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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 2 (26.8.18) 
 
Kansainväliset asiat 
 
New Voices – Uusiä ääniä -kampanja tuo esiin miesten ja naisten tasa-arvon. Kampanja 
kannustaa klubeja rekrytoimaan ja säilyttämään naisjäsenet ja sitä kautta tukemaan 
nais- ja miespuolisten johtajien lukumäärän tasoittamista. Tutustu verkossa: 

• https://weserve.org/fi/newvoices/ New Voices -nettisivut 
• https://www.facebook.com/groups/lionsnewvoices/ New Voices FB 
• https://www.facebook.com/groups/1564200863830541/ Women in Lions Finland 

 
Rauhanjulistekilpailun piirin edustaja valitaan 3.11. ja töiden tulee olla 
piirikuvernöörillä 2.11. mennessä. http://members.lionsclubs.org/FI/serve/other-ways-to-
serve/contests/peace-poster-contest/index.php 
 
Kansainväliseen suurkeräykseen Campaign 100 liittyvät klubikohtaiset keräyslippaat 
(1kpl per klubi) on saatu lähipäivinä toimitetuiksi lohkopuheenjohtajille. 
 
Kansainvälinen jäsenmaksu tulisi suorittaa pikimmiten. Maksusta ei tule erillistä 
kehotusta vaan maksutiedot löytyvät MyLCI:sta. 
 
Parilla klubilla on vielä klubivirkailijat syöttämättä MyLCI:hin. Tee se välittömästi! 
 
Suomen Lions-liitto 
 
Viime kauden presidentin 100%-merkin anomukset tulee toimittaa 15.9. mennessä 
Hannu Saarnilehdolle. 
 
Jokaisen lionin tulisi nyt olla allekirjoittanut EU-tietoturva-asetuksen mukaisen 
lomakkeen klubissaan. Klubi säilyttää lomakkeita kootusti ja lukitusti. Lomake 
löytyy: https://www.lions.fi/jasenille/jasenrekisteri/tietosuojaan_liittyvat_lomakkeet_ja_ohje
et/. 



 
“Haku päällä” -jäsenkampanjan merkeissä piirillä on kuvernöörin hallussa roll up ja 2 
winderiä käytettävissä eri tilaisuuksiin. Hyvän päivänä 8.10. ja sen tienoilla toivotaan 
laajaa näkyvyyttä Lions-toiminnalle kautta valtakunnan. Naisjäsenien toivotaan 
järjestävän erityisesti lapsiin kohdistuvia palveluaktiviteetteja. 
 
Silmälasi- ja Karjalan apu -keräykset ovat tällä hetkellä jäissä, emmekä suosittele 
keräämään tavaraa niihin. 
 
Posti tuo klubeihin lähiaikoina Lions-joulukorttimainokset ja Nuorisoarvat. 
Joulukorttien tuotosta 50% jää klubien käyttöön. Nuorisoarvoilla tuetaan liiton 
nuorisotoimintaa esim. Leo-toimintaa, Orkester Nordenia ja nuorisoleirejä. Arpoja voi 
myydä myös ei-lioneille. 
 
B-piiri 
 
Kuvernööritiimi on aloittanut vierailukautensa. Kaikkiin piirin klubeihin tehdään vierailu 
syyskauden aikana yhden kuvernööritiimiläisen toimesta. Käynnin tarkoituksena on tuoda 
tietoa kauden teemoista ja kuulla ajatuksianne, huolenaiheitanne sekä ideoitanne 
toiminnasta. Vierailukalenteri löytyy Jellona-infosta ja vierailija ottaa yhteyttä klubiin 
noin kuukautta ennen suunniteltua käyntiä. 
 
Otathan ajoissa yhteyttä kuvernööritiimiin, jos toivot edustajaa klubin juhliin ja 
tapahtumiin tai toivot palkitsemisia. 
 
Leijonat ja Puhdas Itämeri -projekti  

Toukokuussa Ympäristöministeriö valitsi Leijonat ja Puhdas Itämeri -projektin yhdeksi 
hallituksen kärkihankkeeksi. 2-vuotisen projektin aikana järjestetään 2 
aktiviteettikilpailua, joissa on 3 sarjaa; Lionsit omissa yhteisöissään, klubit koulujen 
kanssa ja klubit muiden toimijoiden kanssa. Aktiviteettikilpailu alkaa myöhemmin tänä 
vuonna ja siitä tiedotetaan lisää lähiaikoina. Lisäksi kehitetään muutamassa 
oppilaitoksessa opettajien koulutuspaketti, kenttäkurssi lukiolaisille sekä monimuotoinen 
vesien suojeluun innostava oppimiskonsepti alakouluille. Myöhemmin pilotoidaan 
Itämeriaiheinen ympäristöpäivä. Aktiviteettikilpailun parhaat aktiviteetti-ideat 
jalostetaan ”kiihdyttämössä” huippuasiantuntijoiden avulla toimiviksi ja tehokkaiksi 
kokonaisuuksiksi. Olkaa ystävällisiä ja käsitelkää mahdollista osallistumista 
aktiviteettikilpailuun klubeissanne jo syyskuun kokouksessanne. 

 
Koulutukset ja tapahtumat: 
 
 
Väinämöisen kentän käyttöönotto huomenna ma 27.8. klo 10.00. Kansainvälinen 
presidentti Gudrun Yngvadottir mukana perintöprojektin avajaisissa. 
 
Kauden avajaiset huomenna ma 27.8.18 klo 18.00 (kahvitus 17.15 alkaen) Pohjois-
Haagan yhteiskoulun juhlasalissa Pietari Hannikaisen tie 6 Helsinki. Kansainvälinen 
presidentti on mukana avajaisissa. 
 
 



Ti 11.9. klo 11.00 Näkövammaistyöryhmän kokous N-piirin kanssa, Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulu Runeberginkatu 14-16 – Tänne tarvitsisimme pari edustajaa. Jos 
olet kiinnostunut, ota yhteyttä piirikuvernööriin! 
 
Ti 18.9. Rahastonhoitajavalmennus klo 18-21 Leijona-talossa Malmilla Helsingissä 
 
Ti 25.9. PDG-tapaaminen klo 18.00 Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys, Malminkatu, 
Helsinki  
 
To 27.9. Lions Tietoiskut klo 18-21, Ravintola Niittylounas, Espoo. Erityisesti GAT-tiimin 
jäsenten tehtävät, nuorisoaktiviteetit, viestintäasiat ja ARS 
 
Ruotsinkielinen valmennus – ajankohta on vielä avoin – syyslokakuun aikana. 
 
 
Raportit 
 
Ilmoitetut aktiviteetit 5 klubia Yhteensä 708 tuntia 
Uusia jäseniä LC Ingå 2 jäsentä 
 LC Espoo/Aurorat 1 jäsen 

 


