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Kauden 2018-2019 teemat: 
Kansainvälinen järjestö Suomen Lions-liitto  Piiri 107-B 
Me palvelemme Lions – Monta tapaa tehdä hyvää Monta tapaa tehdä hyvää yhdessä 
Vi hjälper, We serve Lions – Många sätt att göra gått  Många sätt att göra gått tillsammans 
 

 

PIIRIKUVERNÖÖRIN KIRJE 1 (29.7.18) 

 
Kansainväliset asiat 
 
Uusi lions-kausi käynnistyi 1.7.18 Las Vegasin Conventionissa. Kansainvälinen presidentti 
Gudrun Yngvadottir haastoi meidät mukaansa seikkailuun purjehtimaan kohti uusia 
horisontteja. Meidän tulee asettaa itsemme alttiiksi uusille haasteille ja mennä 
mukavuusalueemme ulkopuolelle. Tuulten suuntia emme voi muuttaa; on osattava 
käyttää purjeita ja tunnettava luovimisen taito. Aina kannattaa kokeilla jotain uutta!  
Presidentti korosti sitä, että jäsenet ovat järjestömme voimavara. Toimintamme on 
hauskaa ja yhdessä tehden saavutamme enemmän ja autamme yhä useampia. 
Tavoitteena on palvella vuosittain 200 miljoonaa ihmistä ja saavuttaa 50% naisia, 50% 
miehiä -tasapaino. Naisia halutaan nostaa johtotehtäviin samoin tasapuolisesti. 
 
Kansainvälisessä vuosikokouksessa lanseerattiin kolmivuotinen suurkeräys Campaign 
100, jonka aikana tavoitellaan 300 miljoonan dollarin tulosta. Kysymyksiä voi esittää: 
campaign100@lionsclubs.org. Piirimme klubit tulevat saamaan suurkeräyslippaansa 
alkukauden aikana päivitetyin lupatarroin. Mikäli Punainen Sulka -lippaasi on vielä 
palauttamatta, toimita se piirikuvernöörille tai LCIF-vastaava Kimmo Markkaselle! 
 
Suomen Lions-liitto 
 
Jäsenkampanjan ”Haku päällä” mukaisesti etsimme joukkoomme uusia lioneita ja 
klubienhan tulee olla tätä varten tietysti senssikunnossa. Kun viihdymme keskenämme 
yhdessä tehden, jäsenet voivat hyvin. Kampanjan roll up ja winder ovat lainattavissa 
tapahtumiin piirikuvernööriltä. Liiton sivuilta voi ladata logoja ja jatkossa myös 
käyntikortteja.  
 
Liiton vuosikokouksen ponsi LC Littoisen aloitteesta: Klubeja suositellaan selvittämään 
alueensa defibrillaattorien (sydäniskurien) määrää ja tarvetta. Onko julkisissa 
rakennuksissa, suurissa liikkeissä tai urheilu/konserttipaikoissa defibrillaattoria 
yleisökäyttöön mahdollistamaan sydänpysähdyspotilaan nopeaa avunsaantia? 
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Erinomainen hankintakohde klubeille tuomaan positiivista julkisuutta! 
 
B-piiri 
 
Nuorisovaihtoleirimme käynnistyy tänään 29.7. ja jatkuu 8.8. asti. Leiriä valmistelleet 
ovat puurtaneet leirin parissa jo pitkään. Isäntäperheet ovat majoittaneet nuoria 
kymmenestä päivästä pariin viikkoon. Isäntäperheet ja piirin leijonat ovat tervetulleita 
tutustumaan leiriin isäntäperheiltana su 5.8. klo 15.30. Ilmoittautuminen viimeistään ti 
31.7. sanna.siissalo@gmail.com . 
Haluan esittää sydämelliset kiitokset kaikille klubeille, jotka lähtivät tukemaan leiriä 
ylimääräisellä summalla erittäin lyhyellä varoajalla. 30 leiriläisen sijaan saimmekin 35 
nuorta ja talouspuoli olisi ilman apuanne mennyt kurjasti miinukselle. Kiitos! 
 
Rauhanjulistekilpailun teema tällä kaudella on “Ystävälliset teot ovat tärkeitä”. Ellei 
klubinne ole ottanut yhteyttä kouluille jo keväällä, kannattaa toimia heti kouluvuoden 
alkaessa. http://members.lionsclubs.org/FI/serve/other-ways-to-serve/contests/peace-poster-

contest/index.php 
 
Viime kauden klubipresidenttien 100%-palkinto tulee hakea alkukauden aikana. 
Tarkemmat ohjeet tulevat Lion-lehdessä 3. 
 
Piirin uudet nettisivut otetaan käyttöön elokuun aikana. Pyydämme kärsivällisyyttä, sillä 
alkuvaiheessa sivuilla voi vielä esiintyä virheitä ja puutteita.  
 
Koulutukset ja tapahtumat: 
 
Presidenttivalmennus 4, myös lohkopuheenjohtajat ovat tervetulleita - ke 15.8. klo 
18.00 Ravintola Niittylounas, Espoo. 
 
Sihteerivalmennus to 16.8. klo 18.00 Ravintola Niittylounas 
 
Kauden avajaiset ma 27.8.18 klo 17.30 alkaen Pohjois-Haagan yhteiskoulun juhlasalissa 
Pietari Hannikaisen tie 6 Helsinki. Kansainvälinen presidentti Gudrun Yngvadottir on 
mukana avajaisissa. 
 

Bonus kauden alkuun: Saimme tarjouksen operettiesitykseen. Valitettavasti kausi on 

niin alkuvaiheessa, että tästä ei ehditty tehdä pelkkää lions-näytäntöä. Halukkaat 

voivat kuitenkin ostaa liput ale-hintaan ja vaikka lahjoittaa tuon 10 euroa klubin 

nimissä suurkeräykseen. 

”Leonard Bernsteinin 100-vuotisjuhlan kunniaksi esitetään Savoy-teatterissa musikaalioperetti 

Candide 25.-29.8. Tuomas Parkkisen hurmaava ohjaus, Osku Heiskasen upeat tanssikoreografiat ja 

Jonas Rannilan johtama 100-henkinen esittäjäkaarti viihdyttää teitä upeassa Savoy-teatterissa ja 

takaavat unohtumattoman elämyksen niin musikaalin, kuin operetin ja oopperan ystäville. Presto-

ravintola huolehtii väliaikatarjoilusta ja esitys kestää n. 2,5 h (sis. väliajan). Ensi-ilta on maestron 

syntymäpäivänä (100 vuotta Bernsteinin syntymästä).  

Lippu.fi:n kampanja-alennuskoodi Lionseille on Candide2018. 
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