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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 MARRASKUU 2021 
 

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

"Et pääse kovin pitkälle, ennen kuin alat tehdä jotain jonkun toisen puolesta." Melvin 

Jones. 

 

Lionstoiminnan tärkein henkilö on yksittäinen leijona. Leijonat yhdessä muodostavat 

klubin, joka on koti tälle arvokkaalle järjestölle. Meidän kaikkien tulee toimia sen eteen, 

että kodissamme on hyvä olla. Meidän pitää vaalia hyvinvointiamme. Kun me voimme 

hyvin, niin me onnistumme ja jaksamme olla mukana palvelutehtävässämme. Nyt on 

aika kysyä kanssaihmisiltämme-Miten sinä voit? Mitä sinulle kuuluu? Miten me klubina 

huolehdimme toistemme hyvinvoinnista? 

 

Meillä on heikot hetkemme, mutta yhteisellä tahdolla me niistä selviämme. Jos yhteiset 

tai henkilökohtaiset tavoitteet eivät toteudu, niin emme laske tavoitteita, vaan etsimme 

uusia keinoja niihin päästäksemme.  

 

Piiri haluaa palvella jäseniä ja klubeja mahdollisimman hyvin. Otamme vastaan 

huolenne ja pyrimme löytämään niihin vastaukset yhdessä teidän kansanne. 

Ollaksemme apunanne ja löytääksemme mahdolliset ongelmakohdat, piiri on päättänyt 

osana palvelutehtäväänsä toteuttaa jäsenkyselyn. 

 

Jäsenkyselyn toteuttaminen tarkoittaa konkreettisesti sitä, että jokainen L-piirin klubin 

leijona tulee saamaan sähköpostiinsa kyselyn, jossa selvitetään mm. tulevaan 

toimintaan liittyviä toiveita ja nykyiseen toimintaan liittyviä mahdollisia huolenaiheita. 

Vastaukset annetaan nimettöminä niin, että vastaajan henkilöllisyys ei ole 

selvitettävissä. 



Jäsenkysely toteutetaan lohko kerrallaan kuluvan kauden aikana. Piirin lisäksi myös 

klubit ja lohkot tulevat saamaan kyselyn kautta työkaluja toimintansa suunnitteluun ja 

toteuttamiseen. Tavoitteena on, että jokainen leijona vastaa kyselyyn. Jokainen 

mielipide on tärkeä. 

 

Marraskuun toimintaa 

Marraskuun teemana on ”Nälkä”. Vaikka Suomessa ei varsinaisesti ole nälänhätää, 

meillä on paljon avun tarvitsijoita. On lähestymässä se vuodenaika, jolloin haluamme 

muistaa ja olla läsnä. Suomalaisilla on hyvä sydän.  

 

Suomessa leijonat auttavat vähävaraisia perheitä muun muassa klubien 

toteuttamilla ”Auta lasta – auta perhettä ” -keräyksillä, ruokalahjakorteilla sekä 

järjestämällä soppakeittiöitä ja jakamalla lahjoitusruokia. Tässä ovat ansiokkaasti 

toimineet mm. Rovaniemi/Lainas ja Kuusamo/Pohjanakat. Vastaavaa toimintaa 

toivotaan muuallekin. 

 

Kansainvälisesti apu toimitetaan rahalahjoituksín. Muistakaamme, että olemme 

kansainvälinen järjestö. Rahallisilla avustuksilla teemme Lions-työtä siellä, missä itse 

emme ole paikalla. Ja se hyödyttää lopulta meitä suomalaisiakin. Muistetaan tukea 

LCIF ja Kampanja 100:a. LCIF:n kautta lahjoituksemme menee 100%:sti perille. 

 

Piirihallituksen kokous on Pellossa 13.11.2021. Kokoukseen on mahdollista osallistua 

myös etänä. Hybridikokoukseen lähetetään osallistumislinkki kaikille kokoukseen 

ilmoittautuneille.  

Ilmoittautumislinkki kokoukseen: https://palaute.verkkolataamo.fi/piirihallituskokous 

 

Kokousväki on kutsuttu tervetulleeksi iltatapahtumaan oheisen kutsuliitteen mukaisesti. 

Ilmoittautuminen iltatapahtumaan tulee tehdä 4.11. mennessä. 

 

KVN kokoontuu Kuopion Tahkolle 26.-28.11.21. 

 

Hae strategiatyöryhmän jäseneksi. 

Nyt työ etsii tekijöitään: https://www.lions.fi/uutishuone/uutiskirjeet/hae-

strategiatyoryhman-jaseneksi/ 

 

Oletko innostunut järjestömme ja toimintamme tulevaisuudesta? Onko sinulla jo 

kokemusta strategiatyöstä ja toiminnan uudistamisesta? Ja haluat työskennellä 

aktiivisesti sekä verkossa että livenä yhdessä muun strategiatiimin kanssa. Työ vaatii 

ajoittain intensiivistä tekemistä ja suunnittelua pienryhmissä/pareina sekä sitoumusta 

kaksivuotiseen projektiaikaan. 

Lähetä innostuksesi strategiatyöryhmään ja lyhyt esittely itsestäsi sekä kuvaus 

osaamisestasi sähköpostiosoitteeseen antti.forsell@lions.fi viimeistään 12.11.2021. 

Tiivis työryhmä valitaan strategiatyön kokonaisuus ja työpakettien tarpeet huomioiden. 

https://palaute.verkkolataamo.fi/piirihallituskokous
https://www.lions.fi/uutishuone/uutiskirjeet/hae-strategiatyoryhman-jaseneksi/
https://www.lions.fi/uutishuone/uutiskirjeet/hae-strategiatyoryhman-jaseneksi/
mailto:antti.forsell@lions.fi


Tule mukaan, onnistutaan yhdessä! 

lion Antti Forsell 

strategiatyöryhmän pj. 

 

Rauhanjulistekilpailu 

Teema ”Olemme kaikki yhteydessä toisiimme” on innoittamassa lapsia ja nuoria 

ilmaisemaan oman teeman mukaisen näkemyksensä rauhasta.  

Kilpailutyöt arvioidaan 13.11.2021 Pellon piirihallituksen kokouksessa.  

Kilpailutyöt tulee toimittaa ko. kokoukseen tai piirikuvernöörille ennen kokousta. 

 

Jäsentilanne 

Jäsentilanne 31.10.2021 920 jäsentä. Miinusta 11 kauden alusta.  

Kehitys ei ole mairittelevaa, mutta suunta on käännettävissä plussalle. Tiedämme, että 

meitä tarvitaan ja me haluamme auttaa. Teemme tätä positiivisella mielellä ja suurella 

sydämellä. Uudistumme ja kehitämme toimintojamme. Pidämme huolen toisistamme, 

kuuntelemme ja olemme läsnä. Kaikki mielipiteet ovat tärkeitä. 

 

Lämpimät onnittelut uusille jäsenille ja jäseniä ottaneille klubeille. 

 

Uusia jäseniä ottaneet: Enontekiö   1 

Kittilä    1 

Kemi/Merenhelmet  2 

Keminmaa   1 

Pello    2 

Rovaniemi/Pöyliö  1 

 

 

 

Yhteistyöterveisin  

Veijo ja Annu 

 

 


