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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 5 (25.11.18) 
 
 
Kansainväliset asiat 
 
Rauhanjulistekilpailun B-piirin edustajaksi valittiin Bless Leitzingerin työ Pikku-
Huopalahden ala-asteelta. 
 

 
 
Nuorisovaihtoon lähtemistä tulisi syksyn aikana markkinoida aktiivisesti 17-21 -vuotiaille 
nuorille. Sponsoroivan klubin tulee toimittaa ensi kesän vaihtoon haluavien hakemukset 
15.12.18 mennessä  sami.mantere@lions.fi. 
 
Campaign 100 – Lahjoitatko säännöllisesti jollekin hyvää tekevälle järjestölle? Oletko 
harkinnut, että olisit kuukausilahjoittajana omalle säätiöllemme, joka tukee 
nuorisotyötä, avustaa katastrofeissa ja kansallisissa ja kansainvälisissä aktiviteeteissa? 
Apu LCIF:n kautta menee perille lyhentämättömänä. Kertalahjoituksen tekeminen tai 
säännölliseksi lahjoittajaksi ryhtyminen on helppoa. 
https://www.lionsclubs.org/fi/donate 



 
Varsin moni klubi on jättänyt vielä kirjaamatta aktiviteettejaan MyLCI:hin. Ennen 
vuodenvaihdetta olisi hyvä katsoa taaksepäin kauden ensimmäiseen puoliskoon ja 
merkata palvelu ja toiminta näkyväksi ennen kuin asiat unohtuvat. Pienetkin teot ovat 
tärkeitä. 200 miljoonaa palveltua ihmistä saadaan kasaan, kun hyvät teot todella 
kirjataan rekisteriin. 
 
 
 
Suomen Lions-liitto 
 
“Haku päällä” -jäsenkampanjan materiaalit ovat käytössäsi 
https://www.lions.fi/toiminta/jasenkampanja/. Jäsenille-osiosta löytyy Haku päällä – 
työkalupakki käyttökelpoisine sisältöineen. Klubit ovat saaneet myös mallikäyntikortit 
kuvernööritiimien vierailujen yhteydessä. Piirillä on roll up ja kaksi winderiä 
lainattavaksi tapahtumiin. Ota hyvissä ajoin yhteyttä piirikuvernööriin, kun tiedät, että 
tulet niitä tarvitsemaan. 
 
 
 
B-piiri 
 
Mahtavia uutisia! LC Helsinki/Timantit on saanut kasaan tarvittavan määrän jäseniä, 
jotta se voi käynnistää toimintansa viime kaudella lakkautetun klubin tilalle. Anomus on 
lähetetty Päämajan hyväksyttäväksi. 
 
Nenäpäivä-keräyksen tulos leijonilla oli koko Suomessa n. 23 000 euroa ja B-piiri keräsi 
tästä n. 10 000 euroa. Hyvä me! 
 
LC Helsinki/Sadan leijona käväisi kotipesässään ja kaapattiin melkeinpä saman tien N-
piirin puolelle LC Helsinki/Siltamäen kynsiin. Käykäähän ryöstöretkellä! 
 
Ole aktiivinen klubitoiminnan markkinoinnissa. Lehtijutut ja SOME-postaukset ovat 
klubitoiminnan käyntikortteja. Jos tarvitset apua kotisivujen tai facebook-sivujen 
kanssa, piirin tiedotustiimi auttaa. Ota yhteyttä aki.naukkarinen@lions.fi ja 
miisu.koskela@lions.fi. 
 
Kauden 2019-20 piirihallituksen muodostaminen on käynnissä. Tervetuloa mukaan 
piiritason toimintaan! Ilmianna itsesi 1VDG Kristiina Jäntille kristiina.jantti@lions.fi. 
Kuvernöörijoukko kaipaa myös 2.VDG-ehdokkaita tulevalle kaudelle. 
Lohkopuheenjohtajuudelle tulee sopia lohkon sisällä kiertävät vuorot, joten 
varmistathan, että klubisi on mukana päättämässä asiasta omassa lohkofoorumissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Koulutukset, tapahtumat ja tärkeät päivämäärät: 
 
VIE KALENTERIIN!      
 
 
 
To 29.11. Uusien leijonien valmennus klo 18-21, Ravintola Niittylounas, Espoo. Tietoa 
tuoreille leijonaperheen jäsenille kummeineen ja muille lisäperehtymisen tarpeessa 
oleville. 
 
To 6.12.18 klo 9.00 itsenäisyyspäivän hartaustilaisuus Espoon Tuomiokirkossa ja sen 
jälkeen kunniakäynti sankarihaudoilla. 
 
La 12.1.19 klo 10.30 kokoontuminen Hietaniemeen kunniakäyntiä varten ja 
maksullinen Melvin Jones -kenttälounas hautausmaan kupeessa kunniakäynnin jälkeen. 
Ilmoittautuminen lounaalle 8.1. mennessä N-piirin sivujen kautta. Tarkemmat ohjeet 
tulevat klubeille myöhemmin. 
 
19.-20.1.2019 ja 23.-24.2.2019 RLLI - Regional Lions Leadership Institute -työpaja 
Helsingissä. HUOM! Haku 1.-30.11.18, B-piirillä kaksi kiintiöpaikkaa. Ks. Tarkemmin 
Jellona-info. 
 
Ke 23.1.2019 klo 18-21 Opasleijonavalmennus, Malmi, Leijonatalo 
Mukaan toivotaan uusia klubeja perustavat leijonat + leijonat, joiden 3-vuotinen todistus 
on jo mennyt vanhaksi + kaikki leijonat, jotka haluavat vahvistaa oman klubinsa 
toimintaa. 
 
To 31.1.2019 klo 18-21 Presidentti I, Niittylounas, Pihatörmä 1, Espoo 
Kauden 2019-20 klubipresidenttien 1. opastusjakso.  Mitä kevään 2019 aikana on jo 
otettava huomioon? 
 
Ti 26.2.19 Piirifoorum ”Kestävä kehitys ja puhtaat vedet” – lisätietoa lähempänä 
ajankohtana 
 
La 16.3.19 Klubihyvinvointipäivä Siuntion kylpylässä  
 


