusta Kemissä, Kemin Lions  
Klubeilla yhteistyökumppanina Kemin Seurakunta sekä urheiluseurojen avustustoimintaa. Simossa toimitettu 
liukkaudenpoistomursketta ämpäreissä sitä tarvitseville ja tietysti jäänlähtöveikkaus Simojoesta on laitettu 
“ns.jalalle”. Tervolassa Uudenvuoden lämpötilaveikkaus oli saavuttanut suuren suosion ja myös Tervolassa 
on ollut liukkaudenpoistoämpärit jaossa. Tulevia aktiviteetteja on tiedossa useita erilaisia kevään aikana mm. 
Piirihallitus Pohjanrannassa, virkistysmatka Ouluun Kärpät - HIFK peliin, Lasten Leijona-hiihto Kallilla, 
Konsertti, 1-3 lk pilkkitapahtuma.   
  
 Mitä asioita PJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi?  

Esittäisin, että piirihallitus korostamistaan korostaisi Klubien yhteistyötä ja keskinäistä kommunikaatiota.  
  

 Mahdollista muuta huomioitavaa   
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Lohko/ Toiminnan ala 
KiTeNet 
 

Raportin laatija 
Terttu Alavuokila 

Mikä on lohkon/toiminnan alan tilanne?  
 
Syksy aikana emme saaneet toteutettua suunniteltua Keminmaan vanhempainiltaa KiTeNetin tiimoilta. 
 
Luvassa on Lions-Liiton ja Vanhempien Akatemian yhteinen kansallinen KiTeNet-webinaari 21.3.2023. 
Luennoitsijana mii. Lastenpsykiatri Raisa Cacciatore ja Psykologian tohtori Mona Moisala. Aiheena 
on Miten tuen lasten hyvinvointia ja terveellistä nettikäytöstä. 
Toivonkin, että tieto tavoittaa koulujen rehtorit piirin alueella. 
 
KiTeNet- kampanja on R-kioskin lahjoituskohteena viikoilla 9-16 
R-kioski on pyytänyt Suomen Lions-liiton KiTeNet-kampanjaa hyväntekeväisyyskampanjakohteekseen 
lanseeraamalleen Ämmä-aamiaiskampanjalle. Kampanjan keulakuvana on artisti Etta 
 
 
Mitä asioita PJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
 
Mahdollista muuta huomioitavaa 
 

 
 
Lohkon/ Toimikunnan puheenjohtajan tilannekatsaus  Helmikuu 2023      Piiri 107-L 
 
Lohko/ Toiminnan ala 
Lions Quest 
 

Raportin laatija 
Terttu Alavuokila 



Mikä on lohkon/toiminnan alan  
 
Syksyn Lions Quest –peruskoulutukseen ei saatu tarpeeksi osanottajia. 
Liitto oli päättänyt toteuttaa koulutuksen L-piirissä verkkokoulutuksena tammikuussa. 
Koska tammikuun koulutukseen ei saatu tarpeeksi osanottajia, siirtyy pilotti maaliskuulle. Viimeinen 
ilmoittautumispäivä on 2.3.2023. Koulutus koskee nyt kaikkia ja on maksuton. Ilmoittautua voi suoraan Lions- 
sihteeri Mari Koivistolle, puh. 0504008775 
 
Kevään Lions Quest –liikuntaseurakoulutus pidetään 13.5.2023 Rovaniemellä 
 
 
Mitä asioita PJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
 
Mahdollista muuta huomioitavaa 
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Lohko/ Toiminnan ala 
Rauhanjulistekilpailu 
 

Raportin laatija 
Terttu Alavuokiila 

 
Mikä on lohkon/toiminnan alan tilanne?  
 
Kauden 2022-23 Rauhanjulistekilpailun voittaja L-piirissä oli Luisa Elina Kokkarinen Rantavitikan 
yläkoulusta. Teemana on ”Johda sydämellä” 
Luisa Elinan teemaa hyvin ilmentävä työ sijoittui toiseksi valtakunnallisessa kisassa. 
 
Olen odotellut helmikuussa ilmoitettavia tietoja Suomen aivan loistavan erilaisesti toteutetusta voittajatyöstä, 
mutta ainakaan vielä tänään Liiton – eikä Lions organisaation- sivuilla näkynyt mitään uutta. 
 
Kauden 2023-24 teemana on ”Uskalla unelmoida” 

Rauhanjulistepaketteja on saanut perinteisesti tilata Liiton verkkokaupasta maaliskuusta lähtien. 

Mitä asioita PJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
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Toiminnan ala 
 
Nuorisovaihto 

Raportin laatija 
Paula Taskila 

Mikä on nuorisovaihdon tilanne?  
 
Haku nuorisovaihtoon päättyi 15.12.2022 ja hakemuksia tuli yhteensä 6 kappaletta. 
 4.-5.2.2023 pidettiin Suomen kaikkien Lions-piirien kokous Seinäjoella, jossa tehtiin päätökset hakijoiden 
kohdemaista.  L-piiri sai yhden paikan Sveitsiin, Islantiin, Israeliin ja kolme paikkaa Italiaan. 
 
L-piirin kansainvälinen nuorisoleiri pidettiin 7.1.-16.1.2023 ja sitä ennen isäntäperhejakso 27.12.2022-
6.1.2023. 
Nuoria tuli Indonesiasta, Ranskasta, Meksikosta, Sri Lankasta, Unkarista, Brasiliasta, Malesiasta ja Italiasta. 
Leiriläisiä oli yhteensä 17. Isäntäperheitä oli 14. Joissakin perheissä oli kaksi nuorta. 
Leirin järjestäjinä toimi LC Pudasjärvi ja LC Pudasjärvi Hilimat. 
Leiri sai suuret kiitokset Suomen nuorisovaihtojohtaja Tor-Erik Backströmiltä. Leiri oli hyvin onnistunut. 
 
 
Mitä asioita PJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
Seuraava leiri L-piirissä on kolmen vuoden päästä ja leiripaikka pitäisi päättää sekä leirirahaa pitäisi alkaa 
kerätä. Tällä hetkellä leiriraha on 4 euroa/klubin jäsen.  
 
 
Mahdollista muuta huomioitavaa    



 
Lohkon/ Toimikunnan puheenjohtajan tilannekatsaus  Helmikuu 2023      Piiri 107-L 
 
Lohko/ Toiminnan ala 
Lapin Leijona  
 

Raportin laatija 
Heimo Turunen 

Mikä on lohkon/toiminnan alan tilanne?  
 
Lapin Leijona 2023 on valmiina, tulee näkymään netissä ensi tiistaista alkaen. Menee painoon Länsi-Lapin 
kirjapainoon heti piirihallituksen kokouksen jälkeen. Painettuna lehti on maaliskuun alussa. Aineistoa tuli niin 
runsaasti, että lehteen kertyi 28 sivua, kuten viime vuonna. Ilmoitusmyynnissä ylitettiin viime vuoden myynti 
300 eurolla, joten klubien tukimaksujen kanssa lehden talous on plussalla. Juttuja toimittivat 21 klubia eli 16 
klubista ei tullut juttuja eikä kuvia. Piirikuvernöörien kierroskertomukset tosin paikkasivat tätä. Ilmoituksia oli 
hankittu 18 klubista tai klubi toimitti omasta tapahtumasta ilmoituksen mm. Sodankylä Martin pilkkitapah-
tumasta. LC Pudasjärvi, LC Kemi ja LC Tornio Pudas toimittivat useamman ilmoituksen. 100 euron tuki-
maksusta lähetetään sähköpostilla lasku 19 klubin rahastonhoitajille, joka toivotaan maksettavan. Ilmoitus-
hankinnassa olisi vielä tehostamista. Siihen tullaan kiinnittämään huomiota ensi lehden tekemisessä. Yksi 
tapa olisi kysyä ilmoitukset niiltä yrityksiltä ja tahoilta, joiden kanssa L-piiri tekee yhteistyötä mm. piirihalli-
tuksen kokouspaikat ja kartoittaa klubin yrittäjäjäsenet ja innostaa heitä ilmoittamaan. Samoin potentiaalisia 
ilmoittajia ovat klubista poisjääneet yrittäjäjäsenet. Eiköhän vielä ole sen verran leijonamieltä, että laittaa 
ilmoituksen piirilehteen. Lehdet toimitetaan klubeille. Suurin osa onnistuu viemällä, muutamaan pohjoisin-
paan klubiin menee matkahuollon kautta. Perinteiseen tapaan jokaiseen klubiin laitetaan myös ylimääräisiä 
lehtiä asetettavaksi yleisöpaikkoihin; huoltoasemille, kirjastoihin, ravintoloihin ym., missä on yleisötiloja. 
Lehden toivotaan myös edesauttavan jäsenhankintaa. Tiedottamisen saralla haluaisin kannusta klubeja 
ottamaan kuvia – vaikka kännykällä – klubitapaamisista ja aktiviteeteista. Paikallislehtiin kannattaa olla 
yhteydessä ja toimittaa juttuja ja kuvia sekä kutsua joskus myös toimittaja esimerkiksi aktiviteettiin tai kutsua 
paikalle piirikuvernöörien vierailun yhteyteen. 
 
Mitä asioita PJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
Mahdollista muuta huomioitavaa 
 

 
 
Lohkon/ Toimikunnan puheenjohtajan tilannekatsaus  Helmikuu 2023      Piiri 107-L 
 
Lohko/ Toiminnan ala 
 
Sri Lankan kummilapset 

Raportin laatija 
 
Raija Hilke 
 

 
Mikä on lohkon/toiminnan alan tilanne?  
 
L-piiri 
 

 Tällä hetkellä ei ole tietoa uusista kummeiksi aikovista 
 Kummit ovat maksaneet koulutusrahan ajallaan 
 Kummit ovat olleet kirjeitse yhteydessä kummilapseensa 

 
Sri Lanka 
 

 Tilanne Sri Lankassa on edelleen taloudellisesti vaikea.  

 Turismi on alkanut onneksi elpyä 
 

 Tammikuussa 2023 on Lions-liiton kummilapsityöryhmän jäseniä ja useita suomalaisia 
kummeja vieraillut Sri Lankassa. Matkan aikana on tarkastettu kaikkien klubien kummilapsitilit 
ja maksutapahtumat.  Klubien järjestämissä lastenjuhlissa on tavattu kummilapset ja heidän 
koulunkäyntinsä edistyminen on tarkastettu. Kummit tulevat saamaan tiedot lapsen tilanteesta 
kevään aikana. 

 
Kummeilla on Facebookissa ryhmä ”Sri Lankan Lions – kummitoiminta”. Tässä kaksi kuvaa tämän 
vuoden vierailusta Sri Lankaan. 

 



  

Kummilapsia ja vanhempia Baddegaman 
lastenjuhlassa 
 

Vierailevia suomalaisia Baddegaman lionien 
kanssa 

 
 
 
Mitä asioita PJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
Mahdollista muuta huomioitavaa 
 

 
Lohkon/ Toimikunnan puheenjohtajan tilannekatsaus  Helmikuu 2023      Piiri 107-L 
 
Lohko/ Toiminnan ala 
 
LCIF-apurahatyöryhmä 

Raportin laatija 
Työryhmän puheenjohtaja Liisa Isomaa 

Mikä on lohkon/toiminnan alan tilanne?  
 
Työryhmä on pitänyt 18.12.2022 pidetyn piirihallituksen kokouksen jälkeen neljä teams-palaveria ja viides 
on sovittu pidettäväksi 14.2023. Työryhmää on täydennetty uusilla jäsenillä Kirsti Ketola (LC Kuusamo 
Pohjanakat, ryhmän tiedotusvastaava) ja Riitta Heliste (LC Rovaniemen Petronella, ryhmän 
hankintavastaava). Lisäksi palavereihin on kutsuttu edustaja aikaisemmin nimettyjen henkilöiden lisäksi 
Sodankylän klubista (Jouko Kuivila), LC Pudasjärvi Hilimoista (Anna-Liisa Seppänen) ja LC Kemistä 
(Raimo Torvela). Työryhmässä on hahmoteltu viestintäsuunnitelmaa ja ratkottu yhdessä piirikuvernöörin 
kanssa laskutukseen liittyviä kysymyksiä.  
 
Piirin apurahatyöryhmän jäsenet ovat olleet erittäin sitoutuneita tehtäväänsä. Palaverien 
osallistumisprosentti on lähes 100 %. 
 
Työryhmän jäsenet ovat jatkaneet tarvekartoitusta 10 paikkakunnalla yhdessä paikallisten lionien kanssa 
(Kemi, Kemijärvi, Kuusamo, Pello, Pudasjärvi, Ranua, Rovaniemi, Savukoski, Sodankylä ja Taivalkoski). 
Tuoreen tiedon mukaan ukrainalaisia on myös Tervolassa. Tervolan klubin edustaja kutsutaan tuleviin teams-
palavereihin. 
 
Paikkakunnilla lukuun ottamatta Tervolaa on paikkakuntakohtaiset lioneista koostuvat työryhmät apuraha-
asiaa varten. Jäsenistöä on tiedotettu projektin etenemisestä paikkakuntakohtaisesti paikallisten 
työryhmien toimesta.  
 
Piirin työryhmä on tehnyt päätöksen apurahan paikkakuntakohtaisesta jakautumisesta jakoperusteena 
paikkakuntakohtaisten pakolaispaikkojen määrä ja antanut paikallisille työryhmille oikeudet tehdä 
hankinnat parhaaksi katsomiltaan tahoilta parhaaksi katsomallaan tavalla. 
 
Ensimmäiset hankinnat on tehty ja ensimmäisiä hankintoja koskevat laskut ovat menossa maksuun. 
Ensimmäisiin konkreettisiin luovutuksiin päästään lähiaikoina.   
 
Mitä asioita PJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? - 
 
Mahdollista muuta huomioitavaa 
     
Piirin LCIF-apurahaprojekti on edennyt suunnitellulla tavalla.  

 


