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Piirikuvernöörin tiedote helmikuu 2022 (7/2021-22)    

Hyvät leijonat, leot ja puolisot 

Pitkästä aikaa tuntuu oikealta talvelta ja on saanut/joutunut tekemään lumihommia. Hieno 

on myös, että osa klubeista on uskaltanut järjestää hiihtotapahtumia - joko teidän klubi on 

järjestänyt oman tapahtuman?   

Ensi kauden klubivirkailijoiden, kuten myös piirihallituksen vastuuleijonien, valinta on 

käynnissä. Piirihallitus kokoontui 5.2. kuulemaan ehdokasasettelun tilanteesta ja uskon, 

että kaikki vielä vapaana olevat virat saadaan täytettyä ennen vuosikokousta.   

Klubeissa uuden hallituksen tulisi aloittaa toimintansa laatimalla jo kevään aikana alustava 
toimintasuunnitelma ensi kaudeksi. Mutta on hyvä jättää kaudenaikaisille muutoksille sijaa, 
sillä usein on tullut kesken vuotta uusia aktiviteetteja, joista ei vielä tässä vaiheessa ole 
ollut tietoa. Muista koulutukset uusille virkailijoille.  
 
Piirin vuosikokouksen järjestämisoikeus keväälle 2024 

Piirikokouksessa päätettään seuraavien piirin vuosikokouksien järjestäjistä. Vuoden 2023 

järjestelyoikeus on LC Huittinen Gerdalla. 

Nyt olisi haettavana vuoden 2024 piirikokouksen järjestämisoikeus. Käsitelkää 

klubikokouksissa aihetta ja jättäkää rohkeasti hakemus. Hakuaika päättyy 15.3.2022. 

Lisätietoja voi kysellä piirin juhla- ja kokousvastaavalta PDG Jari Vuoriselta tai DG Juhalta. 

Olisi kiva, jos kokoukselle tulisi uusia järjestäjäklubeja, ja kokouspaikat vuorottelisivat piirin 

alueella.  

Helmikuun teema paikallisuus ja talkootyö  

Maailmanlaajuisen Lions-järjestön klubien toiminnan tunnusmerkkejä ovat: 

toimiminen paikallisesti tietyllä alueella, talkootyön periaate ja avustaminen 

maailmanlaajuisesti. Talkootyö ja lionien palvelu ovat pyyteettömiä eivätkä edellytä 

vastapalvelua. 

Helmikuun teemasta webinaari 24.2.2022 klo 18 (KATSO LINKKI) 

 

Hakemus RLLI-valmennukseen ja työpajaan 

 

Alueellisten lionjohtajien koulutusinstituutin työpaja järjestetään kevään aikana. Työpajan 

uusi ajankohta on 13.-15.5.2022 ja etäpäivät ovat 5.5.2022 ja 19.5.2022. 

Hakuaikaa on jatkettu 2.4.2022 saakka ja jo tehdyt hakemukset ovat edelleen 

voimassa. Koulutus antaa myös taitoja työelämään ja muihin tilanteisiin, joissa 

tarvitaan johtajuutta ja johtamisen taitoja. Koulutus on maksullinen. Instituutti 

järjestetään hybridimuotoisena, ennen työpajaa ja sen jälkeen on 

etävalmennusta ja työpajaviikonlopun aikana keskitytään taitoasioiden  
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harjoitteluun. 

Lisätietoja valmennuksesta löydät linkistä lions.fi/koulutus/rlli2022 

 

Ehdokkaat M-piirin tehtäviin kaudelle 2022-2023 

Piirikuvernöörin tehtävään 1. VDG Hannu Nurmikko LC Ulvila,  
1.varapiirikuvernöörin tehtävään 2. VDG Arja Tuominen LC Kokemäki Jokilaakso.  
2. varapiirikuvernöörin tehtävää tuli kaksi hakemusta  
alueen pj. Mika Kallioinen LC Olavi  
alueen pj. Jorma Pohjus LC Kankaanpää.  
Piirin vuosikokouksessa Raumalla 23.4. päätetään asiasta.  
 

Liiton tasolla tehtäviin ovat hakeneet seuraavat henkilöt 

Liiton puheenjohtaja (CC) - VCC Heikki Mäki LC Paattinen (107-A)  
Liiton varapuheenjohtaja (VCC)  

- IPDG Nina Moilanen, LC Vihti/Nummela (107-C)  
- DG Mika Pirttivaara LC Tapiola (107-B)  
- PDG Veikko Teerioja LC Lappeenranta (107-D) 

 

Klubialoitteet piirin vuosikokoukselle 

Piirin vuosikokoukselle tuli yksi klubialoite: LC Olavin aloite piirin toiminnan kehittämiseksi 

ja jäsenistön aktivoimiseksi. Piirihallitus keskusteli aloitteesta ja päätti viedä ehdotuksen 

eteenpäin piirin vuosikokoukselle. 

Piirihallituksen kokous 

Piirihallituksen kokous pidettiin 5.2.2022 Ulvilassa. Kokouksessa myönnettiin 

avustusrahastosta avustusta, käsiteltiin lohkojen kokouksien antia, palautetta klubeilta, 

sekä jäsentilannetta. 

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 leijonalogo (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. Lisäinfo on tullut klubeille. 

 

http://lions.fi/koulutus/rlli2022
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Hyvän mielen konsertti  

Suomen Lions-liiton ja Lastenklinikoiden kummien välinen 

kumppanuussopimus jatkuu vuodelle 2022. Tämä mahdollistaa Hyvän 

Mielen -konserttien järjestämisen lasten syöpätautien hoidon, 

hoitomenetelmien ja tutkimuksen kehittämisen tukemiseksi. Konsertit 

järjestetään Huittisissa 3.4.2022 klo 15.00 Ryti-salissa sekä Porissa 

9.4.2022 klo 15.00 Palmgren salissa. Lippuja voi tilata ennakkoon ainakin 

IPDG Veli-Matti Wasellilta ja 2. VDG Arja Tuomiselta. Lippuja tulee myös 

klubeille myyntiin. Asiasta järjestetään lohkonpuheenjohtajille 

tiedotustilaisuus 18.2.2022 klo 18.00 GoTomeeting palaveri.  

 

Jäsenten palkitsemiset 

Nyt olisi hyvin tärkeää palkita aktiivisia leijonia erilaisilla ansiomerkeillä kuten Melvin Jones 
ja ARS Ritari.  Toivoisin, että klubeissa aktivoiduttaisiin tässä tärkeässä asiassa!  
Palkitaan ansioituneita klubin jäseniä. 
 
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 hieno saavutus. 

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.  

MyLCI toimenpiteet 

Muistakaa hoitaa MyLCI-ilmoitukset, kuten jäsenmuutokset kuukausittain ja 

sähköpostiosoitteiden muutokset tarvittaessa. Olettehan muistaneet maksaa 

kansainvälisen jäsenmaksun kevätkaudelta! 

Valitettavasti löytyy useita klubeja, jotka eivät ole hoitaneet kuukausi-ilmoituksia. DG-

tiimiläiset ottavat yhteyttä niihin klubeihin, joilla ilmoitukset ovat jääneet tekemättä 

useammalta kuukaudelta auttaakseen tietojen päivittämistä ajan tasalle. Liitteenä Mari-

Anna Niemen ohjeistus. 

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.  

 

 

mailto:viestinta@lions.fi
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Piirin leijonajuhla suunnitteilla kevääksi 

LC Laitila / Untamoinen etsii uutta ajankohtaa keväälle. Tilaisuus järjestetään mahdollisesti 

Vapun aattona. Lisätietoa tulossa helmikuun aikana. 

Lions Quest -koulutus 

Liikuntaseurakoulutus on tarkoitus pitää ke 20.4. ja ke 27.4. Koulutus on iltakoulutus  
ja järjestetään hotelli Vaakunassa Porissa. Toivottavasti aktivoidutte ja etsitte 

paikkakuntanne urheiluseuroista koulutukseen toimijoita, valmentajia, huoltajia jne.  

Tiedustelut M-piirin osalta Kirsti Vuorela,  kirsti.vuorela@lions.fi tai  044 342 5576 
Lisätietoja koulutuksista ja kevätkauden 2022 koulutuskalenterimme löydätte 
verkkosivuiltamme osoitteesta www.lions.fi/lions-quest/lionsklubilaiselle 
 

Kauden 2022–2023 piirihallitus  

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 .  
 

LionMviesti on valmistunut ja lohkon puheenjohtajat hoitavat jakelun 

klubeille. Suuri kiitos Minnamari Salmivaaralle lehden tuottamisesta.   

Vaikka lehti on jo jakelussa, on aika aloittaa seuraavan lehden valmistelu. 

Lähetelkää aineistoa jo nyt, jotta aineiston kokoaminen ei jäisi viime tinkaan. 

Eli olkaa yhteydessä lehden päätoimittaja Minnamari Salmivaaraan, 

minnamari.salmivaara@lions.fi.  

Nuorisovaihto 

Nuorisovaihdosta terveisiä, että koronatilanne näyttäisi viimeinkin 

helpottavan sen verran, että vaihto voidaan tänä vuonna lopultakin toteuttaa. Europa 

Forum päättää asian lopullisesti maaliskuussa virtuaalikokouksessaan toteutetaanko 

vaihto vai ei ja se päätös koskee silloin koko Eurooppaa. Hakijoita on ollut vähemmän kuin 

paikkoja, joten kaikille hakijoille näyttää löytyvän paikka jostain päin Eurooppaa. Tosin 

suosituimpien kohteiden osalta joudutaan jälleen tekemään valintoja, jotta paikkajako olisi 

oikeudenmukainen eri piirien välillä. Myös Suomen leirit ovat toteutumassa: kesällä piirit C, 

D, F ja I sekä talvileiri L-piirissä. Vuoden 2023 leirit ovat piireillä B, H, K ja M. Leiriesite eli 

leirin alustavat tiedot pitää olla valmiina heinäkuun -22 lopulla, jotta YCEC voi esitellä 

kohteet lokakuussa Europa Forumissa. M-piiri käynnistää leirin valmistelun kevään aikana, 

hyviä ideoita leirin suhteen toivotaan klubeilta. Varmaan hyvä vaihtoehto on toteuttaa leiri, 

jo vuodelle 2021 suunnitellun mukaisesti. Mutta palataan asiaan kevään kuluessa. 

 

 

mailto:kirsti.vuorela@lions.fi
http://www.lions.fi/lions-quest/lionsklubilaiselle
mailto:hannu.nurmikko@lions.fi
file:///C:/Users/PAL_suj/Desktop/LC%20M-piiri/minnamari.salmivaara@lions.fi
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Lähde mukaan rauhanjulistekilpailuun 

Uuden rauhanjulistekilpailun ensi kauden 2022-23 teemana on ”Johda sydämellä” – ”Led 

med Hjärtat”. Rauhanjulistekilpailun paketit ovat jo tilattavissa tarvikemyynnistä 

www.lionsverkkokauppa.fi. Lähde klubisi kanssa mukaan sponsoroimaan kilpailu 

alueellasi. Kansainvälinen rauhanjulistekilpailu kannustaa lapsia ympäri maailman 

ilmaisemaan näkemyksiään rauhasta. Osallistumismahdollisuus on lapsilla, jotka ovat 11-

13 -vuotiaita 15.11.2022. 

Klubi sponsoroi paikallista koulua tai nuorisoryhmää hankkimalla heille 

rauhanjulistepaketin (16 € + postikulut) tarvikemyynnistä: Verkkokauppa. Kouluun tai 

harrasteryhmään kannattaa olla yhteydessä jo kuluvana keväänä, jotta opettaja/ohjaaja voi 

suunnitella rauhanjulistekilpailun syksyn opetussuunnitelmaan. 

Suomen Lions-liiton uutiskirjeet kannattaa käydä lukemassa täältä:  

https://www.lions.fi/uutishuone/uutiskirjeet/   

Aarne Ritari Säätiön adressit 

Oletteko muistaneet ostaa Aarne Ritari Säätiön adresseja? 

Mitä, jos me kaikki M-piirin leijonat ostaisimme yhden adressin? Adressia voi käyttää niin 

ilossa kuin surussakin. 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 

Piirin vuosikokous Raumalla 23.4.2022    

Muistakaa valmistautua kokoukseen, sopikaa klubissanne osallistujat. 
Virallinen kutsu tulee maaliskuun aikana. 

Suomen Lions-liiton 69. vuosikokous  

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. 

Ilmoittautuminen 
https://www.vk2022kouvola.fi/ilmoittautuminen/ 
Vuosikokouksen kotisivuilta https://www.vk2022kouvola.fi löydät myös jatkuvasti 
päivittyvää tietoa muun muassa ohjelmasta, kokouspasseista, majoituksesta, iltajuhlasta, 
oheisohjelmasta. 
 

 

https://www.lionsverkkokauppa.fi/epages/LC.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/LC/Categories/Rauhanjulistekilpailu
https://www.lions.fi/uutishuone/uutiskirjeet/
file:///C:/Users/PAL_suj/Desktop/LC%20M-piiri/vesa.kynnysmaa@lions.fi
http://www.lions.fi/kitenet
mailto:pasi.kallioinen@lions.fi
https://www.vk2022kouvola.fi/ilmoittautuminen/
https://www.vk2022kouvola.fi/
https://www.vk2022kouvola.fi/ohjelma/
https://www.vk2022kouvola.fi/majoitus/
https://www.vk2022kouvola.fi/oheisohjelmat/
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Kansainvälinen vuosikokous 

104. Lions Clubs Internationalin vuosikokous järjestetään 

24.–28.6.2022 Montrealissa.  

Suunnitteilla  

Piirikokousjatkot 23.4.2022 

 

Viihdytään taas yhdessä 

Yhdessä voimme tehdä paljon 

Juha ja Elina Suonpää 

 

 


