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Piirikirje L-piirin jäsenille, lokakuu 2022 

Suurin osa klubeista on päässyt lionstoiminnassa jo hyvään vauhtiin. Toki 

osa on vielä lähtötelineissä. Jokaista klubin jäsentä tarvitaan toimintaan, 

Sinua tarvitaan ja Sinua odotetaan. Ole siis rohkeasti rakentamassa paik-

kakuntasi parempaa tulevaisuutta.  

Toimintakauden ensimmäinen neljännes on takana ja olemme saaneet vierailla mo-

nissa klubeissa. Vaikutelma on hyvä. Tosin tapaamisiin ja kokouksiin osallistuneiden 

määrä on ollut vaatimaton.  

Jos klubisi toiminta kaipaa uudistamista, tule rohkeasti mukaan, kerro ajatuksesi ja ra-

kentakaa yhdessä klubi, joka vahvistaa ja inspiroi. Pyrkikää tapaamisiin, joista lähdette 

virkistyneinä ja innostuneempina kuin sinne mennessä. Klubiviihtyvyyden varmistami-

seen tarvitaan meitä kaikkia. Sinulla on merkittävä paikka muiden klubilaisten keskellä. 

Huolehdithan ettei paikkasi jää tyhjäksi. Osallistu aktiivisesti ja pyydä kaverisikin mu-

kaan! Tai miksipä et kysyisi kahta. 

Suomalaisessa lionstoiminnassa on juuri nyt menossa strategian tekeminen ja siihen 

liittyen arvokeskustelut. Ensi viikolla jokaiselta jäseneltä tullaan kysymään juuri hänelle 

tärkeitä arvoja ja toiminnan perusteita. Olethan aktiivinen vastaamisessa. Näinkin voit 

vaikuttaa klubisi ja koko Lions-liikkeen kehittymiseen.  

Jos tarvitsette rohkaisua ja vahvistusta toimintatavoillenne, koko piirihallitus ja sen jä-

senet ovat käytettävissänne. Olkaa rohkeasti yhteydessä.  

 

Vielä muutama ajankohtainen asia: 

Rauhanjulistekilpailu on loppusuoralla. L-piirin voittajatyö valitaan piirihal-

lituksen kokouksessa Pikku-Syötteellä 19.11.Kilpailutyöt tulee toimittaa pii-

rikuvernööri Jouni Hilkkeelle tai jollekin muulle kokoukseen tulevalle piiri-

hallituksen jäsenelle 15.11.2022 mennessä 
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Haku kansainväliseen nuorisovaihtoon on alkanut ja se päättyy 15.12. 

Kahdeksan L-piirin klubia on nimennyt nuorisovaihtohenkilön, jonka tehtä-

vänä on hankkia nuorisovaihtoon lähteviä nuoria ja isäntäperheitä tänne 

saapuville kansainvälisille nuorille.  

Pikku-Syötteen kansainvälinen talvileiri on 7.1.-16.1.2023 ja sitä ennen 

on isäntäperhejakso 27.12.2022-7.1.2023. Leirille otetaan 20 nuorta. Haku leirille päät-

tyy 30.10. Tällä hetkellä hakijoita on jo 11. Nuoria on tulossa mm. Australiasta, Indone-

siasta ja Meksikosta. 

Nyt meidän kaikkien tärkeä tehtävä L-piirissä on hankkia isäntäperheitä näille nuorille. 

Kiinnostuitko? Voisitko Sinä tai läheisesi ottaa nuoren tai kaksi perheeseesi? Ole yh-

teydessä joko klubisi presidenttiin tai piirin nuorisovaihtojohtaja Paula Taskilaan  

(paula.taskila@lions.fi)  

 

Kummilapsityö Sri Lankassa on Suomen Lions-liiton vanhin kansainväli-

nen avustusohjelma, jonka puitteissa Suomen ja Sri Lankan lionit ovat teh-

neet yhteistyötä vuodesta 1986. 

Tällä hetkellä koulutusavustusten merkitys on entisestään korostunut Sri 

Lankan taloudellisten ja poliittisten vaikeuksien vuoksi. Perheiden, etenkin vähävarais-

ten, toimeentulo on vaikeutunut valtavasti korkean inflaation ja säännöstelyjen vuoksi. 

Ohjelmassa on tällä hetkellä mukana noin 1000 lasta. Kummeina toimii yksityisiä hen-

kilöitä, lionsklubeja, yksityisperheitä sekä harrastus- ja työyhteisöjä. 

Mutta lisää kummeja kaivataan. Tärkeää on, että kummiksi ryhtyvä on huolellisesti tu-

tustunut kummitoimintaan ja päättänyt huolehtia lapsen koulutusavustuksesta säännöl-

lisesti.  

Lisätietoa saat Lions-liiton ja L-piirin sivuilta osoitteissa: 

https://www.lions.fi/toiminta/lapset-ja-nuoret/sri-lankan-kummilapset/ ja 

https://lpiiri.lions.fi/toiminta/kummilapset-sri-lankassa/ 

Otathan yhteyttä, jos kummina toimiminen kiinnostaa! Raija Hilke, 040 8396470, 

raija.hilke@lions.fi  

 

Lastenklinikoiden Kummit 

Lions-liitolla on kumppanuussopimus Lastenklinikoiden Kummien kanssa. 

Varoja on saatu kerättyä tähän mennessä noin 47000 €, kun tavoitteemme 

on ollut 100000 €. Kumppanuussopimus päättyy tämän vuoden vaihteessa 

ja kummien kanssa yhdessä on kehitetty loppuvuotta varten seuraavat akti-

viteetit.  
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1. Jokaiselle jäsenelle mahdollinen ”Vitosella kympin arvoista työtä”. 

2. Jokaiselle klubille mahdollinen ”Klubi osallistuu Kummien JouluMielelle - konsertti-

keräykseen 500 eurolla”. 

Katso tarkemmin https://www.lions.fi/site/assets/files/1330/kummit_ja_suomen_lions_-

liitto_-_joulu_2022.pdf 

Joulutapahtumissa tehtäviä keräyksiä varten klubit voivat pyytää keräyslippaita piirin 

GST Tuomo Romakkaniemeltä 

 

Piiri tarjoaa lioneille koulutuksia. Kaikki piirin järjestämä koulutus on 

avointa kaikille. Tule mukaan! Lisätietoa https://lpiiri.lions.fi/toiminta/koulu-

tustoiminta/  

Piriin tulevan kauden toimijoiden haku on meneillään. Mikäli olet 

kiinnostunut, ota yhteys tulevaan piirikuvernööri Tiina Pesolaan, 

tiina.pesola@lions.fi  

 

Ensi kauden 2. varapiirikuvernööri 

Vuorossa on 1. alue ja haku tehtävään päättyy 15.1. Varsinainen hakuilmoitus on 

marraskuun kirjeessä, tässä herätystä ehdokkuuteen.  

Lokakuun teemana on Vesi vanhin voitehista (Nälkä-teeman sijasta) 

Teemawebinaari pidetään 27.10. klo 18 -   ilmoittaudu/osallistu webinaariin 

 

Iloa ja Valoa toimintaan! 

 

Jouni ja Raija Hilke 
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