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Piirikirje ja -tiedote kaikille L-piirin jäsenille 

Lionstoiminnan vauhti on monessa klubissa ollut kiitettävää. Kiitos Sinulle! Klubivierailuilla 
on huokunut yhdessä tekemisen ja innostuksen ilmapiiri. Joitakin kertoja on kaivattu lisää 
tekijöitä, siis tekeviä käsiä ja toimivia yhteyksiä. Tähän voi meistä jokainen tarjota apua 
ehdottamalla uusia jäseniä. Kenet Sinä tuot mukaan yhteiseen harrastukseemme?  
Piirin klubien jäsenmäärä on tällä kaudella vähentynyt 13 jäsenellä (1,5 %). Kutsutaan lisää 
jäseniä ja huolehditaan siitä, että palveluvoimamme säilyy ja kasvaa.  Jos kaipaat toimina-
tanne uudistumista, jotta koet haluavasi tuoda kaverin mukaan, keskustelkaa klubissanne 
ja pyrkikää kehittämään toimintaa.  

Lokakuussa tehty jäsenkysely toi hyvin esille toiminnan arvoja ja antoi suuntaa toiminnan 
kehittämiselle. L-piirin jäsenet olivat koko maan aktiivisimpia vastaamaan kyselyyn. Kiitos 
aktiivisuudesta! 

Kansainvälinen auttaminen on viime aikoina noussut merkittäväksi osaksi suomalaista li-
onstoimintaa Ukrainan kriisin ja pakolaisten vuoksi. Suomessa lionsklubit ovat avustaneet 
täällä olevia Ukrainan pakolaisia runsaasti. Avusta 150000 € on tullut lionien kansainväli-
seltä säätiöltä LCIF:lta. Olemme myös L-piirissä valmistelemassa avustushakemusta sääti-
ölle. Avustuksella hankkisimme esimerkiksi vaatteita, hygieniatarvikkeita tai muuta sel-
laista, jonka voisimme toimittaa paikkakunnillamme asuville pakolaisille. Tämä tapahtuisi 
klubien kautta. Näin voisimme osaltamme lievittää heidän olojaan. Kun asia etenee, 
olemme yhteydessä klubeihin ja sovimme toiminnasta. Olisitko Sinä halukas toimimaan 
tässä projektissa? Jos olet, lähetä minulle sähköpostia, niin soitan ja keskustellaan asiasta 
lisää. 

Myös LC Rovaniemi on aloittamassa tuon kaltaisen avustusyhteistyön. Tarkoitus on paikal-
listen klubien ja lionien kanssa varmistaa jo olemassa olevan lahjoitustavaroiden jakelun 
jatkuminen.  

Jälleen on aika tehdä ehdotuksia seuraavan kauden virkailijoiksi. Ehdotukset Lions-liiton 
puheenjohtajiksi kaudelle 2023–2024 on jätettävä 15.1.2023 mennessä.  
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Sama aikataulu on myös L-piirin tulevan 2. varapiirikuvernöörin haulla. Ilmoittautumiset eh-
dokkaaksi kannatustodistuksineen on toimitettava piirikuvernöörille 15.1.2023 mennessä. 
Kelpoisuusehtona virkaan on, että ehdokas on toiminut aiemmin klubin presidenttinä sekä 
piirisihteerinä tai lohkon- tai alueen puheenjohtajana. Tarkempia tietoja saa aiemmilta tai 
nykyiseltä kuvernööriltä.  

 

Piirin toiminnanalojen asioita: 

Lions 2030 Strategia tehdään yhdessä  
Klubeissa toteutetuista arvokeskusteluista saatu palaute on ollut myönteistä. On todettu, 
että lionstoiminnan tulevaisuudesta käyty ja edelleen käytävä keskustelu on tarpeellista, 
välttämätöntäkin. 

Arvokeskusteluissa kysyttiin mm. millaisia arvoja tulevaisuuden lionstoiminnan tulisi edus-
taa. Eniten kannatusta saivat auttaminen, paikallisuus, luotettavuus ja yhteisöllisyys. Näi-
den pohjalta lähdetään tulevaisuuden strategiaa rakentamaan. 

Jokainen jäsen on päässyt vaikuttamaan lionstoiminnan kehittämiseen myös jäsenkyselyn 
avulla. Kyselyyn vastasi lähes 3 000 lionia, mikä edustaa 17 % koko jäsenkunnasta. L-pii-
rin vastausprosentti oli 23,5 ja se on piirivertailun korkein. 

Kun kysyttiin Lions-järjestön tarkoitusta, eniten kannatusta sai määritelmä Auttaa ja pal-
vella lähimmäisiämme kotimaassa. Lähes yhtä tärkeäksi nousivat kohdat Lisätä yhteisölli-
syyttä ja antaa panos kestävän tulevaisuuden rakentamiseen sekä Olla maineeltaan uusia 
jäseniä houkutteleva. 

Kyselyssä selvitettiin myös, mikä suomalaisessa lionstoiminnassa on tärkeää. Tärkeim-
miksi nousivat Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen sekä Tekemällä auttaminen. 

Kyselyn mukaan tulevaisuuttamme kuvaavat parhaiten määritelmät Merkityksellistä autta-
mista yhdessä onnistuen sekä Lion – vastuullisia ja vaikuttavia tekoja yhteiseksi hyväksi. 

Strategiatyö jatkuu klubeilta ja jäseniltä saadun palautteen ohjaamana.  

Palvelutoiminta ja kumppanuudet 
Klubien palvelutoiminta perustuu usein yhteistyöhön joidenkin toisten tahojen kanssa. Pu-
hutaan kumppanuudesta. Lions-liitolla on valtakunnallisia kumppanuussopimuksia. Niitä 
voi olla piireilläkin ja lähes kaikilla klubeilla on paikallisia yhteistyökumppaneita.  

Kumppanuuksilla on merkittävä vaikutus koko lionstoiminnalle ja sen kehittämiselle. Näistä 
olisikin mukava kuulla ja myös keskustella tarkemmin, vaikkapa seuraavassa lohkotapaa-
misessa.  

L-piirin kansainvälinen nuorisoleiri toteutuu!  Leiri on ollut hyvin suosittu. Hakijoita on 
useista maista (Indonesia, Ranska, Meksiko, Sri Lanka, Unkari, Brasilia, Malesia ja Italia). 
Nyt on kaikkien L-piirin klubien tehtävänä hankkia isäntäperheitä näille nuorille! 

Isäntäperhejakso on 27.12.2022- 7.1.2023 ja leiri on 7.1.-16.1.2023. (7.1. on vaihtopäivä) 
Harkitse mahdollisuuttasi toimia isäntäperheenä ja ilmoita mahdollisuudestasi Paula Taski-
lalle paula.taskila@lions.fi  

Hakemukset nuorisovaihtoon on lähetetty L-piirin klubeille. Haku päättyy 15.12.2023. Tällä 
hetkellä on jo neljä nuorta ilmoittanut hakevansa vaihtoon. Mikäli lähipiirissäsi on nuori, 
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joka voisi ja haluaisi lähteä kesällä vaihtoon, keskustele klubisi mahdollisuudesta toimia 
tässäkin asiassa. Lisätietoja voit kysyä L-piirin nuorisovaihtokoordinaattori Paula Taskilalta,  
paula.taskila@lions.fi 

Lapin Leijona ilmestyy helmikuussa. Lehteen tarvitaan juttuja lions-toiminnasta. Oletko 
halukas kertomaan toiminnastanne. Odotamme kirjoituksia. Tästä tulee klubeille lisää 
tietoa vuodenvaihteessa. Muutoinkin tehkää toiminnastanne näkyvää ja houkuttelevaa.  

Marraskuun Lions-teemana on diabetes. Aiheeseen liittyvä valtakunnallinen webinaari 
pidetään 24.11. Lisää webinaareista https://www.lions.fi/aineistot/esitteet/kuukauden-
teemat-kaudella-2022-23/  

 

Piirin järjestämiä koulutuksia: 

Tulevat marraskuun koulutukset ovat etäyhteydellä kaikille kyseisistä asioista kiinnostu-
neille. 

22.11. Rahastonhoitajien koulutus klo 18.30, jonka pitää piirin rahastonhoitaja Päivi 
Frantti. Ilmoittautumiset 21.11. mennessä tiipesola@gmail.com  

24.11. Somekoulutusta asiasta kiinnostuneille lioneille. Bikka Puoskari kertoo esim. so-
mekanavista kuten Instagramista. Piirin omat Helena Tuulaniemi ja Heimo Turunen kerto-
vat piirin nettisivuista ja Lapin Leijona -lehdestä. Ilmoittautumiset 23.11. mennessä  
tiipesola@gmail.com.  
Ilmoittautuneet saavat linkin koulutukseen. 

Lionien kansainvälinen koulutustarjonta on hyvin monipuolista, joka kattaa myös muuta 
kuin lionsvirkojen hoitamista. Käy tutustumassa https://myapps.lionsclubs.org/  Kirjautumi-
nen vaaditaan.  
Jos sinulla ei ole tunnuksia, rekisteröidy ensin. Rekisteröitymiseen tarvittavan kansainväli-
sen jäsennumerosi saat klubisi sihteeriltä tai rahastonhoitajalta. Voit kysyä sitä myös piiri-
kuvernööreiltä. Autamme mielellämme. 

Klubeilla on Arne Ritari-säätiön adresseja. Käytetään niitä ja samalla tuemme kotimaista 
lionien omaa kotimaista avustustoimintaa. 

Piirin www-sivuilla kerrotaan asioista lisää ja niille myös päivitettyä tietoa koko ajan.  

 

Hyvää marraskuuta! 

 

Jouni ja Raija Hilke 
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