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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE HUHTIKUU 2022 
 

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

Kuukauden teema: LUOTTAMUS 

Mikä on meille arvokasta? 

Arvot ovat niitä tärkeitä asioita, jotka mahdollistavat palvelutyömme; asioita, jotka ihmiset 

näkevät, kun katsovat tekemistämme eri näkökulmista. Arvot ovat meille arvokkaita ilman 

rahallista arvoa. Yksi arvoistamme on luottamus.  

Lions-klubissa luotamme oman klubimme virkailijoihin ja huhtikuun vaalikokouksissa 

valitsemme heidät tehtäviinsä tietäen, että tulevan toimikauden suunnitelmat ovat niitä, 

joita kohden he meitä ohjaavat. Haluamme myös itse olla luottamuksen arvoisia. Suomen 

Lions-liitto ja kansainvälinen järjestömme nauttivat luottamustamme ja meillä on varma 

tieto, että mm. lahjoittamamme varat menevät täysimääräisinä avustuskohteisiinsa.  

Luottamus lions-klubissa pitää sen koossa; ystävät yhdessä. Luottamus lisää motivaa-

tiota yhteisiin projekteihin ja parantaa ilmapiiriä, luottamus on turvallisuutta. Se syntyy 

arkisissa kohtaamisissa ja horjuu salailusta. Luottamus vaatii avoimuutta ja on yhteistyön 

ja onnistuneen talkootyön perusta. Haluamme olla onnellisia eikä onni löydy olosuhteista 

vaan siitä, että olemme turvassa niissä olosuhteissa, jotka juuri nyt vallitsevat.  



”Ystävyys on ilmaista ja luottamus ansaitaan” sanotaan: Valmistaudu tulevan kauden 

luottamustehtävääsi ja hanki tietoja ja taitoja sitä varten. Piirin taholta on tarjolla kou-

lutusta klubi-virkailijoille. Voit samalla tutustua muihin lioneihin, jotka hoitavat tulevalla 

kaudella samaa tehtävää.  

Lions-liitto on käynnistänyt strategiatyön, joka tähtää vuoteen 2030 ja jonka osana 

syksyllä 2022 pyydetään jokaisen klubin ja lionin näkemystä lions-toiminnan ar-

voista ja tulevaisuudesta. Kysely tullaan toteuttamaan lokakuussa.                                                                                                           

Sitä ennen syys-lokakuun aikana on hyvä käydä keskustelu oman klubin toiminnasta ja 

siitä, miten se vastaa jäsenten tarpeisiin ja arvoihin. Keskusteluissa on hyvä käyttää poh-

jana piirimme jäsentyytyväisyyskyselyn raporttia. Raportissa tuodaan esille klubin jäsen-

ten mielipiteet klubista ja sen toiminnasta sekä jäsenten toiveista.  Keskustelulle on hyvä 

varata alkukauden klubitapaamisessa aikaa puolisen tuntia. Lisäättehän tämän jo tulevan 

vuoden toimintasuunnitelmiinne. Klubi-presidenteille ja lohkareille tullaan järjestämään 

tästä lisäinfoa viimeistään syksyllä 2022 piirin GLT:n toimesta.   

Mistä luottamus syntyy? Miksi se on tärkeää? Voiko organisaatioomme tai lioniin 

luottaa? Miten olla luotettava?  

Tule kuulemaan ja keskustelemaan teemasta Suomen Lions-liiton webinaariin 28.4. 

klo 18, alustajana DG Johanna Arho-Forsblom  ilmoittaudu/osallistu webinaariin 

 

Lions Quest 

Lions Quest -peruskoulutus opettajille Rovaniemellä 21.-22.3.2022 järjestettiin onnistu-

neesti. Koulutuksen sai 11 opettajaa. Suuri kiitos klubeille, jotka sponsoroivat osallistujia.  

 

Ilmainen Lions Quest -liikuntaseurakoulutus järjestetään Torniossa 14.5.2022, Park Hotel 

Tornio, Itäranta 4. ”Elämisen taitoja Lion Quest ”-liikuntaseurakoulutus antaa käytännön 

työkaluja valmentajan ja valmennettavan kohtaamiseen. Koulutus on suunnattu valmen-

nus- tai ohjaajakokemusta omaaville henkilöille. Nyt on korkea aika ruveta mainostamaan 

ja informoimaan koulutuksesta, jotta saataisiin järjestettyä tuiki tärkeää koulutusta liikun-

takasvattajille. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.lionsquest.fi 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6867239984184954640


Rauhanjulistekilpailu 

Uusi rauhanjulistekilpailu kaudelle 2022-2023 on avattu. Kilpailun teemana on ”Johda Sy-

dämellä”. Annetaan lapsille mahdollisuus keskustella rauhasta ja ilmaista näkemystään 

siitä kuvallisesti. Kilpailun kautta lionit viestittävät kansakuntien välisen yhteistyön tärkey-

destä ja rauhantyöstä. Ottakaa hyvissä ajoin yhteyttä kouluihin, että osaavat ottaa rau-

hanjulistekilpailun huomioon tulevaa kautta suunnitellessa. Kilpailupaketteja saatavilla    

verkkokaupasta: www.lionsverkkokauppa.fi 

 

Auta Ukrainan katastrofin uhreja 

Ukrainan sotaa on paennut jo miljoonia heikoimmassa asemassa olevia (lapsia, naisia ja 

vanhuksia). Avun tarve on siis suunnaton. Euroopassa ei näin suuri määrä ihmisiä, näin 

nopealla aikataululla, ole ollut hädässä.  

Sotatoimialueella me emme voi toimia kuten Punainen Risti, mutta Lions-klubit ovat aut-

tamassa heti rajan takana toimittaen ruokaa, juomaa, suojaa, vaatteita ja kuljetuksia 

eteenpäin.  

Säätiömme LCIF välittää avun suoraan Puolan, Romanian, Unkarin, Latvian ja Tsekin 

klubeille. Tämä varmistaa, että se menee oikeaan kohteeseen, omien luotettavien ystä-

viemme toimittamana.  

Nopeimmin raha menee perille LCIF:n erikseen tätä katastrofia varten perustaman linkin 

kautta. Linkki: http://www.lionsclubs.org/humanitarianresettlement 

On myös sovittu, että Liiton rahankeräystiliä voi poikkeuksellisesti käyttää klubin avustus-

ten välittämiseen. Kumpaakin kautta rahat menevät perille ja kerryttävät sekä Kam-

panja100 saldoa että lahjoittajan Melvin Jones krediittiä.  

Lionsliiton tili: FI54 8000 1970 8298 84  

Viitetiedoksi “klubin nimi” ja “Ukraina” sekä “rahankeräyslupa”,  

http://www.lionsclubs.org/humanitarianresettlement


Varoja on mahdollista kerätä esim. lipaskeräyksenä Liiton rahankeräysluvalla 

RA/2020/183. Keräyslupa on voimassa 30.6.2023 saakka. Lupa on kaikkien klubien käy-

tettävissä koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Lippaita ja tarroja saa piirin 

LCIF-koordinaattorilta, palvelukoordinaattorilta ja kuvernööritiimiltä.  

Auttamalla oman säätiömme kautta lahjoitukset menevät 100%:sti avustuskohteeseen.  

Jo pienelläkin panostuksella voimme auttaa hädän ja avun tarpeessa olevia.  

 

Piirin vuosikokous 23.4.2022 Keminmaassa 

Ilmoittautumiset 18.4.2022 mennessä oheisen linkin kautta 

https://palaute.verkkolataamo.fi/vuosikokous 

 

Kokouskutsu laitettu klubeille 22.3.2022 

 

Hyvän mielen konsertti 

Keminmaassa 24.4.2022 klo 14.00.                                                                                                                                                                               

Vallenius-Sali, Koulukeskus, Rovaniementie 31, 94400 Keminmaa 

 

Jäsentilanne 

Jäsentilanne kauden alussa 1.7. oli 931 jäsentä.                                                                                                 

4.4.2022 päivityksen mukaan L-piirissä on 903 jäsentä.  

Klubeja L-piirissä on 38.  

 

 

Yhteistyöterveisin  

Veijo ja Annu 

 

 

https://palaute.verkkolataamo.fi/vuosikokous

