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Piirikuvernöörin tiedote marraskuu 2021 4/2021
Hyvät leijonat, leot ja puolisot
Hyvän tekeminen jatkuu ja joulun aika lähestyy, jolloin mielien herkistyessä
myös palvelun ja avun tarve korostuvat. Klubivierailuilla on ollut kiva todeta,
miten klubit innolla suunnittelevat uusia aktiviteetteja ja toteuttavat niitä.

Yhdessä voimme tehdä paljon
Jäsenasiat
Palaan jälleen tärkeään piirimme jäsenkehitykseen. Ilahduttavaa on ollut huomata, että uusia
jäseniä on saatu toimintaamme mukaan. Vetoan klubiemme leijoniin, että jokainen miettisi omissa
klubeissaan tapoja etsiä uusia jäseniä ja sitä, miten heitä saataisiin mukaan toimintaamme. Kun
jokainen klubi ottaa yhden uuden jäsenen, se tarkoittaa 64 uutta jäsentä ja se olisi todella hienoa.

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.
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.
Piirin leijonajuhla 15.1.2022
LC Laitila/Untamoinen isännöi piirin leijonajuhlaa la 15.1.2022, paikka
Laitilan Louhenlinna. Virallinen kutsu ja ohjelma tulee
lähipäivinä.
Osallistutaan kaikki joukolla!
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 050 408 1382.
Lions Quest-koulutus
Peruskoulutus M-piirissä on 31.1. ja 1.2.2022. Koulutus on peräkkäisinä päivinä
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ja kokopäiväisenä 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, kirsti.vuorela@lions.fi tai 044 342 5576
Lohkojen kokousten merkitys
Lohkojen kokouksia on pidetty, kiitos siitä aktiivisille lohkon puheenjohtajille, mutta
erityisesti myös niille klubeille jotka ovat osallistuneet. Toivoisinkin, että kun tilaisuuksia
järjestetään, niissä olisi aina jokaisesta klubista edustus paikalla.
Lohkojen fyysiset tapaamiset ja etäkokouksetkin lähentävät klubeja, lisäävät yhteistyön
mahdollisuuksia ja viestittävät klubien tilanteesta ja kentän kokemista kehittämistarpeista
myös meille piirintehtävissä toimiville lioneille. Hyvä osallistuminen sekä ideoiva ja
haastavakin keskustelu ovat toivottavia. Lohkojen tapaamiset ovat hyviä tilaisuuksia löytää
myös sopivia yhteishankkeita. Yhdessä tehty onnistunut palvelu tuottaa usein myös
tuplasti hyvää mieltä tekijöilleen.
Rauhan julistekilpailu
Rauhanjulistekilpailun teema ”Olemme kaikki yhteydessä toisiimme” on innoittanut lapsia
ja nuoria ilmaisemaan oman teeman mukaisen näkemyksensä rauhasta. Kilpailutyöt
arvioidaan 13.11.2021 Turun piirihallituksen kokouksessa. Kilpailutyöt tulee toimittaa ko.
kokoukseen tai piirikuvernöörille ennen kokousta.
Marraskuun teema
Marraskuun teemana on ”Nälkä”. Vaikka Suomessa ei varsinaisesti ole nälänhätää, meillä
on paljon avun tarvitsijoita. On lähestymässä se vuodenaika, jolloin haluamme muistaa ja
olla läsnä. Suomalaisilla on hyvä sydän. Suomessa leijonat auttavat vähävaraisia perheitä
muun muassa klubien toteuttamilla ”Auta lasta – auta perhettä ” -keräyksillä,
ruokalahjakorteilla sekä järjestämällä soppakeittiöitä ja jakamalla lahjoitusruokia.
Kansainvälisesti apu toimitetaan rahalahjoituksin. Muistakaamme, että olemme
kansainvälinen järjestö. Rahallisilla avustuksilla teemme Lions-työtä siellä, missä itse
emme ole paikalla. Se hyödyttää lopulta meitä suomalaisiakin. Piirirahan välityksellä Mpiirin klubit ovat tukemassa LCIF:iä ja Kampanja 100:a. Niin kuin tiedämme, LCIF:n kautta
lahjoituksemme menee 100 %:sti perille.
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.
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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
valitaan virallisesti huhtikuun vuosikokouksessa.
Olkaa rohkeasti yhteydessä ja kertokaa Hannulle henkilöistä, joita suosittelisitte piirin
tehtäviin. Teemme yhdessä hyvää työtä, pidetään jatkossakin pyörät pyörimässä! Eli
soitelkaan tai postitelkaa, Hannu Nurmikko, 044 7939 749 tai hannu.nurmikko@lions.fi .
Lion M-viesti
Arvoisat klubit tehkää piirilehteemme juttuja aktiviteeteistänne valokuvien kera. Lehti
kertoo, että olemme aktiivinen toimija piirimme alueella. Olisi myös tärkeää, että klubit
myisivät ilmoituksia lehteemme. Jutut tulee toimittaa Minnamari Salmivaaralle,
minnamari.salmivaara@lions.fi.
Ehdokkaat ja klubialoitteet
Muistattehan, että hakemukset eri DG-tehtäviin tulee jättää allekirjoittaneelle 15.1.2022
mennessä − ehdokkaat M-piirin piirikuvernöörin- sekä 1. ja 2. varapiirikuvernöörin
tehtäviin kaudelle 2022−2023. Klubien antamat kannatustodistukset ja ehdokkaiden
suostumukset tulee jättää piirikuvernöörille 15.1.2022 mennessä.
Klubialoitteet piirin vuosikokoukselle
Klubialoitteet piirin vuosikokoukselle tulee jättää piirikuvernöörille 15.1.2022 mennessä.
Aarne Ritari Säätiön adressit
Mitä jos me kaikki M-piirin leijonat ostaisimme yhden adressin? Adressia voi käyttää niin
ilossa kuin surussakin. Monilla on sellainen käsitys, että se on vain surunvalitteluun
tarkoitettu. Adresseja saa tilata Aarne Ritari Säätiön asiamies Vesa Kynnysmaalta,
vesa.kynnysmaa@lions.fi tai 050 526 7721 tai meiltä kuvernööreiltä. Meillä on niitä
mukana klubivierailuilla. Nostetaan adressien käyttö uudelle tasolle!
KiTeNet-Kampanja
www.lions.fi/kitenet Lisätietoja palvelujohtaja Pasi Kallioinen, pasi.kallioinen@lions.fi tai
050 5556 769
Suomen Lions-liiton 69. vuosikokous järjestetään 10.−12.6.2022 Kouvolassa.

Suomen Lions-liiton vuosikokous järjestetään Lumon-Areenalla Kouvolassa
10.−12.6.2022. Laittakaa päivämäärä ylös, lähdetään joukolla päättämään liiton
asioista ja tapaamaan muita leijonia iloisissa merkeissä.
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Kansainvälinen vuosikokous
104. Lions Clubs Internationalin vuosikokous järjestetään 24.–28.
kesäkuuta 2022 Montrealissa.
Iloa marraskuun harmauteen, pidetään itsestämme ja toisistamme huolta!
Yhdessä voimme tehdä paljon
Juha Suonpää
piirikuvernöörinne
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