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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 SYYSKUU 2021 
 

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

 
”Aina kun leijonat kokoontuvat, ongelmat pienenevät ja yhteistyöt paranevat. Tämä 

johtuu siitä, että autamme vertaansa vailla olevalla rehellisyydellä ja energialla siellä, 

missä apua tarvitaan omissa yhteisöissämme ja ympäri maailmaa.” 

 

Kauden ensimmäinen piirihallituksen kokous ja iltajuhla pidettiin 28.8. 

Keminmaassa. Erilainen kokous. Tilaisuudessa jaettiin infopisteillä tietoa ja koulutusta 

mm. piirin ja liiton jäsentoimialan toiminnasta, LCIF ja kampanja 100:sta, Lions Quest, 

Rauhanjuliste sekä KiTeNet -hankkeesta. Lämmin kiitos järjestelyistä ja onnistuneesta 

toteutuksesta.  

 

Kokouksessa palkittiin Terttu Alavuokila Melvin Jones -jäsenyydellä ja Liisa Isomaa 

yhden ruusukkeen ansiomerkillä. Kukkakimpuin onniteltiin piirihallituksen jäseniä Liisa 

Isomaata ja Heimo Turusta saavutetuista merkkivuosista. 

 

Iltajuhlaa vietettiin Pohjanrannan juhlahuoneistossa. Lämpimän lionshenkisen kunnan 

tervehdyksen juhlaan toi Keminmaan vs. kunnanjohtaja Hannele Matinlassi.  

 

Juhlassa paikallaolijoista palkittiin Tiina Pesola Melvin Jones -jäsenyydellä ja lions 

ritariksi lyötiin Veikko Laakso. Kahden ruusukkeen ansiomerkin saivat Hilkka Paloniemi 

ja Matti Mälkiä. Lisäksi Matti Mälkiälle luovutettiin LCIF:n kahden timantin 

Progressiivinen Melvin Jones -pinssi ja Kampanja100:n lasi/akryyli palkinto 

saatekirjeineen. Tuomo Romakkaniemi palkittiin Suomen lionsliiton ansiotähdellä sekä 

Päivi Frantti ja Mirja Torvela yhden ruusukkeen ansiomerkillä.                                                         

Lämpimät onnittelut ansioituneille leijonille. 



Kuvernöörineuvosto kokoontui etänä 4.9. Päätösasiana oli piiriraha, jota myönnettiin 

L-piirille 7300 €. Todettiin vuosikokouspäätökset ja piirijakouudistuksen palautumisen 

valmisteluun. Liitossa haettavana lions 2030-strategiatyöryhmän vetäjä. 

Piirijakouudistus kytketään osaksi strategiatyötä.  

 

Strategiatyöryhmän vetäjän hakuilmoitus on 2.9. ilmestyneessä Lion lehdessä. Haku 

päättyy 30.9.2021. Toivon, että L-piiri aktivoituu ja löytää oman ehdokkaansa.  

 

Syyskuun toimintaa 

Suomen Lions-liitto, lionsklubit sekä Lastenklinikoiden Kummit tekevät yhdessä hyvää 

lasten syöpätautien hoidon, hoitomenetelmien ja tutkimuksen kehittämiseksi Suomessa. 

Tue pientä potilasta. Minkä tahansa jo olemassa olevan klubin aktiviteetin voi omistaa 

syöpälapsille ja ohjata tuoton Lastenklinikoiden kummien kautta. Jo pitkään koronan 

runtelemat Hyvän mielen konsertit on tarkoitus herättää henkiin ensi kevääksi. Lasten 

syöpä -webinaari on katsottavissa liiton sivuilla. 

 

Kotimaisen 100 % presidentin ansiomerkki -esitys on tehtävä piirikuvernöörille 
15.9.mennessä. Hakemuslomake liitteenä. 

 

Joulukortit 

Varsinaiset Lions-joulukortit 

Tämän kauden uudet retrotyyppiset joulukortit klubit tilaavat itse Lionsverkkokaupan 

kautta kuten ennenkin. Klubeille suositellaan materiaaleihin tutustumista tarkasti heti 

kauden alussa. Työryhmä tulee seuraamaan suosituksen edistymistä erillisillä 

yhteydenotoilla sähköpostitse klubien presidenteille. 

Ilahduta ikäihmistä 

Työryhmä päätti tarjota edellisten kausien myymättömiä joulukortteja klubeille 

omakustannushintaan 12 €/pkt, joka sisältää 280 joulukorttia. Näin klubit voivat lähettää 

joulukortin toiminta-alueidensa vanhuksille jaettavaksi palvelutaloissa ko. talon 

henkilökunnan kautta asiasta sovittuaan. Klubin kiinnostus tulee ilmoittaa työryhmälle 

30.9.2021 mennessä. Tähän asti tilauksia on tullut 48 klubilta. Ko. joulukortit ovat 

toimitusvalmiina ja ne kannattaa tilata pikaisesti klubeille lähetetyn linkin kautta. Ohessa 

vielä linkki https://link.webropolsurveys.com/S/87C02E654B6DFCEC  

Lisätietoja yllä olevista www.lions.fi/jasenille/varainhankinta/lions-joulukortit/  tai 

Hannele Tanner-Penttilä, p.0400 320753 ja tannerpenttila@gmail.com 

  

https://link.webropolsurveys.com/S/87C02E654B6DFCEC
http://www.lions.fi/jasenille/varainhankinta/lions-joulukortit/
mailto:tannerpenttila@gmail.com


Lions Info 2021-2022 on ilmestynyt Lions -lehden nro 4 mukana.  

 

Webinaarit                                                                                                                            

Ajankohtaisia ja mielenkiintoisia webinaareja on katsottavissa liiton sivuilta. Uusi tapa 

elävöittää klubi-iltoja katsomalla n. 30 minuutin ajankohtaisinfoja. Saadaan hyvää 

koulutusta ja lisätään ymmärrystämme lionstoiminnasta. 

 

LCIF ja Kampanja 100 

Haastamme kaikki klubit mukaan edes pienellä panoksella kampanjan viimeiseen 

kauteen. Hieno tapa osallistua kampanjaan on esim. Melvin Jones -jäsenyyden 

hankkiminen klubin ansioituneelle jäsenelle. Me vapaaehtoisjärjestössä emme saa 

rahallisia bonuksia, vaan ainoa tunnustus ansiokkaasta työstä on kanssaihmisiltämme 

saama arvostettu huomionosoitus. 

 

Arne Ritari -säätiö 

Arne ritari -säätiö tukee suomalaista lionismia apurahoilla. Säätiön adresseja 

käyttämällä edistät lionstoimintaa. Adresseja on myynnissä toimikuntapuheenjohtajalla, 

kuvernööritiimillä ja helpoiten suoraan Suomen Lions-liiton säätiön sivuilta. 

 

Rauhanjulistekilpailu  

Vielä ehditään mukaan. Kilpailutyöt toimitettava piirikuvernöörille 13.11.2021 

mennessä. 

Annetaan lapsille mahdollisuus keskustella rauhasta ja ilmaista siitä näkemystään 

kuvallisesti. Kilpailun kautta lionit viestittävät kansakuntien välisen yhteistyön 

tärkeydestä ja rauhantyöstä. Klubit, vielä on aikaa tilata kilpailupaketteja ja luoda 

yhteistyötä koulujen kanssa. 

 

Lions Quest  

Ilmainen liikuntaseurakoulutus Torniossa 25.9.2021.Haku päälle ja aktivoidaan nuorten 

ohjaajia ja valmentajia osallistumaan Elämisen taitoja -koulutukseen. 

 

Jäsentilanne 

Jäsentilanne kauden alussa 1.7. oli 931 jäsentä.                                                                                                 

6.9. päivityksen mukaan L-piirissä on 927 jäsentä.  

Klubeja L-piirissä on 38.  

 

 

Yhteistyöterveisin  

Veijo ja Annu 

 
 

 



KOTIMAINEN 100 % PRESIDENTIN 
ANSIOMERKIN ESITYS 

Kotimainen 100 % presidentin ansiomerkki myönnetään lionsklubin presidentille, joka toimintakautensa aikana on 
esimerkillisesti edesauttanut lionstoiminnan menestystä kotimaassa. Ansiomerkin saamiseksi kauden 2020 - 2021 
klubin sihteerin tulee täyttää tämä esitys, tarkastaa että kaikki ehdot täyttyvät, allekirjoittaa se em. kauden 1. vara-
presidentin kanssa ja lähettää se kauden 2020 - 2021 piirikuvernöörin myönnettäväksi viimeistään 15.9.2021. 
Ansiomerkin jakamisen ajankohdan ja tavan päättää piirikuvernööri.  
Ansiomerkin saamisen edellytykset ovat (rastita täyttämänne vaatimukset): 
 
 1. Klubi on suorittanut kaikki maksuvelvoitteensa Suomen Lions-liitolle. 

 

 2. Klubi on ilmoittanut tulevan kauden virkailijansa Suomen Lions-liitolle määräaikaan mennessä. 

 

 3.   Klubin jäsenmäärä ei ole pienentynyt  

 

  4.       Klubiin on toimintakaudella otettu vähintään yksi uusi jäsen tai 

       Klubi on perustanut lions- tai liitännäisklubin tai 

       Klubi on toiminut leoklubin taustaklubina 

 

 5. Klubilla on ollut valtuutettu edustaja Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa kauden aikana. 

 

 6. Klubilla on ollut valtuutettu edustaja kauden aikana oman piirin vuosikokouksessa. 

 

7. Klubi on osallistunut vähintään yhteen moninkertaispiirin (Lions-liitto) aktiviteettiin kuten 

 nuorisovaihtoon tai 

 yhteispohjoismaiseen aktiviteettiin tai 

 liiton vuosikokouksen hyväksymään muuhun aktiviteettiin. 

 

 8. Klubi on kauden aikana maksanut Arne Ritari –säätiön maksuja, korttimaksuja ja/tai Quest-maksuja vähintään 200 

eurolla.  

Lahjoitusten yhteissumma on _______ euroa.  

 

 9. Klubi on osallistunut piirin vuosikokouksen päättämiin aktiviteetteihin ja maksanut piirikokouksen päättämät maksut.  

 

 (Myöntäjä voi perustelluista syistä poiketa yhdestä kohtien 4 - 9 vaatimuksesta.) 

  

Täytettyään kaikki edellä esitetyt vaatimukset toimintakaudella 2020 - 2021 anoo Lions Club 

________________________________________________ r.y. ansioituneelle kauden 2020 - 2021 presidentilleen 

 

(nimi)________________________________________________ kotimaista 100 % presidentin ansiomerkkiä. 

 

Paikkakunta ja päivämäärä  ________________________________________________ 
 
 
Allekirjoitukset _____________________________ _____________________________ 

1. varapresidentti 2020 - 2021 sihteeri 2020 - 2021 
 

 
(Piirikuvernööri 2020 – 2021 täyttää) 

Myönnän edellä esitetyn 100 % presidentin ansiomerkin ko. klubin ansioituneelle presidentille. 

 

________________________________________________ 107-____________________________________ 
Paikka ja päivämäärä  Piiri/Piirikuvernöörin 2020 - 2021 allekirjoitus 


