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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 12 (30.6.19) 
 
 
Elämme lions-kauden viimeistä päivää ja katsoessamme taaksepäin näemme kättemme 
jäljet, iloiset kohtaamiset, välittämisen hetket ja yhteistyön voiman. 
 
Esitän sydämellisen kiitokseni teistä jokaiselle! Leijonahenki on puhaltanut piirissä 
vahvana ja lämpimänä. Klubeissa on tehty upeaa lions-työtä. 
 
Olen pyytänyt kauden presidenttejä yhdessä tulevan kauden presidenttien kanssa 
lähettämään jokaiselle klubinsa jäsenelle palautekyselyn klubin toiminnasta. On 
valtavan tärkeää, että tuot esiin oman toiveesi suunnasta, johon klubitoimintaa viedään. 
Jotta klubit säilyvät elinvoimaisina tekemisen on oltava mielekästä, aktiviteettien 
houkuttelevia ja klubihenkeen pitää panostaa. Jos sinä, klubin tärkein toimija, viihdyt, 
haluat varmasti jatkaa yhdessä palvelemista vielä vuosien ajan.  
 
Piirin klubit ovat raportoineet kauden aikana 13 704 tuntia aktiviteetteja. Vain 4 klubia 
on ollut ilman toimintaa. Tämän vuorokauden puolella ehtii vielä syöttämään puuttuvia 
aktiviteetteja MyLCI-järjestelmään. 
 
Olemme menettäneet 102 jäsentä, mutta saaneet 58 uutta. Jäsenmäärämme on 29.6. 
1009. Kaksi klubia LC Helsinki/Worldwide ja LC Helsinki/Malminkartano lopettivat 
toimintansa, mutta saimme tilalle LC Helsinki/Timantit ja Leo Club Kirkkonummi-
Kyrkslätt/WISE:n. 
 
 
 
 



 
B-piiri on ollut jäsentä kohden Suomen aktiivisin Kampanja 100 -keräyksessä. 28.6.19 
mennessä kerättynä oli 19 662,55 USD ja jäsentä kohti n. 19 USD. Kampanjaahan on 
jäljellä vielä kaksi kautta, joten ehdimme vielä lahjoittaa lisää. Melvin Jones -
jäsenyydet ovat oiva tapa osallistua kampanjaan. Jos teette MJF-lahjoituksia tai 
hakemuksia, tulee niistä aina vahvistus sähköpostiin. Ellei vahvistusta tule, tulee olla 
yhteydessä tanja.saarinen@lionsclubs.org. Englanninkielinen lomake verkossa toimii 
suoraan. Suomenkielinen lähetetään sähköpostiliitteenä donorassistance@lionsclubs.org 
ja mielellään kannattaa laittaa aina Tanja mukaan CC:nä. 
 
Club Excellence, klubin erinomaisuus/ansiopalkintoa voi kriteerien täyttyessä hakea 
31.8.19 mennessä sanna.mustonen@lions.fi . Ohjeet ja hakukaavake löytyvät: 
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-excellence-awards 
 
Samoin kotimaiset 100% presidentin ansiomerkin anomukset tulee osoittaa minulle 
15.9.19 mennessä. https://www.lions.fi/jasenille/lionstoiminnan_ohjeita/ansiomerkit/ 
 
Tuleva kausi starttaa Diabetes-leirillä Lohjan Kisakalliossa 15.-21.7.19. Jos sinulla on 
mahdollisuus auttaa leirillä, ole yhteydessä susanna.jokipera@lions.fi. Samoin 
tarvitsemme apua muiden piirien leireille matkustavien nuorten siirtymisiin. Jos voit 
auttaa tässä, lähesty minua. 
 
Lions-liittoa luotsaa ensi kaudella puheenjohtaja Aarne Kivioja. Kalajoen vuosikokous 
päätti pitää kotimaisen jäsenmaksun ennallaan. Talon myyntipäätös pysyi voimassa. 
 
Toivotan onnea ja menestystä Kristiina Jäntille kuvernöörin tehtävässä! Muistattehan 
olla yhteydessä kuvernööritiimiin hyvissä ajoin mahdollisten klubijuhlien ja 
aktiviteettien osalta, jos toivotte osallistumista dg107b@gmail.com 
 
 
 
 
Kiitollisena ja teistä ylpeänä 
 
Sanna Mustonen 
kuvernöörinne 


