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Piirikuvernöörin elokuun 2021 kirje

Hyvät leijonat, leot ja puolisot

Kausi vaihtui ja on aika kiittää teitä, klubeja, leijonia, viime kauden piirikuvernööri Veli-Matti
Waselia ja piirihallitusta hienosti hoidetusta kaudesta. Kausi oli varsin haasteellinen,
jouduimme lähes kaikki hoitamaan etänä.

Kiitän luottamuksesta teitä kaikkia sydämestäni aloittaessani varsinaisen
piirikuvernöörikauteni.

Alkaneen kauden toimintaa leimaa edelleen koronavirus. Jotta tästä noustaan, pitää löytää
uusia toimintatapoja ja käynnistää koneet koronapandemiasta huolimatta. Koulutukset ym.
kokoukset saatetaan joutua tai ainakin pitää varautua hoitamaan etäyhteyksin.

Korona

Kokouksiin, joihin osallistuminen on rajattu vain yhteisön jäsenille, kuten klubikokoukset ja
tapaamiset on mahdollista järjestää. Eli harrastustoimintaa ei toistaiseksi suositella
rajattavaksi. Mutta tilaisuuden järjestäjän tulee huomioida erityisesti seuraavia seikkoja:

Tilaisuuden järjestäjän vastuulla on, että osallistujilla on tilaisuudessa mahdollisuudet
käsien puhdistamiseen ja riittävien etäisyyksien pitämiseen. Lisäksi pintojen
puhdistamisesta tulee huolehtia.

Sisätiloissa suositellaan suu-nenäsuojuksen käyttöä ohjeistuksen mukaisesti, etenkin jos
turvavälejä ei kyetä noudattamaan.

On huomioitava, että altistumista koronavirukselle ei estetä pelkillä ohjeilla. Ohjeilla
luodaan puitteet, joita noudattamalla voidaan vähentää altistumista ja pandemian
etenemistä. Altistumisen vähentäminen onnistuu parhaiten, kun jokainen huolehtii
käsihygieniasta, noudattaa annettuja ohjeita ja valvoo osaltaan ympäristöään.

Suosittelen, että pidätte kokouksia ja tapaamisia, arvioikaa mahdollinen riski ja varautukaa
siihen. Nyt loppukesällä voi vielä pitää tilaisuuden, vaikka ulkotiloissa. Mutta jos riski
tuntuu liian isolta, vaikka paikkakunnan koronatilanteen osalta, pitäkää ainakin
etäkokouksia. Jos herää asian suhteen kysymyksiä, olkaa yhteyksissä, pohditaan
yhdessä.
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Kauden teemat

Kansainvälinen teema ” Me palvelemme, Moninaisuuden kautta”

Kansainvälinen presidentti Douglas X. Alexander on aina johtanut sydämellään. Hänen
uraansa ja elämäänsä ovat määrittäneet perhe, intohimo palveluun ja omistautuminen
innostavaan johtajuuteen ja ystävällisyyteen ympärillä oleville ihmisille
ja heidän yhteisöjensä hyväksi. Siksi hänen teemansa on ”Palvelua
sydämellä”

Kotimainen teema ”Monta tapaa tehdä hyvää”

Kauden 2021−2022 liiton puheenjohtajan teemana on ”Tekevä,
näkyvä lion”. Tähän sisältyy ydinajatus: Me leijonat olemme aktiivisia
toimijoita. Olemme liikkeellä suurella sydämellä ja auttavin käsin. Sen, mitä teemme,
teemme näkyvästi. Olemme itse lionstyömme parhaat markkinoijat. Palvelutyö ja yhdessä
tekeminen on hauskaa ja houkuttelevaa. Jokainen aktiviteettimme on itsessään mainos ja
kutsu liittyä mukaan.

Piirikuvernöörin teema ”Yhdessä voimme tehdä paljon”

Liitoon puheenjohtajan ideoimana otetaan käyttöön kuukauden teemat, klubit voivat halutessaan
ottaa ne huomioon toimintasuunnitelmissaan. Esittelemme kunkin kuukauden teeman edeltävän
kuun uutiskirjeessä. Teemoina ovat suomalaisen lionstoiminnan arvot ja maailmanlaajuiset
palvelualueet sekä viimeisenä teemana kiitos.

- 8/21 Lasten syöpä (lasten syövän kuukausi on syyskuu)
- 9/21 Näkö (lionien näköpäivä lokakuussa)
- 10/21 Diabetes (kansainvälinen diabetespäivä marraskuussa)
- 11/21 Nälkä
- 12/21 Palveluhalu ja ihmisläheisyys
- 1/22 Kansainvälisyys
- 2/22 Paikallisuus ja talkootyö
- 3/22 Ympäristö
- 4/22 Luottamus
- 5/22 Kiitos
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 KiTeNet-hanke

Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen (KiteNet) on valtakunnallinen noin 10-
vuotiaisiin kohdistuva interventio, jossa halutaan ohjata lapsia terveeseen itsensä
suojelemiseen ja toisen kunnioittamiseen internetissä. Projektimateriaalilla tuetaan koulun
ja kodin yhteistyötä.

Kauden 2021−2022 aikana klubien tehtävänä on olla yhteydessä paikkakunnan kouluihin
projektin tiimoilta, jotta koko ikäryhmä tavoitetaan kaikilla paikkakunnilla.
Tiedotuskampanjat, www-sivut, jaettava materiaali ja tukihenkilöt ovat osa hanketta. Katso
www.lions.fi ja sieltä KiTeNet, www-sivut tulossa syksyllä.

Lisätietoja (GST palvelujohtaja) Pasi Kallioinen

Kiitos teille, jotka hoiditte raportoinnin

Jostakin syystä raportointi koetaan edelleen jonkinlaiseksi peikoksi. Lions-järjestössä on aina
raportoitu ja raportointi on kehittynyt kaiken aikaa tekniikan edistymisen myötä. Nykyisellään
raportoidaan vain päämajan MyLCIiin. Varmaa on, että koulutustarvetta MyLCIn käytössä on ja sitä
pyritään järjestämään heti alkukaudesta. Valitettavasti ne sihteerit, jotka koulutusta tarvitsisivat,
eivät yleensä osallistu koulutuksiin. Siispä osallistutaan piirin järjestämään koulutukseen
26.8.2021. Kiitos teille, jotka hoiditte raportoinnin heinäkuulta. Toivotaan ja uskotaan, että
elokuussa olemme 100 %:n piiri raportoinnissa.

Vierailukalenteri

Kuvernööritiimin vierailukalenteri löytyy piirin sivuilta www.lions107m.fi.  Tarkistakaa, kokoonnutteko
silloin ja onko paikka sama, mikä on MyLCIin ilmoitettu. Mikäli haluatte muuttaa vierailun
ajankohtaa, ilmoittakaa toiveistanne riittävän ajoissa, jotta tapaamiset voidaan toteuttaa. Toivon
myös, että jos on erityisiä toiveita, ottakaa yhteyttä. Tarkistakaa myös, että klubinne tiedot
MyLCissä on ajan tasalla.

Jäsenhankinta

Toivon, että jo heti syyskuun kuukausitapaamisissanne otatte uusia, innokkaita jäseniä mukaan
leijonatoimintaan. Jäsenkehityksemme oli heinäkuun lopussa - 1 jäsentä. Suomessa jäsenmäärä
pieneni viime kaudella noin 650:llä jäsenellä Suomessa ja omassa piirissä noin 69:llä jäsenellä.
Panostetaan myös nuoriin ja valloitetaan heitä mukaan. Tämä kausi on erittäin haasteellinen
koronan suhteen edelleen ja vaatii klubeilta tavallisuudesta poikkeavaa aktiivisuutta. Yritetään
yhdessä hymyssä suin saada kausi kunnialla läpi ja löytää uusia jäseniä. Piirin tavoitteena on, että
piirin jokainen klubi hankkii vähintään yhden uuden jäsenen ja pitää huolta jo olevista jäsenistä.

http://www.lions107m.fi/
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Piirin kotisivut uudessa osoitteessa

Piirin kotisivut ovat tämän kauden alusta uudessa osoitteessa, www.lions107m.fi.

Piirilehti toimitetaan edelleen paperisena ja ns. eLionsM-viesti sähköisenä. Jutut lehteen
voi lähettää Minnamari Salmivaaralle (minnamari.salmivaara(at)hotmail.com). Toimitus
pidättää itsellään oikeuden lyhentää kirjoituksia. Valokuvat puhuvat enemmän kuin tuhat
sanaa. Paras juttu palkitaan keväällä 2022.

Kotisivut ja M-viesti (DC Minnamari Salmivaara)

Yhdistysavaimen kotisivutyökalun liiton ulkoasulla saa käyttöön täyttämällä lomakkeen
osoitteessa www.yhdistysavain.fi/liitot/. Valitse sivulta Suomen Lions-liitto, Käyttöohjeet
löytyvät saman sivun alareunasta kohdasta Ohjeisto. Ilmaisversio sisältä 5 sivua.

Klubin kotisivujen luominen on nyt tehty helpoksi. Lisätietoa ja ohjeita saa minulta, kunhan
olen vaihtanut oman klubini sivut tälle alustalle.

Sähköinen M-viesti ilmestyy noin kuukauden 15. päivä ja aineistopäivä on kuukauden 10.
päivä. Materiaalin voit toimittaa minulle sähköpostilla osoitteeseen
minnamari.salmivaara(at)lions.fi.

M-viestit luettavissa osoitteessa https://www.lions107m.fi/#uutisia

Miten saan helposti Lions klubini some-päivityksen julkaistavaksi piirin some-
kanaville (Facebook ja Instagram) Virpi Äijö (DC Sosiaalinen media)

Kun olet tehnyt päivityksen jo omille klubin sivuille, lähetä DC Virpi Äijölle
(virpi.aijo(at)lions.fi) sähköpostiviesti, jossa on mainittu, minkä klubin Facebook/Instagram-
tilillä jaettava uutinen on.
Esimerkkinä: "Hei Virpi! Nyt LC Xxxx fb-sivuille on laitettu piirin fb-sivuille jaettavaa
materiaalia. Voitko jakaa sen piirin fb-sivuille?
Ystävällisin palveluterveisin,
Laura Leijona, LC   Xxxx"

Helppoa, vai mitä? Näin on tehnyt jo usea klubi. Ja mikä parasta, klubinne saa samalla
lisää näkyvyyttä tämän kautta. Mielestäni on ehdottoman tärkeää, että se Lions Club, joka
tekee tapahtuman/lahjoituksen saa myös siitä kunnian. Ja vieläpä, ettei tarvitse moneen
kertaan kirjoittaa koko juttua ja liittää kuvia.
Kaikki päivitykset eivät valitettavasti näy henkilökohtaisessa some-virrassani, joten
yllämainittu tapa on mitä mainioin.

http://www.lions107m.fi/
https://www.yhdistysavain.fi/liitot/
https://www.lions107m.fi/#uutisia
mailto:virpi.aijo@lions.fi
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Kesällä tehtyjä päätöksiä

Turun vuosikokouksessa Suomen Lions-liiton puheenjohtajaksi valittiin VCC Sanna
Mustonen LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/NICE B-piiristä ja 1. varapuheenjohtajaksi IPDG
Heikki Mäki LC Paattinen A-piiristä.

PCC Pirkko Vihavainen LC Juva/Luonteri D-piiristä
valittiin kansainväliseksi johtajaksi kaudelle 2022−2024.

Piirijakouudistus ei mennyt läpi, vaan sitä vastustavat
kolme aloitetta hyväksyttiin.

Suomen Lions-liitto ry:n uudeksi toiminnanjohtajaksi on
valittu VM Petri Kaukiainen, joka aloittaa tehtävässä
1.8.2021.

Kaukiainen on toiminut vapaaehtoistoiminnassa Suomen Punaisen Ristin
Helsingin ja Uudenmaan piirin toiminnanjohtajana yli kymmenen vuotta
sekä aiemmin Suomen Partiolaisissa. Kaukiaisella on myös monipuolista
kokemusta erilaisista viestinnän tehtävistä muun muassa Suomen 4H-
liitossa ja paikallislehti Länsiväylässä

Rauhanjulistekilpailu

Perinteinen kansainvälinen rauhanjulistekilpailu toteutetaan tänä vuonna teemalla
”Olemme kaikki yhteydessä toisiimme”. Työt on toimitettava piirikuvernöörille 10.11.
mennessä osoitteeseen Haapaniemenkuja 4, 27400 Kiukainen. Piirihallituksen
kokoukseen osallistujat valitsevat 13.11. mielestään parhaan julisteen, joka palkitaan.
Juliste toimitetaan valtakunnalliseen kilpailuun, jossa valitaan paras työ kansainväliseen
kilpailuun. Tilaa rauhanjulistekilpailun paketti!

Lions-klubit voivat tilata rauhanjulistekilpailupaketin 15. tammikuuta - 1. lokakuuta
2021 välisenä aikana. Jokaista sponsoroitua kilpailua kohden pitää ostaa yksi
pakkaus. Eli vielä ehtii osallistumaan.



Lions Clubs International 107-M, Finland

Piirikuvernööri 2021–2022 Juha Suonpää ja puoliso Elina
LC-Kiukainen   Haapaniemenkuja 4   27400 Kiukainen, puh. 044 701 7383

e-mail: juha.suonpaa@satapelastus.fi   www.lions107m.fi

6

Kampanja 100: LCIF palveluvoimaa

Maailmanlaajuisen Kampanja 100: LCIF Palveluvoimaa -keräyksen viimeinen varsinainen
keräysvuosi on käynnistynyt.  Piirimme pääasiallinen keräysmuoto on ollut ja on edelleen
nyt käynnistyneellä toimikaudella 2021−2022 piirimme aktiviteettirahaan sisältyvän 5,00 € /
klubijäsen osuuden siirtäminen LCIF:lle lyhentämättömänä. Kuten usealla
aikaisemmallakin toimikaudella päättyneellä toimikaudella 2020−2021 kaikki piirimme
klubit suorittivat jäsenkohtaisen aktiviteettirahan. Hyvää esimerkkiämme seuraten
keräykseen osallistui päättyneellä toimikaudella ensimmäinen kerran Suomen
kolmestatoista muusta piiristä 100 prosenttisesti myös kaikki G-piirin 55 klubia. Euroopan
128:sta piiristä kahdeksantoista klubia osallistui 100 prosenttisesti keräykseen.

Toimikauden vaihtuessa maailmanlaajuisesta 300 miljoonan dollarin keräystavoitteesta on
saavutettu noin 71 prosenttia eli 213 miljoonaa dollaria.

Kaikki LCIF:lle maksetut suoritukset kasvattavat klubikohtaista saldoa, jota voidaan
hyödyntää arvostetun Melvin Jones Fellow -jäsenyyden, kansanomaisesti ”Melvarin”,
hankkimisessa ansioituneelle jäsenelle.  25:lle klubille on jo kertynyt yli 1.000 dollarin
saldo, joka tarvitaan Melvarin hankkimiseksi ja 15:lla klubilla on mahdollisuus pienellä
lisäpanostuksella hankkia Melvari jäsenelleen.

Lisätietoja tästä palkitsemismahdollisuudesta ja Kampanja 100: LCIF Palveluvoimaa -
keräyksestä saa piirimme LCIF koordinaattori Veli-Matti Anderssonilta, sähköposti veli-
matti.andersson(at)hotmail.com, puhelin 044 958 5715.

Arne Ritari säätiön tarkoitus on suomalaisen lionstoiminnan tukeminen eri tavoilla

M-piirin ARS-toimikunnan tavoite on tehdä Arne Ritari säätiön toiminta tutuksi piirin
jokaiselle klubille.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja Suomen lions klubien omille tai
yhteisille aktiviteeteille sekä tukemalla muutenkin suomalaista lions toimintaa. Säätiön
tärkein apurahakohde on klubien palveluaktiviteettien rahoitus, jolloin klubin osuus
rahoituksesta on vähintään puolet. Säätiö myöntää myös apurahoja perheille, joita on
kohdannut katastrofi kuolemantapauksen tai esim. tulipalon muodossa. Tällöin ei
välttämättä vaadita klubilta palvelutyötä tai täyttä 50 prosenttia omarahoitusta.
Hakemuksen tulee olla lions klubin tekemä.

Säätiö on myös tukenut piirien ja liiton lionismia edistäviä hankkeita. Apurahan hakeminen
tehdään hakulomakkeella (löytyy säätiön sivuilta), joka toimitetaan piirin ARS-
toimikuntapuheenjohtajalle. Apurahoja myönnetään vain kohteisiin, joita ei vielä ole
aloitettu.

Tarkemmat apurahan haku ohjeet löytyvät AR-säätiön nettisivuilta.

mailto:veli-matti.andersson@hotmail.com
mailto:veli-matti.andersson@hotmail.com
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Säätiön varainhankintaa

Säätiö toimittaa klubeille 10 euron adresseja lahjoitusta vastaan. Adresseja klubin jäsenet
voivat käyttää itse tai myydä kenelle tahansa, klubi päättää adressin myyntihinnan.
Ritarisäätiön adressi on myös hyvä keino Lions-brändin levittämiseksi.

Adressit voi tilataan itse täyttämällä säätiön sivuilla oleva tilauslomake.

Tilauksen voi myös tehdä soittamalla tai lähettämällä sähköpostia Vesa Kynnysmaalle,
joka toimittaa klubien tilaamat adressit sekä DG:llä on klubivierailuja tehdessään adresseja
mukana, joten myös sitä kautta saatte niitä.

Lions Ritarit ja Lions Pro Ritarit

Säätiö myöntää Lions Ritari killan jäsenyyksiä eli Lions Ritarin arvoja klubien ansioituneille
lioneille. Klubin ansioituneelle Lions Ritarille säätiö voi myöntää Lions Pro Ritarin arvon,
joka on arvokas tapa palkita klubinne aktiivinen Lions Ritari. Molemmat ovat hienoja
palkitsemistapoja aktiivisille lioneille, joiden klubi haluaa pysyvän aktiiveina tulevinakin
vuosina.

Ritariksi lyömiseen tarvittavat tarvikkeet ovat piirin ARS-toimikuntapuheenjohtajalla.
Linkki AR-säätiön nettisivuille: https://www.lions.fi/arne-ritari-saatio/
Näissä asioissa sinua palvelee piirin ARS-toimikuntapuheenjohtaja:
Vesa Kynnysmaa, PDG, (LC Köyliö)
Puh: 050 526 7721
vesa.kynnysmaa(at)lions.fi
vesakynnysmaa(at)gmail.com
Pyhän Henrikintie 401 A, 27750 Köyliö

Kansainvälinen vuosikokous

103. kansainvälinen vuosikokous järjestettiin kesäkuun lopussa virtuaalisena. Kauden 2021-2022
kuvernöörit antoivat lupauksensa ja heidät nimitettiin piirien puheenjohtajiksi eli kuvernööreiksi.

https://www.lions.fi/arne-ritari-saatio/
mailto:vesa.kynnysmaa@lions.fi
mailto:vesakynnysmaa@gmail.com
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Alueseminaarit

Alueseminaarit ovat avoimia kaikille leijonille, mutta kutsu koskee erityisesti klubien
presidenttejä, 1. varapresidenttejä, jäsenjohtajia, palvelujohtajia ja tiedotussihteereitä.
Omasta aikataulusta riippuen voi valita parhaiten itselleen sopivan seminaarin. Ohjelma on
sama kaikissa tilaisuuksissa.

I alueen alueseminaari
Aika tiistai 7.9.2021 klo 18.00
Paikka Kankaanpää

II alueen alueseminaari
Aika torstai 9.9.2021 klo 18.00
Paikka Ulvila

III alueen alueseminaari
Aika tiistai 14.9.2021 klo 18.00
Paikka Huittinen

IV alueen alueseminaari
Aika torstai 16.9.2021 klo 18.00
Paikka Rauma

Tilaisuudessa on mahdollisuus klubikohtaiseen neuvontaan ja asiointiin toimialajohtajien
kanssa!

Kutsut tilaisuuteen lähetetään lähipäivinä.
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107-M -piirin koulutussuunnitelma 2021−2022
Pvm Tapahtuma Vastaa Paikka Kutsutaan

26.8.2021 Sihteerien MyLCI ja MyLion
täydennyskoulutus

GLT GTM (Go To Meeting) Klubien sihteerit

7.9.2021 Alueseminaari I DG/GLT I Alue, Kankaanpää Klubien GAT-tiimi

9.9.2021 Alueseminaari II DG/GLT II Alue, Ulvila Klubien GAT-tiimi

14.9.2021 Alueseminaari III DG/GLT III Alue, Huittinen Klubien GAT-tiimi

16.9.2021

6.10.2021

Alueseminaari IV

Sihteerien MyLCI ja MyLion
täydennyskoulutus

DG/GLT

GLT

IV Alue, Rauma

GTM

Klubien GAT-tiimi

Klubien sihteerit

26.10.2021 Uusien lionien ja kummien
opastus

GLT Uudet lionit ja kummit

23.11.2021 Klubitoiminnan
kehittämiskurssi (3 iltaa)

GLT Paikka ilm. myöhemmin Kiinnostuneet lionit

25.11.2021 Uusien lionien ja kummien
opastus

GLT Uudet lionit ja kummit

25.1.2022 Presidenttivalmennus 1 vaihe,
1. ryhmä

GLT Kauden 22−23
presidentit

8.2.2022 Presidenttivalmennus 1 vaihe,
2. ryhmä

GLT Kauden 22−23
presidentit

22.3.2022 Uusien lionien ja kummien
opastus

GLT Uudet lionit ja kummit

23.4.2022 Presidenttivalmennus 2 vaihe GLT Rauma Ensi kauden
presidentit

23.4.2022 Jäsenjohtajien valmennus GLT Rauma Lionien puolisot

23.4.2022 Klubisihteerien valmennus GLT Rauma Klubien sihteerit

23.4.2022 Rahastonhoitajien valmennus GLT Rauma Klubien
rahastonhoitajat

23.4.2022 Klubiviestijöiden valmennus GLT Rauma Klubien
tiedotussihteerit

23.4.2022 GAT tiimin koulutus GLT Rauma Klubien kauden 22-
23 GAT-tiimit

nn.5.2022 Lohkon- ja alueen
puheenjohtajien koulutus

GLT/1VDG Uudet lohkojen ja
alueiden
puheenjohtajat
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Koulutussuunnitelma on alustava, muutokset ja lisäykset ovat mahdollisia. Jokaiseen tilaisuuteen
lähetetään klubeille erikseen kutsut tarkempine ohjelmineen ja ilmoittautumisohjeineen.

Lyhyesti tiedotettavaa

Uusien jäsenien kansioita löytyy DG tiimiläisiltä eli Juhalta, Hannulta, Arjalta ja Veli-Matilta.

Muistakaa tilat 100 % merkki ansioituneelle viime kauden presidentille.

Vielä ehtii ilmoittautua piirin Golf-mestaruuskilpailuihin.

Muistakaa käydä noin 15. päivä tai sen jälkeen lukemassa piirin nettilehti osoitteesta
https://www.lions107m.fi/index5.php , siinä saattaa olla lisää tiedotusta minultakin.

Ollaan yhteyksissä

Yhdessä voimme tehdä paljon

Juha Suonpää
DG 2021−2022
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