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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 TOUKOKUU 2022 
 

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

 
Piirin vuosikokous ja Arne Ritari & Melvin Jones & L-piirin vuosijuhla pidettiin 

23.4.2022 Keminmaassa.                                                                                                                           

Suuri kiitos vuosikokoukseen ja juhlaan osallistuneille. Tilaisuuksia kunnioitti 

läsnäolollaan Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Sanna Mustonen puolisoineen.  

 

Piirikokouksessa valittiin piirihallitus toimintakaudelle 2022-2023. Piirikuvernööriksi 

valittiin Jouni Hilke LC Rovaniemi/Pöyliö, 1. varapiirikuvernööriksi Tiina Pesola LC 

Rovaniemi/Petronella ja 2. varapiirikuvernööriksi Matti Puolakanaho LC Pello. 

Lämpimät onnittelut valinnastanne ja onnen- ja menestyksen toivotukset tulevalle 

toimintakaudellenne. 

 

Kokouksessa palkittiin Heimo Turunen Liiton ansiotähdellä ja Raija Kylmälä yhden 

ruusukkeen ansiomerkillä. 100 %:n presidentin ansiomerkillä palkittiin Arto Koivuniemi 

ja Tommi Venäläinen. 

 

Kukkakimpuin ja muistamisin onniteltiin PDG Matti Mälkiää ja 1VDG Jouni Hilkeä 

merkkipäivien johdosta.  

 

Arne Ritari, Melvin Jones ja L-piirin vuosijuhlaa                                                                                                                 

vietettiin Pohjanrannan juhlahuoneistossa. Juhlassa esiintyi Keminmaan 

nuorisolauluryhmä ja juhlapuheen piti Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Sanna 

Mustonen. 

 

 



Juhlassa luovutettiin Matti Mälkiälle LCIF:n kolmen timantin ja Emma Mälkiälle yhden 

timantin Progressiivinen Melvin Jones -pinssi.                                                                                               

Arto Koivuniemi palkittiin Melvin Jones Fellow -jäsenyydellä.                                                         

Jouni Hilke ja Ahti Massa palkittiin Medal of Merit ansiomerkillä,                                                                                   

Veijo Nurmikumpu Liiton ansiotähdellä ja Kosti Hietala yhden ruusukkeen ansiomerkillä. 

Puolisoansiomerkin saivat Hilkka Laakso, Irma Jakovlev ja Annu Nurmikumpu. 

Piirikuvernöörin tunnustuspalkinnon sai Erkki Alakuijala.                                                          

Lämpimät onnittelut ansioituneille leijonille ja puolisoille. 

Hyvän mielen konsertti                                                                                                              

järjestettiin 24.4.2022 Keminmaassa. Suomen Lions-liitto, lionsklubit sekä 

Lastenklinikoiden Kummit tekevät yhdessä hyvää lasten syöpätautien hoidon, 

hoitomenetelmien ja tutkimuksen kehittämiseksi Suomessa. Tavoitteenamme on kerätä 

yhdessä 100 000 euroa pienten potilaiden auttamiseksi. Keminmaassa järjestetyssä 

hyväntekeväisyyskonsertissa kartutettiin keräyspottia 2400 eurolla. Kiitoksia kaikille 

osallistuneille. Konsertin tunnelmaan pääset linkistä http://www.rokkineuvos.fi/412475318 

 
Suomen Lions-liiton Strategia 2030 -työryhmä                                                                                                         

hakee alueellisia strategialähettiläitä. 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. 

Jos haluat olla mukana kehittämässä kansainvälisen 

hyväntekeväisyysorganisaatiomme toimintaa, lähetä lyhyt hakemuksesi ja kerro 

osaamisestasi piirikuvernöörille 23.5.2022 mennessä.                                           

Strategialähettiläs -hakuilmoitus piirikirjeen liitteenä. 

Toukokuun toimintaa 

Monen klubin perinteisiin kuuluu stipendien lahjoittaminen koulunsa päättäville lapsille ja 

nuorille. He ovat stipendinsä todella ansainneet. Myös opettajat ovat kuluneen vuoden 

aikana joustaneet ja sopeutuneet muuttuviin olosuhteisiin. Olisiko paikallaan kiittää 

lähikoulun opettajaakin? Voisitte tukea heitä hankkimalla Tunnenallet-tuotteita 

kiitokseksi lukuvuoden työstä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen. Tunnenallet-tuotteita 

käytetään varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa tunnekasvattajana. Ketään ei jätetä, 

petetä eikä kiusata, vaan kaikki ovat ystäviä keskenään. Tuotteisiin voi tutustua ja tilata 

osoitteesta:  http://www.lionsquest.fi/materiaalitilaus/ 

Lions Quest                                                                                                                  

Ilmainen liikuntaseurakoulutus Torniossa 14.5.2022 klo 9-16 Park Hotel Torniossa. 

Haku päälle ja aktivoidaan nuorten ohjaajia ja valmentajia osallistumaan Elämisen 

taitoja-koulutukseen. Koulutus on vaarassa peruuntua vähäisen osallistujamäärän 

http://www.rokkineuvos.fi/412475318
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lionsquest.fi%2Fmateriaalitilaus%2F&data=05%7C01%7Cveijo.nurmikumpu%40lappia.fi%7Cbd0850c350ee485d8b5708da28cc06f1%7Cf7a94770942f421cb8914405c3929137%7C0%7C0%7C637867154024025667%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CDeoye8fts11oAWIX0IaaMdIxQyEZR7ZfR0YEcQdf0k%3D&reserved=0


johdosta. Nyt tulee vahva suositus koulutuksen pelastamisen puolesta. Hakuaika 

päättyy 2.5., mutta jos olemme aktiivisia, saamme vielä muutaman osallistujan. 

Lionien yhteinen kävelyviikko on 7.-15.5.                                                                                            

Tänä keväänä lionien valtakunnalliseen kävelyviikkoon sisältyy kaksi viikonloppua, joten 

klubien yhteisille kävelytapahtumille löytyy helpommin sopiva ajankohta. Askelia on 

mukava kerryttää yhdessä, jopa klubi-illan voisi järjestää toukokuussa kävellen. Lions 

kävelyviikon Fb:ssä pyörivät jälleen suurta suosiota saaneet kivat kisat, eli hauskoilla 

kuvilla, sykähdyttävillä tarinoilla ja leijonamaisella tsemppihengellä voi päästä 

palkinnoille! 

LCIF ja Suomen Lionit auttavat Ukrainaa hädässä                                                

Joukossamme on vielä talvisodan kokeneita henkilöitä, joten ei ihme, että Ukrainan 

”talvisota” koskettaa meitä. Kampanja100 onkin nyt päässyt hyvään vauhtiin. Helmi-

maaliskuun aikana on LCIF:n Ukraina-keräykseen lahjoitettu enemmän kuin koko viime 

kaudella yhteensä. Suomen kokonaistulos on nyt yli 1.2 miljoonaa. 

 

Sodan kasvot paljastuivat viimeistään tuhotun Butšan kaduilta. Avun tarve on valtava, 

niin aineellisen kuin henkisen. Me voimme auttaa vielä valmistautumalla                                     

LCIF-Eurooppa päivään 21.5.2022. Senkin kohteena on Ukraina. Hankitaan katos, 

myyntipöytä, esitteitä, myytävää, ja laitetaan Liiton keräystarrat töihin. Keräyslippaita ja 

tarroja saatavana piirin kuvernööritiimiltä ja palvelukoordinaattori Tuomo 

Romakkaniemeltä. 

Maksuyhteydet: Lions-liiton kautta FI54 8000 1970 8298 84 ”klubi” ja ”Ukraina” tai 

suoraan omalla Visalla www.lionsclubs.org/fi ja linkki yläpalkissa. Katso myös 

LCIF:n keräämää aineistoa, johon voitaisiin toimittaa sisältöä myös Suomesta. 

 

Klubien virkailijakoulutukset                                                                                         

Onnittelut valinnastanne klubivirkailijaksi. Jotta onnistuisitte tehtävässänne 

klubivirkailijoina ja klubinne toiminnan kehittäjinä, osallistukaa virkailijakoulutuksiin. 

Siitäkin huolimatta, että olette olleet jo aiemmin klubin jossakin virassa ja osallistuneet 

aiemmin koulutuksiin. Tapaatte kollegojanne ja voitte vaihtaa mielipiteitänne ja 

ajatuksianne. Kertaus on opintojen äiti. Koulutukset ovat avoimia kaikille lioneille, mutta 

klubivirkailijoille katson niiden olevan velvoittavia. Ilmoittautumiset koulutuksiin piirin 

sivulta: Ilmoittautuminen toimihenkilö-koulutuksiin | Lions-piiri 107-L ry 

 

Liiton vuosikokous  

on Kouvolassa 10.-12.6.2022. Olethan jo ilmoittautunut. Linkki ilmoittautumisiin löytyy 

piirin ja liiton sivuilta.  

Suomen Lions-liiton puheenjohtajaehdokkaat kaudelle 2022-2023 ovat: 

CC ehdokas, Heikki Mäki LC Paattinen 

VCC ehdokkaat: IPDG Nina Moilanen LC Vihti, DG Mika Pirttivaara LC Tapiola ja PDG 

Veikko Teerioja LC Lappeenranta.    

  

http://www.lionsclubs.org/fi
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/humanitarian-crisis-ukraine
https://lpiiri.lions.fi/uutiset/ilmoittautuminen-toimihenkilo-koulu/


Vuosikokouksessa esitetään Lions-arpojen osalta muutosta. Muutoksella tavoitellaan 

tuoton merkittävää kasvattamista ja samalla aktiviteettien tuottojen käytön laajentamista 

liiton kaikkiin palveluaktiviteetteihin sekä liiton katastrofirahastoon, jolle kohdistettaisiin 

20 prosenttia arpojen tuotosta. Samalla vahvistetaan liiton kykyä investoida lion-

toiminnan kasvuun. 

Kasvattaminen tapahtuu siten, että jokaiselle jäsenelle lähetetään viisi arpaa. Niiden 

ostaminen on täysin vapaaehtoista ja lähetyksen mukana tulee kirjekuori, jossa arvat 

voi palauttaa ilman kuluja. Painettujen arpojen määrä tulee olemaan yli viisi kertaa 

nykyistä suurempi ja myös jaettavien palkintojen määrä kasvaa samassa suhteessa. 

Arpoja voi edelleen myydä myös ulkopuolisille. 

 

Jäsentilanne 

Jäsentilanne kauden alussa 1.7. oli 931 jäsentä.1.5. päivityksen mukaan L-piirissä on 

902 jäsentä. Klubeja L-piirissä on 38. Jäsentilanne on kohtuullinen, mutta tilastoja 

voidaan toki vielä parantaa. 

 

Meillä on kaksi toimintakuukautta jäljellä. Otetaan loppukiri ja löydetään joukkoomme 

palvelevia käsiä. Toimintamme perusta on hyvinvoiva klubi. Pidetään huolta itsestämme 

ja toisistamme.                                                                               

 

 

Yhteistyöterveisin  

                                                                                                                                                                 

Veijo ja Annu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Avoinna tehtäviä Lions-toiminnan strategialähettiläinä  
Suomen Lions-liiton strategiatyöryhmä hakee alueellisia strategialähettiläitä.  
Onnistut ja viihdyt strategialähettiläänä, jos:  
• Haluat perehtyä syvällisemmin lionstoiminnan monimuotoisuuteen piirin ja liiton tasolla.  
• Olet aidosti kiinnostunut suomalaisen lionstoiminnan imagon ja maineen pitkäjäntei-sestä kehittämisestä 
ja uudistamisesta.  
• Visio ja arvot ovat asioita, joiden tulevaisuuteen ohjaavaan voimaan uskot.  
• Olet valmis viemään muutosta eteenpäin ja sitoutumaan lähettilääksi ainakin vuoteen 2024 asti.  
• Et kaihda esiintymistä, mutta osaat myös kuunnella.  
• Haluat oppia uutta ja kohdata jäseniä sekä potentiaalisia lioneita erilaisissa tilaisuuk-sissa.  
 
Eduksi luetaan:  
• Tärkeintä on yhteistyöhalu ja -kyky ja into omaksua uusia asioita.  
• Sinulla voi olla kokemusta esimerkiksi projektityöskentelyn tai muun kehitystyön tehtä-vistä.  
• Haluat antaa aikaasi ja osaamistasi eri viestintäkanavien hyödyntämiseen.  
 
Tehtävänäsi on:  
• Lions Strategia 2030 -työstä viestiminen piireissä ja klubeissa.  
• Tulevaisuuden visiosta ja tavoitteista kertominen ja strategian sanoittaminen.  
• Toimit motivoivana voimana syyskaudella käytävien arvokeskustelujen ja arvokyselyn onnistumiseksi.  
 
Jos haluat olla mukana kehittämässä kansainvälisen hyväntekeväisyysorganisaatiomme toimin-taa 
kanssamme, lähetä lyhyt hakemuksesi ja kerro osaamisestasi oman piirisi piirikuvernöörille 23.5.2022 
mennessä. Tulet toimimaan Suomen Lions-liiton Strategia 2030 -työryhmän tukena ja kontaktina omassa 
piirissäsi. Haemme jokaiseen piiriin 3 – 6 strategialähettilästä.  
Lisätietoja strategiatyöryhmän vetäjiltä:  
Nina.Moilanen@lions.fi  
Timo.Tanskanen@lions.fi 


