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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 KESÄKUU 2022 
 

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

 
Liiton vuosikokousviikonloppua vietettiin 10.-12.6.2022 Kouvolassa. 

 

Suuri kiitos vuosikokoukseen osallistuneille. Tilaisuuksia kunnioitti läsnäolollaan 

järjestön kansainvälinen presidentti Douglas X. Alexander.  

 

Suomen Lions-liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2022-2023 valittiin 

VCC Heikki Mäki LC Paattinen ja varapuheenjohtajaksi DG Mika Pirttivaara LC Tapiola.  

Onnea ja menestystä valituille. 

 

Vilkkain keskustelu käytiin Lions-nuorisoarpojen myynnin muutosesityksestä. 

Muutoksella tavoiteltiin arpamyynnin tuoton merkittävää kasvattamista ja samalla 

aktiviteettien tuottojen käytön laajentamista liiton kaikkiin palveluaktiviteetteihin sekä 

liiton katastrofirahastoon. KVN:n muutosesitys kaatui äänestyksessä. Arpa-aktiviteettiä 

jatketaan nykyisen käytännön mukaisesti. 

 
L-piirin strategialähettiläät Suomen Lions-liiton Strategia 2030 -työryhmässä 

Piirin strategialähettiläiksi on nimetty lion Anitta Ojanperä LC Pello ja lion Ulla-Maija 

Paukkeri LC Pudasjärvi. Strategialähettiläinä piirissä toimii luonnollisesti myös 

kuvernööritiimi: Jouni, Tiina ja Matti.  

Strategialähettilään tehtävänä on toimia siltana Strategia 2030 -työryhmän ja piirin 

klubien välillä. Lions Strategia 2030 -työstä viestiminen piirissä ja klubeissa. 

Tulevaisuuden visiosta ja tavoitteista kertominen ja strategian sanoittaminen. Toimia 

motivoivana voimana syyskaudella käytävien arvokeskustelujen ja arvokyselyn 

onnistumiseksi.  



KVN Rovaniemellä 

 

Syyskauden ensimmäinen kuvernöörineuvoston kokous järjestetään  

Rovaniemellä 26.-27.8.2022. Tutustu ohjelmaan jäsensivuilla ja ilmoittaudu mukaan. 

Sitovat ilmoittautumiset ja varaukset 21.7.2022 mennessä.   

 

Club Excellence Award 

                                            

Klubin erinomaisuuspalkinto osoituksena klubin erinomaisesta toiminnasta haettavissa 

31.8.2022 mennessä. Hakemukset piirikuvernöörille. Hakulomake liitteenä. 

 

MyLion -raportointi 

 

Vielä on mahdollisuus ottaa loppukiri kauden aktiviteettien raportoinnissa. 

Raportointeja mahdollisuus tehdä 15.7.2022 asti. 

 

Isäntäperhe-etsinnän loppukiri I-piirissä 

 

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Lions-clubit etsivät vielä muutamia isäntäperheitä 

heinäkuun lopussa saapuville eurooppalaisille Lions-vaihto-oppilaille. He ovat iältään 

17-20-vuotiaita. Vielä olisi tarve löytää isäntäperhe 3 pojalle ja 3 tytölle. Nuoret ovat 

kotoisin mm. Italiasta, Sloveniasta, Turkista ja Saksasta. He ovat urheilullisia, 

musikaalisia, eläinrakkaita ja puhuvat hyvää sujuvaa englantia. Haluaisitko siis 

kansainvälisen tuulahduksen kotiisi tänä kesänä ja uuden tuttavuuden Euroopasta? 

 

Voisiko perheesi siis tarjota 1-2 viikon majoitusta/ruokailua nuorelle ajalla 16.7-30.7 

kodissasi? Vaihtareita voi ottaa myös kaksi, jolloin nuorista olisi seuraa toisilleen. Mikäli 

asia kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä marika.haapakoski@lions.fi.  

 

Kampanja 100, Kiitosten aika: LCIF-koordinaattori Heikki Hemmilä 

 

”Hei L-piirin klubit, 
 
Lähetän vielä piirin ja maailman kesäkuun loppupuolen tilastot tiedoksenne. 
Voitte jakaa klubin kaikille jäsenille. Liitteenä lista Melvin-Olympialaisten 
karsinnan läpäisseistä ja niistä Kouvolan vuosikokouksessa IP Douglas 
Alexanderin valvonnassa arvotut voittajat, jotka siis tulevat saamaan 
ylimääräisen Melvinin valitsemalleen henkilölle. 
 
Lisäsin exceliin vielä listan yksityisistä jäsenistä, jotka ovat tukeneet kampanjaa 
omalla panoksellaan, riippumatta siitä, oliko se kympin lahjoitus hattuuni vai 
tekikö lahjoituksellaan yksin koko klubista Malliklubin.  Meitä oli kaikkiaan 291 
henkilöä ja tuloksemme 160.632,45 vastasi lähes kuudesosaa koko Suomen 
Lionien tuloksesta.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lions.fi%2Fjasenille%2Fjasensivut%2Fkokoukset%2Fkvn-kokous-2-22-23%2F&data=05%7C01%7Cveijo.nurmikumpu%40lappia.fi%7C3024a753b5124b842be108da4cbf6e83%7Cf7a94770942f421cb8914405c3929137%7C0%7C0%7C637906682323129370%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MO5FKse7nItMMom3bXw7vNOb2X2ohIqAC44XVp652u0%3D&reserved=0
mailto:marika.haapakoski@lions.fi


Listalta voi puuttua joitakin nimiä, jos on esimerkiksi netissä maksaessa laittanut  
maksajaksi klubin. Kiitos heillekin! Koontilistalla on yksityisten osuus jopa yli 
200.000, koska siinä on mukana myös lahjoituslupaukset. 
 
Tämä on ollut antoisa, mutta haastava 5 vuotta. Työtäni jatkaa Juhani Kautonen, 
LC Kerimäki/Puruvesi, H-piiristä. L-piirin koordinaattorina jatkaa Matin jälkeen 
IPDG Veijo Nurmikumpu, LC Keminmaa. 
 
Jatkakaa edelleen hyvää kansainvälistä työtä. Joillakin klubeilla on jo 
jäsenkeskiarvo (PMA) lähellä 500 dollaria. Vieläkin on viikko aikaa lähettää 
sitoumus malliklubiksi, tai korottaa tavoitetta vaikka Visionary-tasolle 
(750USD/jäsen), jos tuntuu, että seuraavan kolmen vuoden aikana voisitte saada 
tuon tavoitteen täyteen. 
 
Hyvää kesää ja Hyvää uutta Lions-kautta 
 
Heikki Hemmilä” 

 

 

Jäsentilanne 

 

Piirin jäsenmäärä on huvennut kauden aikana 68 jäsenellä. Uusia jäseniä on liittynyt 

lions -toimintaan 35 ja eronnut 103. Eronneista jäsenistä poisnukkuneita on 14. Piirissä 

on tällä hetkellä 863 jäsentä.  

 

Klubeista LC Pelkosenniemi ja LC Taivalkoski ovat tyhjentäneet rekisteristään kaikki 

jäsenet. Tulevan kauden tavoitteeksi tulee asettaa ko. klubien uudelleenaktivointi. Eivät 

avun ja palvelun tarvitsijat ole ko. paikkakunnilta mihinkään kadonneet. Meitä tarvitaan, 

ehkä tulevaisuudessa entistä enemmän.   

 

 

Kiitän teitä koko sydämestäni uskomattomasta tuestanne tänä vuonna. Minulla on ollut 

etuoikeus työskennellä kanssanne ja palvella teitä L-piirin kuvernöörinä. 

 

Lämmintä ja rentouttavaa kesää. Kerätään voimia ja valmistaudutaan innolla tulevaan 

kauteen. Palvellaan sydämellä. 

 

 

Hyvää keskikesän juhlaa teille kaikille!  

 

 

Lämmöllä kiittäen 

                                                                                                                                                        

Veijo ja Annu 


