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Piirikirje klubeille, joulukuu 2022 

 

Lionsvuosi 2022–2023 on puolivälissä.  

Kiitos alkukauden aikana toteutuneista tapahtumista ja klubien aktiviteeteista. Seurates-
samme toimintaa MyLion-sivustolta suurimmalla osalla L-piirin klubeja näkyy toiminnan akti-
voitumista ja kehitystäkin. Piirin klubien raportoiman vapaaehtoistyön määrä oli marraskuun 
loppuun mennessä noin 6400 tuntia. Muutama klubi oli raportoimatta. Onko Sinun klubisi 
raportoinut MyLioniin tapahtumansa? Kiitos, että olette aktiivisia! 

Myös jäsenmäärä on pysynyt suunnitellussa. Tuosta huolimatta on tarve kysyä ja pyytää 
uusia lioneita mukaan toimintaan. Tekeviä käsiä on hyvä saada lisää. ”Pyydä kahta” -ajatus 
on edelleen ajankohtainen.  Parhaiten tämä on toiminut LC Rovaniemi/Ronjilla. Klubin jä-
senkehitys on tällä kaudella +5. 

Rauhanjulistekilpailu 

L-piirin voittajatyöt 

1. Luisa Elina Kokkarisen työ Rantavitikan yläkoulusta. Sponsorina toimi LC 

Rovaniemi/Ounasvaara.  

2. Julia Partalan työ Syötteen koulusta. Sponsori LC Pudasjärvi/ Hilimat 

3. Adalmina Ronkaisen työ Pölhön koulusta. Sponsori LC 

Keminmaa/Neidonkengät 

Teemat ja painotukset 

Joulukuun teemana on kaksikielisyys. Webinaari 15.12. osallistumislinkki liiton 
sivuilla https://www.lions.fi/aineistot/esitteet/kuukauden-teemat-kaudella-2022-23/  

 

https://www.lions.fi/aineistot/esitteet/kuukauden-teemat-kaudella-2022-23/
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KiTeNet  

KiTeNet - kiusaamisesta terveeseen nettikäyttäytymiseen -kampanjan toteuttamisessa tarvi-
taan klubien aktiivisuutta. Klubi voi omalla paikkakunnallaan esimerkiksi olla yhteydessä 
kouluihin ja vanhempainyhdistyksiin ja esittää teeman käsittelyä eri tavoin.  

Lisämateriaalia:  

https://www.lions.fi/kitenet-kiusaamisesta-terveeseen-nettikaytokseen/lionsklubille/vinkkeja-
toteutukseen/piirin-ja-klubin-rooli/  

KiTeNet-kampanjan yleishyödyllistä tietoiskua esitetään Yle1- ja Yle2-kanavilla 2023 viikolla 
5, 30.1.-5.2.2023. Tietoisku on tehty yhteistyönä Suomen Lions-liiton, EHYT ry:n, Mediakas-
vatusseuran ja Vanhempain Akatemian kanssa 

Joulukuun Lions-info: 

https://www.lions.fi/uutishuone/uutiskirjeet/marraskuun-2022-lion-viesti-2/  

Lapin Leijona 

Tämän kauden Lapin Leijona ilmestyy helmikuussa. Siihen tarvitaan juttuja ja kuvia klubien 
toiminnasta. Samoin klubien odotetaan olevan aktiivinen ilmoitushankinnassa. Edellisvuo-
sien tapaan klubille tulevan 100 € lehtimaksun voi korvata hankitulla ilmoituksella 

Liitteessä lisää.  

 

Ritarin kilpi 

Ritarin kilpi on edelleen LC Rovaniemi/Ounasvaaran hallussa. Ounasvaaralaiset ovat odot-
taneet ryöstäjiä jo kaksi vuotta. Noutakaa se nyt pois ja annetaan kilven liikkua. 

Quest-opettajakoulutus 

Tälle syksylle suunniteltu koulutus Rovaniemellä peruuntui liian vähäisen osallistujamäärän 
takia. Nyt L-piirille räätälöity koulutus toteutetaan nettikokeiluna tammikuussa. Koulutus on 
klubeille maksuton, joten jokaisella klubilla on mahdollisuus olla mukana tämän toteuttami-
sessa. Hankkikaa sinne opettajia osallistujiksi.  Lisätietoa https://www.lions.fi/lions-quest/  ja 
L-piirin Quest-koordinaattori Terttu Alavuokilalta terttu.alavuokila@lions.fi  

Haku piirin virkoihin kaudelle 2023–2024 

Hakemukset piirikuvernöörien virkoihin kannatustodistuksineen on toimitettava piirikuver-
nööri Jouni Hilkkeelle viimeistään 15.1.2023.  

Kelpoisuusehdot: kansainväliset säännöt, Ohjesääntö Luku IX, § 4-6 

Piirikuvernöörin virkaan pyrkivän ehdokkaan on  
(a) oltava aktiivinen ja hyvässä asemassa oleva jäsen hyvässä asemassa olevassa lionsklubissa omassa 

yksittäis- tai osapiirissään  
(b) saatava oman klubin tuki tai klubien enemmistön tuki oman yksittäis- tai osapiirin alueelta  
(c) palveltava sillä hetkellä ensimmäisenä varapiirikuvernöörinä piirissä, jossa hän on ehdolla 

https://www.lions.fi/kitenet-kiusaamisesta-terveeseen-nettikaytokseen/lionsklubille/vinkkeja-toteutukseen/piirin-ja-klubin-rooli/
https://www.lions.fi/kitenet-kiusaamisesta-terveeseen-nettikaytokseen/lionsklubille/vinkkeja-toteutukseen/piirin-ja-klubin-rooli/
https://www.lions.fi/uutishuone/uutiskirjeet/marraskuun-2022-lion-viesti-2/
https://www.lions.fi/lions-quest/
mailto:terttu.alavuokila@lions.fi
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Ensimmäisen varapiirikuvernöörin virkaan pyrkivän ehdokkaan on  
(a) oltava aktiivinen ja hyvässä asemassa oleva jäsen hyvässä asemassa olevassa lionsklubissa yksittäis- tai 

osapiirin alueella  
(b) saatava oman klubinsa tuki tai klubien enemmistön tuki oman yksittäis- tai osapiirin alueelta  
(c) palveltava sillä hetkellä toisena varapiirikuvernöörinä piirissä, jossa hän on ehdolla.  

Toisen varapiirikuvernöörin virkaan pyrkivän ehdokkaan on  
(a) oltava aktiivinen ja hyvässä asemassa oleva jäsen hyvässä asemassa olevassa lionsklubissa yksittäis- tai 

osapiirin alueella 
(b) saatava oman klubinsa tuki  
(c) täytettävä seuraavat vaatimukset siihen mennessä, kun hän ottaa vastaan toisen varapiirikuvernöörin 

viran:  
(d) palvellut lionsklubin presidenttinä koko toimikauden tai suurimman osan toimikaudesta ja lionsklubin 

hallituksen jäsenenä vähintään kahden (2) lisävuoden ajan ja  
(e) palvellut lohkon tai alueen puheenjohtajana tai hallituksen sihteerinä ja/tai rahastonhoitajana koko 

toimikauden tai suurimman osan toimikaudesta ja  

(f) ei ole palvellut missään edellä mainituista viroista samanaikaisesti ja (4) ei ole palvellut koko toimikautta 
tai suurinta osaa toimikaudesta piirikuvernöörinä. 

Aloitteet  

piirin ja liiton vuosikokoukselle ja asiat, jotka klubi haluaa käsiteltäväksi vuosikokouksessa 
on toimitettava piirikuvernöörille 15.1.2023 mennessä. Liiton vuosikokousasiat liiton toi-
mistoon. 

Ukraina 

Agregaattikampanja https://www.lions.fi/uutishuone/ajankohtaista/generaattoreita-ukrai-
naan-kampanja-etenee/ 

Ukraina-apu piirin alueella  

Monet klubit ja yksittäiset lionit ovat avustaneet aktiivisesti piirin alueelle pakolaisina tul-
leita ukrainalaisia. Kiitos mukanaolosta ja aktiivisuudesta. 

L-piiri on tehnyt juuri omalle kansainväliselle säätiöllemme LCIF:lle apurahahakemuksen. 
Suunnitelmissa on auttaa piirin sisällä eri paikkakunnilla jo olevia ja saapuvia pakolaisia 
heidän selviytymisessä ja sopeutumisessa uudessa ympäristössä.  

 

Lähetän koko jäsenistölle erillisen piiritiedotteen viimeistään 18.12. 

 

Kiitos panoksestasi paikkakuntasi ja alueesi parantamisessa! 

 

Jouni Hilke 

 
  

https://www.lions.fi/uutishuone/ajankohtaista/generaattoreita-ukrainaan-kampanja-etenee/
https://www.lions.fi/uutishuone/ajankohtaista/generaattoreita-ukrainaan-kampanja-etenee/
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Lapin Leijona 2023 
 
1. Mainosmateriaalien ja juttumateriaalien toimittaminen 
 
Kaikki ilmoitusmateriaali toimitetaan oheisella ilmoitussopimuslomakkeella liitteineen osoittee-
seen 
 
vkkmedia@vkkmedia.fi, jossa ilmoitusasiat hoitaa Heimo Turunen. 
 
Puhelin ja sähköiset yhteydet ovat 
puh. 0400 385 281 
sähköposti: vkkmedia@vkkmedia.fi 
Postiosoite 
VKK-Media Oy / Lapin Leijona 
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi 
 
Merkitkää aineistojen mukaan AINA merk. – LAPIN LEIJONA 2023!! 
Tekstit (Word) ja erikseen digikuvat (jpg) sähköpostilla ja paperikuvat kirjeessä (laita mukaan pa-
lautusosoite). 
 
2. Lehden toteuttamisen edellytyksenä 
 
on ilmoitusten tai vaihtoehtoisen osallistumismaksun saaminen klubeilta kuten ennenkin. 
Tulevassa lehdessä velvoitteet ovat lähes entiset eli 130 euron ilmoitushankinta tai 100 euron 
suuruinen maksusuoritus laskutuksen mukaan. Jos haluaa mainostaa tai kertoa omasta klubis-
taan niin sekin käy kyseisen ilmoituksen kokoisella alueella. 
 
Kaiken materiaalin toimittamisen ehdoton takaraja on perjantai 27.1.2023. HUOMAA takaraja!!! 
 
Pudasjärvellä 21.11.2022 
Yhteistyöterveisin 
Heimo Turunen 
LC Pudasjärvi ry 
VKK-Media Oy 
 
Ilmoitussopimus sähköpostin liitteenä 


