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L-piirin klubeille, lokakuu 2022 

Arvokeskustelut 

Olettehan käyneet arvokeskustelut. Klubeilta kysytään lokakuun lopulla klubin 
arvoja ja päättämäänne slogania. Jos nämä ovat vielä hauduttelussa, aikaa on 
siis pari viikkoa. 

Noissa arvokeskusteluissa on kyse siis klubin kehittämisestä ja Teille tärkeistä 
asioista. Siinä sivussa autatte myös Lions-liiton strategian valmistelua. 

Jäsenaloite, työkaluja klubin kehittämiseen 

Kansainvälisen järjestön viesteissä puhutaan jäsenaloitteesta tai GMA:sta. 
Suomeksi ei ole oikein hyvää termiä, joten piirissä puhuttanee klubitoiminnan 
kehittämisen työkaluista tms.  

Tulevissa lohkotapaamisissa, -foorumeissa piirin jäsen-, palvelu- ja koulutus-
toiminnoista vastaavat ovat mukana kertomassa tuosta enemmän, siis tavoista 
klubitoiminnan vahvistamiseen. Tuonne kutsutaan erityisesti myös ensi kauden 
presidenttejä, sillä asia liittyy oleellisesti tulevan kauden suunnitteluun. Ottakaa 
rohkeasti mukaan myös klubilaisia, lohkojen tapaamiset ovat avoimia kaikille, 
vaikka sinne kutsutaankin erityisesti klubien virkailijoita. Lohkotapaamiset ovat 
myös oiva paikka jäsenten perehdyttämiseen.  

Tietoturva ja klubien henkilötiedot 

V. 2018 voimaan tulleen EU:n uuden tietosuoja-asetuksen myötä Suomen Lions-
liitto ry:n ja lionsklubien pitää hoitaa omien henkilörekisteriensä selosteet 
asetuksen vaatimalle tasolle. Alla olevassa linkissä on ohjeita ja lomakkeita tähän 
tehtävään liittyen.  

https://www.lions.fi/jarjesto/suomen-lions-liitto-jarjestona/tietosuoja/ 

Klubin kannalta tärkein on jäsentietojen päivitysraportin tulostus kotimaisesta 
jäsenrekisteristä ja saada lionin allekirjoitus lomakkeeseen. Tuo tehtiin (ainakin 
olisi pitänyt tehdä) lain tullessa voimaan. Tarkistakaa, että asia on kunnossa 
myös v. 2018 jälkeen tulleiden jäsenten osalta. 

https://www.lions.fi/jarjesto/suomen-lions-liitto-jarjestona/tietosuoja/
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Jos klubilla on omia henkilörekistereitä, klubin pitää tehdä jokaisesta rekisteristä 
oma selosteensa.  

Rauhanjulistekilpailu on loppusuoralla. Kilpailutyöt tulee palauttaa piirikuvernööri 
Jouni Hilkkeelle tai jollekin muulle seuraavaan piirihallituksen kokoukseen tulevalle pii-
rihallituksen jäsenelle 15.11.2022 mennessä. Piirin voittajatyö valitaan Pikku-Syötteellä 
19.11. 

Haku kansainväliseen nuorisovaihtoon on alkanut ja se päättyy 15.12. Onko klubisi 
vaikutuspiirissä nuoria, joita Teidän klubinne voisi lähettää ja sponsoroida? Jos on, ole 
yhteydessä Paula Taskilaan.  

Pikku-Syötteen kansainvälinen talvileiri on 7.1.-16.1.2023 ja sitä ennen on isäntäper-
hejakso 27.12.2022-7.1.2023. Nyt meidän kaikkien tärkeä tehtävä L-piirissä on hankkia 
isäntäperheitä näille nuorille. Voisitko Sinä tai läheisesi ottaa nuoren tai kaksi perhee-
seesi? Ole yhteydessä joko klubisi presidenttiin tai piirin nuorisovaihtojohtaja Paula 
Taskilaan (paula.taskila@lions.fi)  
 
Apurahat 
Klubien projekteihin on mahdollista saada taloudellista apua sekä LCIF:lta, 
Kansainväliseltä säätiöltämme https://www.lionsclubs.org/fi/lcif-grants-toolkit  
että kotimaiselta Arne Ritari-säätiöltä https://www.lions.fi/arne-ritari-saatio/  
 
Viestintä ja Sosiaalinen media 
Tutustukaa liiton, piirin ja järjestön sivuilla oleviin vinkkeihin 
https://lpiiri.lions.fi/viestinta/  ja siellä edelleen linkit liiton sivuille 
Järjestön sivuilla: 
https://www.lionsclubs.org/fi/search-results?keys=Sosiaalisen+median+pikaopas  

Somesta ja viestinnästä on myös tulossa koulutusta. Seuratkaa klubeille tulevaa 
viestintää. 
 
Piiri tarjoaa lioneille koulutuksia. Kaikki piirin järjestämä koulutus on avointa 
kaikille. Tule mukaan! Lisätietoa https://lpiiri.lions.fi/toiminta/koulutustoiminta/  

Ensi kauden 2. varapiirikuvernöörin haku päättyy 15.1.2023. Vuorossa on 1. 
alue. Varsinainen hakuilmoitus on marraskuun kirjeessä, tässä herätystä.  

 

Iloa ja Valoa toimintaan! 

 

Jouni Hilke 
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