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Lohkon puheenjohtajat

• Raportteja tuli 4 (8)

• Lohkofoorumit on saatu pidettyä alueilla

• Vierailut klubeissa onnistuneet suurimmalla osalla

• Jäsenmäärä on osalla vähentynyt , osalla pysynyt ennallaan

• Yhteistyö lohkojen välillä on onnistunut

• MyLion/MyLci raportointi ei ole vielä onnistunut toivotulla 
tavalla

• Kauden aikana korona rajoitti vielä toimintaa 

• Piirin virkailijat olivat mukana erinomaisesti lohkofoorumeissa



Toimikunnat

Nuorisovaihto

• Tiedotusta on lisätty kauden aikana

• Useassa klubissa on valittu erikseen nuorisovaihtoasiamies

• Piirin klubeista 4 on lähettämässä nuoria vaihtoon

• Kansainvälisen nuorisoleirin suunnittelu 7.-16.1.2023 Pikku-
Syötteellä (Pudasjärvellä) etenee

• Isäntäperheiden haku on alkanut



Toimikunnat

Sri Lankan kummilapset

• Tiedottamista on tehty klubivierailuilla, piirin kokouksissa , 
Lapin Leijonassa , netisivuilla ja henkilökohtaisilla tapaamisilla

• Uusia kummisuhteita on solmittu 6 kappaletta

• Pandemia on vaikuttanut SriLankan alueella paljon ja tukea 
tarvitaan koko ajan enemmän



Toimikunnat

Rauhanjuliste toimikunta
• Kilpailuun osallistui jälleen useita kouluja ja yli 200 oppilasta ympäri L – piiriä

• Kauden teemana oli ”Olemme kaikki yhteydessä toisiimme”

Kitenet- tilanne
• Tulevan syksyn tapaamisia koululle kannattaa alkaa jo sopimaan 

• Piirin yhteyshenkilöt tukevat tässä 

• Kitenet oppaan kieliversiosta tarve suomenkielisille oppaille on suurempi

Lions Quest
• Liikuntakoulutus syksy 2021 pidetään Torniossa 14.5.2022, ilmoittautumiset 2.5.2022 mennessä

• Kevään Lions Quest peruskoulutus onnistui hyvin Rovaniemellä maaliskuussa , osallistujia oli 10 kpl, 
koulutukseen oltiin hyvin tyytyväisiä



Toimikunnat

Palvelutoimikunta
• Lohkofoorumeissa on oltu mukana kauden aikana , palaute osallistumisesta on ollut hyvää

• Piirissä on toteutettu kaksi yhteishanketta Lastenklinikoiden kummien yhteistyöhankkeena konsertti Keminmaassa huomenna 
ja Leijonaemojen eli Erityislasten vanhempien vertaistukiyhdistyksen pyynnöstä yksi perhe on saanut apua erityislapsen 
kouluasioiden hoitamiseen

• Tulevaisuudessa klubien elinvoimaisuuden kannalta olisi hyvä löytää tuttujen aktiviteettien rinnalle uusia toimintamalleja

Jäsentoimikunta
• Jäsenmäärän tavoitetta ei ole saavutettu , nettomenetys per 20.4.2022 -29 jäsentä (+29/-58)

• GAT tiimi on toiminut aikaisempaa tiiviimpää, monin osin onnistunutta yhteistyötä

• GMT:N ja klubien/jäsenistön sekä piirihallituksen kanssakäyminen on ollut aikaisempaa tiiviimpää

• Piirin jäsenkysely saatiin myös toteutettua , tulosten läpikäynti on meneillään



Toimikunnat

Viestintätoimikunta
• Kauden tavoitteena oli saada L-piirin uudet verkkosivut uudelle alustalle -> julkaistiin 15.2.2022

• Piirien yhteinen viestintävastaavien toiminta on onnistunut hyvin ja yhteisiä toimintamalleja on saatu käytäntöön

• Klubien oma viestintä on hieman aktivoitunut, mutta tässä riittää työnsarkaa jatkossakin (mm. omat verkkosivut kaikille 
klubeille)

Koulutustoimikunta
• Koulutuksia on pidetty kauden aikana mukavasti, osallistujia on ollut n 150 yhteensä

• Virkailijakoulutuksiin ei ole tullut paljon ilmoituksia, onko aihetta muuttaa koulutus etäversioon ?

• Oma kouluttautuminen liiton puitteissa on ollut kuukausittain

• GAT tiimin yhteistyö toiminut hyvin ja tällä mallilla on hyvä jatkaa lähivuosina



Toimikunnat

LCIF toimikunta
• Maailmanlaajuinen 300 M tavoite tulee kesään mennessä toteutumaan

• Suomen tulos 1,2 milj dollaria (kaikki liiton katastrofitilille tuloutetut varat ei vielä näy tässä)

• Euroopan tulos on jo yli 32 miljoonaa

• Suomen kuluvan kauden tulos 364.934,82 USD ( vrt edellinen vuosi 231.830,93 USD)

• L-piirin tämän kauden tilanne n 14.000 USD (puolet piirin klubeista ovat olleet tässä mukana)

• Ukrainan pakolaisten avustamiseen voivat piirit hakea apurahoja Suomeenkin, kunhan autettavien määrä on väh. 100. 
Enimmäismäärä on 15.000 USD.

• Malliklubeja on Suomessa 17 kpl , L Piirissä yksi LC Posio

• Melvin Jones kilpailun karsintarajan 50 USD / jäsen on piirissä ylittänyt 2 klubia LC Simo ja LC Posio

• LCIF-Europa päivän ajankohta la 21.5.2022

• Kokonaisuutena Kampanja 100 ja yhdeksän vuoden LCIF-koordinaattorin tehtävä on ollut hieno kokemus

• Tietoisuus : Kuulumme kansainväliseen järjestöön – matka vielä jatkuu …



Kiitos


