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Piirikuvernöörin tiedote lokakuu 2021 3/2021    

Hyvät leijonat, leot ja puolisot 

Syksy on monissa klubeissa tekemisen ja toiminnan aikaa. Tsemppiä 
toimintaan! Liiton puheenjohtaja Sanna Mustosen kehottamalla tavalla: Tekevä 
ja näkyvä lion!  

Tapahtumista kannattaa tiedottaa laajasti, hyvissä ajoin etukäteen. Ilmoitelkaa 
tapahtumista myös piirin tiedotusvastaavalle Minnamari Salmivaaralle, niin hän voi laittaa 
tiedot myös piirin eMviestiin. 

Kiitos vielä kaikille, jotka osallistutte alueseminaareihin, tilaisuuksissa oli edustettuna 39 

klubia, ja osanottajia yhteensä 125. Ollaan ylpeitä tästä määrästä, näin koronan jälkeisenä 

aikana. 

Alueseminaareissa esitetyt diasarjat on tallennettu piirin nettisivuille, käy tutustumassa. 

Yhdessä voimme tehdä paljon 

Hienoa on myös, että lähes jokaisessa lohkossa on ollut jo ensimmäinen lohkon kokous. 

Yhteistoiminnassa on voimaa. 

Piirin ulkoilupäivä Salomonkallion maastossa onnistui hyvin. Sää oli mitä parhain ja lioneita 

perheineen oli tapahtumassa mukana. Tämän tyyppisiä tapahtumia kannattaa järjestää 

jatkossakin. Eikun leijonat liikkumaan! 

Onnittelut LC Kokemäki/Jokilaakso hienosta saavutuksesta 

Vuoden lionien hyväntekijäksi on valittu lions club Kokemäki/Jokilaakso. LC 

Kokemäki/Jokilaakso on pandemia-ajasta huolimatta toiminut erittäin aktiivisesti ja 

monipuolisesti. Klubin 21 jäsentä ovat tehneet viimekauden aikana yhteensä 2 343 

vapaaehtoistuntia työtä ja varoja on lahjoitettu niin paikkakunnalle kuin kansainväliseen 

avustustyöhön. 

Paikkakunnalla apua on annettu mm. vähävaraisille perheille ja lapsille joulu-, äitien- ja 

isäinpäivälahjoina sekä ruokakassilahjoituksina yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Myös 

Satasairaalan keskolaan, neuvoloihin ja vanhainkoteihin on kudottu peittoja, myssyjä, 

sukkia, hypistelymuhveja ja -lonkeroita. 

Uuden jäsenen kansio 

Kun klubiinne on tulossa uusi jäsen ja tarvitsette uuden jäsenen kansion, ole yhteydessä 
allekirjoittaneeseen. Uuden jäsenen kansioita on myös 1. VDG Hannu Nurmikolla ja 2. 
VDG Arja Tuomisella.  
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Tietojen päivittäminen yhdistysrekisteriin 

PRH pitää yhdistysrekisteriä, johon merkitään rekisteröityjä yhdistyksiä koskevia tietoja. 
Rekisteriin merkitään esimerkiksi yhdistyksen säännöt ja nimenkirjoittajat eli henkilöt, joilla 
on oikeus toimia yhdistyksen puolesta. 

Yhdistyksen täytyy tehdä muutosilmoitus, kun sen yhdistysrekisteriin merkityissä tiedoissa 
tapahtuu muutoksia. 
Muutosilmoitus voi koskea esimerkiksi: 

• yhdistyksen osoitteen muutosta 

• yhdistyksen nimenkirjoittajien vaihtumista 

• yhdistyksen sääntöjen muutosta. 
Eli aina uuden toimintakauden alussa, kun virkailijat vaihtuvat, tuulee muutosilmoitus tehdä 
yhdistysrekisteriin. 
 

KiTeNet-Kampanja 

KiTeNet-kampanja on lionien tapa olla vahvistamassa nousevaa sukupolvea. Myös teidän 
klubinne toiminta-alueen lapset ja perheet tarvitsevat tukea keskinäiseen 
vuorovaikutukseen ja internet-maailman saloihin. 
 
Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen (KiTeNet) -kampanjan tärkeys nousee arjesta 
ja mediankin esiintuomista tapauksista. Julkisuudessa on puhuttu paljon lasten 
psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä, syrjäytymisestä, oppimisesta, groomingista sekä 
muusta häirinnästä. 
 
Klubien avaintehtävänä on keskustelutilaisuuden järjestäminen koulun, 

vanhempainyhdistysten tai opettajan kanssa. Tilaisuuden alustajan valinta on 

klubikohtainen ratkaisu, näiden vanhempainiltojen vetäjänä voi olla leijona, opettaja, MLL:n 

asiantuntija tai poliisi. Klubien tulisi olla mukana ainakin aloittamassa tilaisuus ja 

kahvittamassa osallistujat. www.lions.fi/kitenet 

Lisätietoja palvelujohtaja Pasi Kallioinen pasi.kallioinen@lions.fi p. 050 5556 769. 
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Klubien toivotaan jakavan ideoitaan  

Hyvät ideat ovat tervetulleita. Sen vuoksi olisi hienoa, jos klubit kertoisivat muille klubeille 

ideoistaan ja hyvistä aktiviteeteistaan viestinta@lions.fi-osoitteen kautta. Viestintä arvioi 

toimivan lanseeraustavan, suosittelee toimivia viestintäkanavia ja toimittaa 

asialliset viestit halutulla klubijakelulla. 

Kansainvälinen presidenttimme Douglas X. Alexander viettää 

syntymäpäiväänsä 18.10.  

Merkkipäivälahjana meidät lionit on haastettu 3. varapresidenttiehdokas A.P. 

Singhin tiimin toimesta tekemään nälän lievittämiseen liittyviä aktiviteetteja 10.-

18.10.21. Tehdyt aktiviteetit tietysti raportoidaan MyLioniin ja some-jutuissa 

käytämme tunnisteita #APforVP ja #APServiceChallenge" 

Lions-joulukortit 

Tämän kauden uudet retrotyyppiset joulukortit klubit tilaavat itse Lionsverkkokaupan kautta 

kuten ennenkin. Lions-joulukorteilla tuetaan lasten ja nuorten hyväksi tehtävää työtä. 

Joulukortteja tilaaville lionsklubeille jää puolet tuotosta paikallisen nuorisotyön tukemiseen. 

Loppuosa korttien tuotosta käytetään muun muassa nuorisovaihtoon, piirien 

nuorisoleireihin, leotoimintaan, Nuorten Areena -tapahtumaan, Orkester Nordenin ja 

muuhun NSR-toimintaan. 

Piirin leijonajuhla 15.1.2022 

LC Laitila/Untamoinen isännöi piirin leijonajuhlaa la.15.1.2022, paikka 
Laitilan Louhenlinna. 

Osallistutaan kaikki joukolla! 

Lion Antti Forsell strategiatyöryhmän puheenjohtajaksi 

Kuvernöörineuvosto on ylimääräisessä kokouksessa valinnut lion Antti 
Forsellin strategiatyöryhmän puheenjohtajaksi. 

Vuosikokous päätti 12.6.2021 lionstoiminnan strategian, LIONS 2030, valmistelun 
käynnistämisestä toimintakauden 2021–2022 aikana. Strategia tuodaan hyväksyttäväksi 
vuoden 2023 vuosikokoukseen. 

Piirijakouudistus kytketään osaksi strategiatyötä. Jotta pystymme parhaalla mahdollisella 
tavalla vaikuttamaan tulevaan, M-piirin tulee aktivoitua ja saada edustus 
strategiatyöryhmään. 

Kummilapset Sri Lankassa  

Kummilapsitoiminta Sri Lankan köyhien lasten hyväksi on jatkunut pandemian 
ajankin. Tämä on ollut mahdollista, koska Lions-liiton kummilapsityöryhmä on 
ottanut olosuhteiden vaikeuduttua aikamoisen digiloikan. Vaikka 
tarkastusmatkoille Sri Lankaan ei ole  
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päästy eikä posti ole kulkenut Suomen ja Sri Lankan välillä, yhteydenpito ei ole katkennut. 
 
Kuka tahansa voi ryhtyä kummiksi: yksityishenkilö, perhe, lionsklubi tai esim. työyhteisö.  
Yhteyshenkilönä piirissä toimii Leena Marvola-Sine (leena.marvola-sine@lions.fi , p. 050 
384 5507). Ota yhteyttä, jos kummius kiinnostaa. 
 
Nuorisovaihto 

Pitkän tauon jälkeen nuorisovaihto-osallistuminen on taas mahdollista, kuitenkin näillä 
näkymin ainoastaan Euroopan kohteisiin. Hakuaika on joulukuussa, mutta nyt jo on syytä 
klubeissa käynnistää keskustelu nuorisovaihtoon osallistumisesta. Lisätietoja voi kysellä 
Päivi Koivuniemeltä, paivi.koivuniemi@lions.fi tai p.050 408 1382. 

Lions Quest-koulutus 

Lionsklubit tekevät arvokasta palvelutyötä tukemalla nuorison kasvamista tasapainoisiksi 
yhteiskunnan jäseniksi. Apuvälineenä siihen on tutkimukseen perustuva kahden päivän 
mittainen tiivis, toiminnallinen Lions Quest-koulutus. 
 
Ohjelman avulla annetaan kasvattajille, kuten opettajille, varhaiskasvattajille ja 
nuorisotyöntekijöille välineet opettaa lapsille ja nuorille elämisentaitoja. 
 
Peruskoulutus M-piirissä on 31.1. ja 1.2.2022. Koulutus on peräkkäisinä päivinä 
ja kokopäiväisenä hotelli Vaakunassa, Porissa. Koulutus on tarkoitettu opettajille ja 
koulunkäyntiavustajille. Koulutuksen hinta on 410 €, sis. alv. 
Rahoituskyselyjä on jo tullut, joten pyytäisin klubeja aktivoitumaan asiassa. 
 
Tiedustelut M-piirin osalta Kirsti Vuorela sähköposti kirsti.vuorela@lions.fi  
p. +358 44 342 5576 
 
Nuorten hiihtoharrastus 
 
Suomen Lions-liiton ja Suomen Hiihtoliiton yhteistyö lasten ja nuorten hiihtoharrastuksen 
lisäämiseksi jatkuu talvella 2022. Vaikka vielä ei ole lumi maassa, nyt on hyvä aika aloittaa 
sopivan hiihtotapahtuman suunnittelu paikkakunnan lapsille ja tilata valmiiksi Lasten 
leijonahiihtomitalit lionsverkkokaupasta. 
 
Kotisivukoulutus klubien webmastereille 
 
Yhdistysavain-webinaarit: ”Kotisivujen luominen klubeille” seuraavasti:  
21.10. https://attendee.gotowebinar.com/register/1333857555811296015 
Koulutukset alkavat klo 15:30. 
Voit myös katsoa tallenteen myöhemmin. 

Kauden 2022–2023 piirihallitus  
 
Toimintakausi on hyvässä vauhdissa. Leijonavuosi on kuitenkin tavallaan lyhyt ja uusien  
hallitusvirkailijoiden valinta pitää käynnistää hyvissä ajoin. Piirin sääntöjen mukaan hallitus  
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valitaan virallisesti huhtikuun vuosikokouksessa. 
 
Tehtäviini ensimmäisenä varapiirikuvernöörinä kuuluu kasata ehdotus seuraavan kauden  
hallitukseksi. Toivoisin, että jokainen klubi vuorollaan kantaisi vastuuta ja osallistuisi myös  
piirin toimintaan. Kartoittaisitte henkilöitä, jotka voisivat toimia piirin tehtävissä ja haluavat  
uusia mielenkiintoisia kokemuksia leijonatyössä. Toivoisin, että erityisesti lohkon 
kokouksissa käsiteltäisiin henkilövalintoja ja yhteisesti löydettäisiin lohkon alueelta 
seuraava lohkon puheenjohtaja. 
 
Olkaa rohkeasti yhteydessä ja kertokaa Hannulle henkilöistä, joita suosittelisitte piirin  
tehtäviin. Teemme yhdessä hyvää työtä, pidetään jatkossakin pyörät pyörimässä!  Eli  
soitelkaan tai postitelkaa, Hannu p. 044 7939 749 tai hannu.nurmikko@lions.fi . 
 
GAT –tiimin kyselytunti 27.10.2021 
 
Järjestetään Gotomeet palaveri, jossa voi esittää kiperiä kysymyksiä piiritoiminnan 
avainhenkilöille. Toivoisin, että lähettäisitte etukäteen kysymyksiä, tai ideoita mistä 
keskustelisimme. Kysymykset ja keskusteluideat s-postilla timo.latti@lions.fi . 
Kehitetään yhdessä piirintoimintaa. 
 

Hyvää syksyä ja pidetään itsestämme ja toisistamme huolta!  

Yhdessä voimme tehdä paljon 

Juha Suonpää 
piirikuvernöörinne 

 

 

 

 

 

 


