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Piirikuvernöörin tiedote joulukuu 2021 5/2021

Hyvät leijonat, leot ja puolisot

Vuosi lähenee loppuaan ja vie ajatukset jouluun sekä pyhien mukanaan tuomiin
rauhoittaviin hetkiin. Työtä klubeissa on tehty paljon erilaisissa ja uusissa
olosuhteissa tämän syksyn aikana. On ollut ilo nähdä, että toiminta ei ole
pysähtynyt vaan on löydetty uusia tapoja toimia. Tulevaisuus näyttää kuinka
moni uusista tavoista jää pysyviksi.

Joulukuun teema

Joulukuun teemana on Palveluhalu ja ihmisläheisyys. Arvot, jotka yhdistävät kaikkia
maailman Lions-klubeja. On totta, että antaessaan saa. Palvelevan lionin sydän on lämmin
ja hän näkee maailman erilaisena. Osallistumalla palveluaktiviteetteihin joulutunnelma
tulee kuin itsestään. Yhteistyöllä palveluvoimamme laajenee.

IHMISLÄHEISYYS Lions-toiminnassa on avattu siten, että

• ystävyys on tavoitteemme, ei välikappale
• olemme suvaitsevia, ja pidämme kaikkia lähimmäisinämme
• olemme lähellä autettaviamme

PALVELUHALU

• haluamme aidosti auttaa apua tarvitsevia, erityisesti vähempiosasisia
• haluamme turvata nuorisolle paremman tulevaisuuden
• haluamme osallistua paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin projekteihin.

Palveluhalu ja ihmisläheisyys webinaari 15.12.2021 klo 18

Hakemus RLLI valmennukseen ja työpajaan

Alueellisten lionjohtajien koulutusinstuutin työpaja järjestetään 11.2.-13.2.2022
Tampereella, Scandic Tampere City hotellissa. Instituutti järjestetään hybridimuotoisena,
ennen työpajaa ja sen jälkeen on etävalmennusta ja työpajaviikonlopun aikana keskitytään
taitoasioiden harjoitteluun.Etävalmennuspäivät ovat 3.2.2022 ja 17.2.2022.

Luentojen lisäksi tehdään ryhmissä yhteisiä harjoitteita ja etätehtäviä. Kurssin tavoitteena
on myös tutustua uusiin leijonaystäviin iloisissa ja kehittävissä tunnelmissa. Työpajaan
otetaan 48 lionia tai leoa.

Osallistumismaksu 350 € kattaa etävalmennusosion, työpajan, majoituksen, ruuat ja
tilavuokrat. (Selvitä mahdollinen piirin tuki piirikuvernööriltä.)
Hakuaika on 8.11.2021−7.1.2022
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RLLI Regional Lions Leadership Institute -työpaja perustuu päämajan alueellisen
lionjohtajien instituutin materiaaleihin, mutta järjestetään Suomessa omaan
toimintaympäristöömme sopeutettuna. Työpajasta saat taitoja myös työelämään ja muihin
tilanteisiin, joissa tarvitaan johtajuutta ja johtamisen taitoja, koska valmennuksen aiheet
ovat pääosin yleisellä tasolla sovellettavia. Koulutus on avoin kaikille leijonille ja täysi-
ikäisille leoille, jotka ovat kiinnostuneet henkilökohtaisten johtajuustaitojensa
kehittämisestä.

Me palvelemme. Meillä on enemmän vapaaehtoisia kuin millään muulla järjestöllä
maailmassa. Olemme ystäviä, naapureita, johtajia valmiina auttamaan paikkakuntiamme
kasvamaan ja onnistumaan.

Lisätietoja koulutusjohtaja Aarno Niemi, aarno.niemi@lions.fi

Ehdokkaat ja klubialoitteet

Leijonatoimintaa ohjaa ”vuosikello”, johon on ajoitettu toiminnan kannalta tärkeät
tapahtumat. Seuraava tärkeä päivämäärä on 15. tammikuuta, johon mennessä klubien
tulee esittää piirin hallitukselle kaikki vuosikokoukseen menevät klubialoitteet ja
virkailijaehdotukset.

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. Myös klubien antamat kannatustodistukset ja ehdokkaiden
suostumukset tulee jättää piirikuvernöörille 15.1.2022 mennessä.

Virkailijavalinnat:

- Piirikuvernöörin tehtävään valittavan täytyy toimia tällä hetkellä piirin 1.
varapiirikuvernöörinä.

- 1. varapiirikuvernöörin tehtävään valittavan täytyy toimia tällä hetkellä piirin 2.
varapiirikuvernöörinä.

- 2. varapiirikuvernöörin tehtävään valittavan täytyy täyttää kansainvälisessä
ohjesäännössä esitetyt vaatimukset. (toiminut lohkon puheenjohtajana tai piirihallituksessa
vähintään yhden kauden)

Liiton tasolla on haettavana liiton 1. varapuheenjohtajan tehtävä, jossa
kelpoisuusedellytyksenä on aikaisempi piirikuvernöörinä toiminen. Muista liiton virkailijoista
löytyy tietoa liiton sivuilta.

Klubialoitteet piirin vuosikokoukselle

Klubialoitteet piirin vuosikokoukselle tulee jättää piirikuvernöörille 15.1.2022 mennessä

Piirihallituksen kokous

mailto:aarno.niemi@lions.fi
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Piirihallituksen kokous pidettiin 13.11.2021 Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa, ennen
varsinaista kokousta oli tapaaminen A-piirin hallituksen kanssa.

Piirihallituksen kokouksessa käsiteltiin viimekauden toimintakertomus ja tilinpäätös, jotka
päätettiin esittää kevään piirikokoukselle.

Käsiteltiin lohkojen toimintaa ja niissä esille tulleita asioita. Kokouksia on ollut suunnitellusti
ja näyttäisi, että lohkotoiminta on piristynyt. Pientä kilpailuhenkeä on syntynyt lohkojen
välillä.

Kuultiin selvitystä piirikokousvalmisteluista.

Muita piirihallituksessa päätettyjä asioita:

 Haaste osallistumisesta Karhu viestiin 9.4.2022

 II alue on haastanut muut piirin alueet Karhu-viestiin. Tavoitteena on yhdessä tekeminen
iloisella leijonamielellä. Tapahtumalla saamme positiivista näkyvyyttä yhdessä keltaisilla
juoksupaidoilla, jossa on sininen leijona logo (juoksijat, huoltajat, kannustajat). Tavoitteena
on saada jokaisesta alueesta vähintään yksi joukkue. Jos vielä jokaisella juoksijalla on
muutama kannustaja ja huoltajat, niin saamme yhteen tapahtumaan vajaat sata iloista
leijonaa. Juoksun jälkeen on tarkoitus kokoontua yhdessä Rantakartanoon jälkipeleihin
kannustusjoukkoineen. Jälkipelin ohjelma täydentyy myöhemmin. Kaikkien juoksijoiden ei
tarvitse olla leijonia. Kaikki ovat tervetulleita juoksemaan, katsomaan ja nauttimaan
liikkuvasta ja iloisesta leijonatoiminnasta. Joukkueet voivat olla seka-, mies- tai
naisjoukkueita.

 Piirihallitustoiminnan kehittäminen

DG-tiimi on päättänyt käynnistää kehittämiseminaarin valmistelut. Suunnitteluryhmää
vetää 1 VDG Hannu Nurmikko. Kehittämisen suunnitteluryhmään kuuluvat Jari Vuorinen,
Jorma Pohjus, Pasi Kallioinen ja DG-tiimi.

 Lionstoiminnan esittelystandin rakentaminen

2. VDG Arja Tuominen esitteli aiheen perusajatuksen Tekevä ja näkyvä lion.
Tavoitteena on järjestää lionstoiminnan esittelytilaisuuksia piirin alueella. Niitä
varten rakennetaan lionstoiminnan esittelystandi ja rollup, jota klubien olisi
mahdollisuus lainata omiin tilaisuuksiinsa. Hankkeen vetäjänä toimii 2. VDG Arja
Tuominen.

 Seuraava piirihallituksen kokous 5.2.2022

Jäsenasiat

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.
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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.

Olettehan jo ilmoittautuneet!

Nuorisovaihto

Pitkän tauon jälkeen nuorisovaihto-osallistuminen on taas mahdollista,
kuitenkin näillä näkymin ainoastaan Euroopan kohteisiin. Hakuaika on
joulukuussa. Lisätietoja voi kysellä Päivi Koivuniemeltä,
päivi.koivuniemi@liosn.fi tai 050 408 1382.

Lions Quest -koulutus

Peruskoulutus M-piirissä on 31.1. ja 1.2.2022. Koulutus on peräkkäisinä päivinä

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

Strategiatyö

Antti Forssellin johtama strategiatyöryhmä aloittelee työtään. Ryhmään ilmoittautui 13
jäsentä ympäri Suomen. Sukupuolijakauma ja ikäjakauma ovat molemmat hyvinkin
tasaisia. Samoin Lions-toimintavuosia ryhmäläisillä on takanaan kirjavasti. Alueellisesti
henkilöt edustavat hyvin Suomen eri alueita. Ryhmän työn vaiheista saamme kuulla
kevään mittaan, ja Kouvolan vuosikokouksessa on väliraportin paikka. Koko strategiatyön
on tarkoitus valmistua 2023 vuosikokoukseen mennessä. Odotan innolla, löydetäänkö
toimintaamme jotain uutta näkökulmaa, joka samalla auttaisi löytämään uusia lioneita
palvelutoimintamme piiriin.

mailto:viestinta@lions.fi
https://www.louhenlinna.com/
mailto:pÃ¤ivi.koivuniemi@liosn.fi
mailto:kirsti.vuorela@lions.fi
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M-Piirin lentopallomestaruusturnaus

Lions Club Rauma järjestää kauden 2021–2022 M-piirin lentopallomestaruusturnauksen
sunnuntaina 6.3.2022 alkaen klo 10 Raumalla. Ottelupaikka on Kourujärven koulun
liikuntasali, os. Karpalotie 3, Rauma.

Ilmoittautuminen mahdollisimman nopeasti, mutta viimeistään perjantaina 14.1.2022
sähköpostiosoitteeseen karrikivi2@gmail.com. Turnauksen osallistumismaksu on 100 € /
joukkue. Tuotto käytetään Lions Club Rauman hyväntekeväisyysaktiviteetteihin.

Nuorten hiihtoharrastus

Hei nyt on lunta, no tai ainakin melkein 

Suomen Lions-liiton ja Suomen Hiihtoliiton yhteistyö lasten ja nuorten hiihtoharrastuksen
lisäämiseksi jatkuu talvella 2022. Nyt on hyvä aika aloittaa sopivan hiihtotapahtuman
suunnittelu paikkakunnan lapsille ja tilata valmiiksi Lasten leijonahiihtomitalit
lionsverkkokaupasta.

Rauhan julistekilpailu

Rauhanjulistekilpailun tämän vuoden aiheena oli: Olemme kaikki yhteydessä toisiimme.

M-piirin voittajatyö valittiin osittain poikkeuksellisesti piirihallituksen kokouksessa ja
piirihallituksen antamin valtuuksin DG-tiimin palaverissa.

Piirin kolme parasta työtä olivat:

1. Nea Suutari, 6 luokka, Pirkkalan koulu Harjavalta, LC Kokemäki / Jokilaakso

2. Ella Hakala, 5 luokka, Friitalan koulu Ulvila, LC Pori / Sofia

3. Tyyne Laine, 6 A luokka, Lauttakylänkoulu Huittinen. LC Huittinen / Gerda

Kolmella parhaalle taiteilijalle tullaan toimittamaan palkinto.

Suomen edustaja valittiin kuvernöörineuvoston kokouksessa 27.11., mutta tällä kertaa
valinta ei osunut M-piirin edustajaan.

Finnjambore Suomen Partiolaisten suurleiri heinäkuussa

Leirille odotetaan yli 15 000 osallistujaa. Leiri rahoitetaan osallistumismaksutuloilla ja se
tavoittelee nollatulosta. Ainutlaatuinen, kansainvälinen partiokokemus, jossa pääsee
tapaamaan partiolaisia ympäri Suomen ja maailman. Finnjamboree on kokemus, jolle
jokainen partiolainen pääsee osallistumaan kerran osallistujaikäisenä (12–17 v.)

Kuvernöörineuvoston kokouksessa päätettiin suosittaa klubeja tukemaan leirille
osallistuvia vähävaraisia lapsia. Leirille osallistuvien partiolaisten on mahdollista hakea
stipendiä osallistumismaksuun.

https://www.verkkoviestin.fi/n-piiri/data/kuvat/cache/n-ipirin_2_.jpg-900x900.jpg
https://www.verkkoviestin.fi/n-piiri/data/kuvat/cache/n-piiri_3_tyo776.jpg-900x900.jpg
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Stipendijärjestelmällä halutaan mahdollistaa osallistuminen kaikille lapsille ja nuorille
perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Stipendit myönnetään perheen tulojen ja
sosiaalisen tilanteen perusteella. Stipendihakemukset käsittelevä työryhmä koostuu
vapaaehtoisista mutta ammattinsa puolesta sosiaali- tai vastaavalla alalla työskentelevistä.

Partiolaisten toiveena on, että Lions klubit tekevät partio.fi -sivulla sitoumuksen
valitsemansa suuruisen avustuksen myöntämisestä stipendeihin (esim. 125, 250 tai 500
euroa). Avustukset myönnetään osana normaalia Partion avustusprosessia huomioiden
lahjoittajan erityisehdot. Klubi voi kohdistaa avustuksen esimerkiksi tietyn kunnan tai
postinumeroiden alueelta tuleville hakijoille. Lisätietoja saa DG Juhalta.

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.

Lohkojen puheenjohtajien kelpoisuusehtona on, että on toiminut klubissa aikaisemmin
presidenttinä. Hienoa olisi, jos jokainen klubi vuorollaan kantaisi vastuuta näistä piirin
virkailijatehtävistä.

Olkaa rohkeasti yhteydessä ja ilmoittautukaa tai 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 ja ilmoitukset tulee toimittaa Minnamari
Salmivaaralle, minnamari.salmivaara@lions.fi.

Aarne Ritari Säätiön adressit

Hei! oletteko muistaneet ostaa Aarne Ritari Säätiön adresseja?

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

https://www.partio.fi/
mailto:hannu.nurmikko@lions.fi
http://www.lions.fi/kitenet
mailto:pasi.kallioinen@lions.fi
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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.

Kansainvälinen vuosikokous

104. Lions Clubs Internationalin vuosikokous järjestetään
24.–28.6.2022 Montrealissa.

Hyvää ja turvallista joulun aikaa sekä antoisaa leijonavuotta 2022

Yhdessä voimme tehdä paljon

Juha ja Elina Suonpää


