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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 9 (31.3.19) 
 
 
Kansainväliset asiat 
 
Kampanja 100 keräys on ollut nyt käynnissä yhdeksän kuukauden ajan. Tehokasta 
toiminta-aikaa on jäljellä 2v 3kk. Haasteenahan on, että 1. 100% lioneista osallistuu, 2. 
palvelemme 200 miljoonaa ihmistä toimintakaudessa (raportoithan siis klubisi  
palveluaktiviteetit MyLCI:iin) ja 3. maailman leijonat keräävät kolmen kauden aikana 
300 miljoonaa dollaria avustuskäyttöön. Liitteessä näet tämän kauden lahjoitustilanteen 
piirissämme sekä vuosien aikana kertyneen summan, joka kannattaa hyödyntää keräten 
esim. 1000 dollaria täyteen Melvin Jones -jäsenyydeksi. LCIF-kampanjajohtajamme 
Kimmo Markkanen auttaa mielellään, jos sinulla on kysyttävää, 
kimmo.markkanen@lions.fi. 
 
Yhteistyöhaaste näkövammaisaktiviteetteihin. Kerro, mitä 
näkövammaisaktiviteetteja klubisi on aikojen kuluessa toteuttanut tai tiedät jonkun 
toteuttaneen! Lähetä viesti Jyrki Setälälle LC Tapiola, jyrki@setala.fi 
Tutustu linkin liitteeseen, jossa on muutamia ideoita siitä, mitä klubit voisivat jatkossa 
tehdä näkövammaisten auttamiseksi ja minne voivat tällöin olla yhteydessä. Halutessasi 
saat myös klubiisi asiantuntijan kertomaan näkövammaisuudesta. 
https://jellona.info/wp-content/uploads/2019/03/Lions_B-
piiri_na%CC%88ko%CC%88vammaispalvelumahdollisuuksia_klubeille.pdf 
 
Kirjautuminen MyLCI:in muuttuu. Sisäänkirjautuminen tapahtuu jatkossa yhden Lion-
tilin (Lion Account) kautta. Sinun tulee luoda uusi käyttäjätunnus ja salasana, jotka 
toimivat jatkossa Lions Clubs Internationalin kaikissa sovelluksissa. Toistaiseksi 
aktiviteetit raportoidaan edelleen MyLCI:ssa. MyLion-järjestelmän kautta pääsee jo 
katsomaan omia ja oman klubin tietoja ja voi vaikka liittää tietoihinsa kuvan itsestään.  
 



 
Ajankohtaista nuorisovaihdosta: B-piiristä on lähdössä ensi kesänä maailmalle 10 
nuorta. Meidän tulee muistaa, että iso osa nuorisovaihtoa on Suomeen tulevien nuorten 
isäntäperhejakso. Nyt haetaan isäntäperheitä EU:n ulkopuolelta tuleville 8.7.-27.7.19 
ja EU:sta tuleville 14.7.-27.7.19. Toimimme tukipiirinä N-piirin leirille. Isäntäperhe -
lomake sekä useimmin kysytyt kysymykset löytyvät piirin nuorisovaihtosivuilta: 
https://jellona.info/toiminta/nuorisovaihto/ . Isäntäperheet ovat Lions-klubien 
aktiviteetti ja hakemus täytetään yhdessä lähettävän klubin kanssa. Ota rohkeasti 
yhteyttä sami.mantere@lions.fi. 
 
 
Suomen Lions-liitto 
 
IhaNaiset 4.-5.5.19 Helsingissä: Iloinen Lions-viikonloppu Helsingissä teemalla ”Meri ja 
kulttuuri”. Erinomaista ohjelmaa: mm. luento Lukemisen ja musiikin merkityksestä 
aivotoimintaan, tutustuminen keskustakirjasto Oodiin, illallisristeily… ja sunnuntaina 
tapahtuma päättyy B- ja N-piirien yhteiseen diabeteskävelyyn. 
https://jellona.info/2019/03/20/ihanaiset-4-5-5-2019/ 
 
Ilmoittautuminen Kalajoen vuosikokoukseen 7.-9.6.19 on avautunut osoitteessa 
http://www.lionskalajoki2019.com/ 
 
 
 
B-piiri 
 
Kauden jäsentilanne on tänään tilanteessa -8, mikä on erinomainen saavutus. Liiton 
kunniagalleriassa vähintään kahden jäsenen nettokasvulla piiristämme ovat tällä hetkellä 
LC Helsinki/Timantit, LC Helsinki/Töölö, LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nice ja LC 
Kyrkslätt/Nord. Kannattaa edelleen tehdä aktiivista markkinointia uusien jäsenten 
mukaan saamiseksi ja myös huolehtia siitä, että entiset jäsenet viihtyvät ja haluavat 
jatkaa mukana toiminnassa. Jokaiselle pitää löytyä mielekästä tekemistä.  
 
Leo-toiminta: Kirkkonummelle ja Espooseen on perusteilla uudet leo-klubit. Jos tunnet 
sopivia nuoria, jotka olisivat kiinnostuneita toiminnasta, ohjaa 
kysymään sakari.heinonen@lions.fi 
 
Piirimme oma Diabetes-nuorisovaihtoleiri järjestetään Kisakalliossa 15.-21.7.19. 
Pääsisitkö mukaan järjestämään ohjelmaa tai tekemään vaikka yövalvontavuoron? DG-
kirjeen liitteenä on ehdotuksia osallistumistavoista. Ota yhteyttä 
susanna.jokipera@lions.fi.  
 
 
Piirin vuosikokoukseen 27.4.19 on alkuviikosta tullut sähköpostitse kutsu klubeille ja 
jäsenille. Vuosikokouksessa esitellään tulevan kauden toimintasuunnitelma, päätämme 
mm. nuorisovaihtoleirin tukimaksuperusteista ja mahdollisesta muutoksesta sekä 
äänestämme tulevan kauden piirikuvernööreistä. Erityisen mielenkiintoinen on vaali 
toisesta varapiirikuvernööristä: Ehdokkaina ovat Mikael Forsman LC Kyrkslätt/Nord ja 
Mika Pirttivaara LC Tapiola. Tule mukaan vaikuttamaan! 
 



Koulutukset, tapahtumat ja tärkeät päivämäärät: 
 
VIE KALENTERIIN! 
 
 
 
HISSIPUHEKILPAILU: Mitä ovat klubitoiminnan helmet? Miten kiteytät Lions-sanoman 1-2 
minuuttiin? Hissipuheessa ei jaaritella vaan heitetään täky, johon kuulija jää kiinni. 
Tästä haluan kuulla lisää! Tähän haluan mukaan! 
Osallistu piirin perinteikkääseen hissipuhekilpailuun lähettämällä napakka 
marikkinointipuheesi 14.4.19 mennessä sanna.mustonen@lions.fi 
 
Ke 10.4.19 klo 18.00 Tietoiskut, Ravintola Niittylounas, Espoo. Aiheina nuorisovaihto, 
Leot, rauhanjulistekilpailu, Diabetes-leiri, infoa Lions-liiton asioista (Lions-talo ja 
toimiston uudelleenjärjestely). Ilmoittautumiset jukka.uusitalo@lions.fi su 7.4.19 
mennessä. Varaa mukaan 10€. 
 
To 25.4.19 klo 18.00 Uudet leijonat, Ravintola Niittylounas, Espoo. Uusien leijonien ja 
puolisoiden sekä heidän kummiensa perehdyttäminen lions-toimintaan. Ilmoittautumiset 
ma 22.4.19 mennessä jukka.uusitalo@lions.fi. Varaa mukaan 10€. 
 
La 27.4.19 Marjatta-koulu, Poutuntie 12, Helsinki 

• 9.00-11.30 Virkailijavalmennukset (presidentti, sihteeri, rahastonhoitaja). 
Valmennuksiin ilmoittaudutaan ke 24.4.19 mennessä jukka.uusitalo@lions.fi 
 

• 11.00-12.00 Valtakirjojen tarkastus 
• 12.00-13.00 Vuosikokousjuhla 
• 13.00- Piirin vuosikokous 

 
La 27.4.19 Piirin vuosijuhla, Svenska Klubben, Maurinkatu 7, Helsinki 
https://jellona.info/2019/03/26/kutsu-lions-piirin-107-b-vuosikokoukseen-la-27-4-
2019/?fbclid=IwAR3kQNlidPp5haCie59fgP7LgYNXbOdkTIN1Ye3W4QuNvBPLCZZrufZcG
Xw 
 
 
Su 5.5.19 klo 12.00 Diabetes-kävely, Narinkkatori, Helsinki 
 
La 11.5. Lähimmäisen päivä Korkeasaaressa 
 
25.-26.5.19 Maailma kylässä, Kaisaniemen puisto & Rautatientori, Helsinki, Teemana 
ilmaston muutos. Leijonat ja leot ovat Puhtaiden vesien asialla 
 
 
 
Sanna Mustonen 
kuvernöörinne 


