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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 JOULUKUU 2021 
 

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

Kuukauden teeman mukaisesti  

 

”Ihmisläheisyys ja palveluhalu ovat lionstoiminnan tärkeitä arvoja. Lionstyötä tekeviä 

pitäisi olla helppo lähestyä palvelutehtävissä ja tapahtumissa. Toisen huomioon 

ottaminen ja yhteistyö arjen tilanteissa ja toiminnassa on lioneille tärkeää. Lionstyö on 

lähellä ihmistä ja palvelu yhdistää lionsklubeja. Palveluhalu on sitä, että haluamme 

aidosti auttaa apua tarvitsevia. Palvelu on sydämestämme lähtevä halu auttaa. Lioneina 

ja leoina palvelemme, jotta näemme yhteisömme inspiroituneena, hyvin toimivana ja 

parempana kuin aikaisemmin. Uskomme, että suurimmatkin haasteet voidaan voittaa 

ystävällisten tekojen voimalla. Omasta ajasta antaminen antaa samalla itselle hyvän 

mielen. Maailmassa 1,4 miljoonaa toisista ihmisistä välittävää miestä ja naista 

palvelevat yhdessä pysyvän vaikutuksen tekemiseksi ja yhä useamman ihmisen elämän 

muuttamiseksi paremmaksi.” Helinä Marjamaa. 

 

Voimme yhtyä Helinän ajatuksiin. Olemme liittyneet lions -järjestöön halustamme auttaa 

ja palvella kanssaihmisiämme niin lähellä kuin kauempanakin. Elämme vuodenaikaa, 

jolloin erityisesti sydämemme herkistyy auttamisen halusta. Kiitos teille rakkaat lionit, 

kun olette olleet tuomassa ja tuotte apua ja lohtua vähävaraisille perheille ja etenkin 

lapsille ja tuotte heille hyvää joulumieltä. 

 

KVN kokoontui Nilsiän Tahkolla. Kuvernöörineuvoston linjausten mukaisesti 

suositeltiin klubeja kartuttamaan liiton katastrofirahastoa vapaaehtoisella keräyksellä 



5 € / jäsen. Katastrofirahasto on ns. nopean toiminnan rahasto, jolla pystytään nopeasti 

reagoimaan apua tarvitsevien auttamiseksi niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.  

Maksu osoitetaan liiton katastrofitilille, tili nro FI 54 8000 1970 8298 84, viestikenttään 

"klubin nimi", "katastrofirahasto" ja mahdollinen "rahankeräyslupa", jos varat on kerätty 

yleisöltä Liiton hakemalla Poliisihallituksen luvalla. 

 

Niin ikään Kuvernöörineuvosto suosittelee Lions-klubeja mahdollisuuksiensa mukaan 

tukemaan Hämeenlinnan Evolle kesällä 2022 järjestettävää Partiolaisten Kajo 

finnjamboree leirin stipendirahastoa. Stipendit mahdollistavat vähävaraisten nuorten 

osallistumisen leirille. Stipendit myönnetään perheen tulojen ja sosiaalisen tilanteen 

perusteella. 

 

Klubi voi kohdistaa avustuksen esimerkiksi tietyn kunnan tai postinumeroiden alueelta 

tuleville hakijoille. Partio raportoi Lionsklubeille, kuinka monelle henkilölle avustuksella 

mahdollistettiin leirikokemus ja paljonko avustusta käytettiin. Lionsklubit maksavat 

kyseisen summan (esim. 125, 250 tai 500 euroa) Partiolle vasta sen jälkeen, kun 

avustus on myönnetty. 

Klubi voi tehdä sitoumuksensa tästä linkistä. 

 

Ansioituneiden lionien palkitseminen. 

 

Vaikka me suomalaiset olemme vaatimattomia emmekä halua itse korostaa 

tekemäämme työtä tai ansioituneisuuttamme, niin se on meidän kanssaihmisten 

tehtävä. On tärkeää ja velvollisuus antaa tunnustus ja kiitos heille, jolle se kuuluu. Meillä 

on klubeissa paljon henkilöitä, jotka ansaitsevat tunnustusta pitkäaikaisesta 

pyyteettömästä työstä.  

 

Ansiomerkit on tarkoitettu palkinnoiksi hyvistä töistä, saamaan sekä myöntäjät että 

vastaanottajat hyvälle mielelle ja kertomaan muille ao. henkilön Lions-historiasta. 

Palkitsemisohjeet löytyvät liiton sivuilta. https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/ohjeita-

lionstoimijoille/ansiomerkki-ja-palkitsemisohjeet/ 

 

Esimerkiksi Melvin Jones -jäsenyys on korkea-arvoisin tunnustus klubin jäsenelle. 

Samalla saamme olla mukana tukemassa LCIF ja Kampanja 100:a. Kampanja on 

tähänastisen lionshistorian suurin varainkeruu, jolla mahdollistetaan mm. nuorisotyötä, 

humanitääristä apua, näkökyvyn palauttamista, diabeteksen torjuntaa sekä avun 

saantia lukemattomille katastrofin uhreille. 

  

 

 

 

 

 

https://partio.fi/lionstuki2022
https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/ohjeita-lionstoimijoille/ansiomerkki-ja-palkitsemisohjeet/
https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/ohjeita-lionstoimijoille/ansiomerkki-ja-palkitsemisohjeet/


Rauhanjulistekilpailu 

 

Suuri kiitos klubeille, jotka olivat mukana sponsoroimassa kilpailua. Kilpailu oli jälleen 

korkeatasoinen. L-piirin voittajatyö menestyi myös valtakunnallisesti sijoittumalla 

kolmanneksi kovatasoisessa finaalissa. L-piirissä menestyneet: 1. Venla Karjalainen, 

Karihaaran koulu 7 C, sponsorina LC Kemi/Merenhelmet. Jaetulla 2. sijalla Stella 

Jaakkola ja Minttu Pahajoki, Rantavitikan peruskoulu 7 A, sponsorina LC 

Rovaniemi/Ounasvaara. Onnea ja kiitos kaikille osallistuneille. 

  

Jatkuvuutta lionstoimintaan 

 

Mikään organisaatio ei tule toimeen ilman sitoutuneita johtajia. Tuleva DG Jouni 

rakentaa tiimiä tuekseen. Ole rohkea, ole kiinnostunut lionstehtäviin. Olemme 

koulutusorganisaatio. Meitä koulutetaan, tuetaan ja meillä on tukiverkko aikaisemmista 

johtajista. Et tule olemaan yksin. Ota rohkeasti vastaan ne tehtävät, joihin sinua 

pyydetään, niin kuin mekin lupauduimme ottamaan järjestöön liittyessämme.  

 

Piirihallituksen linjauksen mukaisesti piiri tukee RLLI (Alueellinen johtajien 

koulutusinstituutti) koulutukseen osallistuvia. Hae koulutukseen, jos olet kiinnostunut 

omien taitojesi kehittämisestä. Leijonissa palvelun ja johtamisen matka on usein pitkä ja 

tällainen valmennus antaa eväitä koko tuolle matkalle. Saat oppeja laadukkaampaan 

esiintymiseen ja vuorovaikutukseen sekä johtamiseen. Uskon valmennuksen antavan 

rohkeutta ottaa vastaan vaativampia johtamistehtäviä. Omien taitojen kasvaessa myös 

luottamus niiden soveltamiskykyyn nousee. Kaiken tämän lisäksi, mikä tärkeintä, saat 

uusia ystäviä. Hae 7.1.2022 mennessä. 

HAKUILMOITUS TÄÄLLÄ: https://link.webropolsurveys.com/EP/CFEC10E005078AAF  
Tulevien piirikuvernöörien kannatustodistukset on toimitettava piirikuvernöörille 

15.1.2022 mennessä. 2.VDG valitaan 2 alueelta. 

 

Lapin Leijona -lehti 

Tuleva Lapin Leijona -lehti ilmestyy helmikuussa 2022. Rahoitamme lehden 

mainosmyynnein 130 € tai 100 €:n tukimaksuin/klubi. Klubit, tehkää juttuja 

toiminnastanne ja aktiviteeteistänne. Tämä foorumi on loistava paikka markkinoida ja 

esitellä klubianne. Olisi todella hienoa saada kattaus koko piiristä. Laittakaa Heimolle 

kuvia ja jutunaiheita. Ollaan kaikki yhdessä rintamassa esillä lehdessämme. 

Ilmoitussopimus liitteenä. 

 

 

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta!  

 

Veijo ja Annu 

https://link.webropolsurveys.com/EP/CFEC10E005078AAF

