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Kauden 2019-2020 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 (1.8.19) 
 
Kansainvälisyyttä 
 
Heinäkuussa 5.-9.7.2019 n. 22 000 leijonaa ja leoa kokoontui vuotuiseen Convention -
tapahtumaan Milanoon. Kv. presidentin virkaan astui Dr. Jung-Yul Choi Etelä-Koreasta. Hänen 
kauden teemoissaan korostuu palvelutoiminnan moninaisuus ja yhteistyön merkitys. Uuden 
presidentin sanoin leijonat eivät vain palvele maailmaa, vaan me edustamme sitä. Tulemme 
vuoden aikana yhdistämään klubit ja yhteisöt, koska pystymme toteuttamaan enemmän palvelua, 
kun toimimme yhdessä. Jäsenhankinnassa uusia klubien perustana voivat olla erilaiset teemat ja 
harrastukset. Varainhankintaan keskittyy Kampanja 100, joka jatkuu edelleen tällä kaudella. 
Heinäkuun alussa keräys oli tuottanut n. 110 milj. dollaria maailmanlaajuisesti. 
 
Kansainvälisen järjestömme teemat sopivat erinomaisesti myös oman piirimme tavoitteisiin. Piirin 
oma palvelutavoite on Auta lasta, auta perhettä -tapahtumien järjestäminen joko yhdessä lohkon 
klubien kanssa tai klubin omana tapahtumana. Aihe on ollut esillä kevään presidentti – ja 
lohkopuheenjohtajien koulutuksissa. Toteuttamisen tueksi piiri on myös tuottanut materiaalia. 
Vastaan mielelläni tähän liittyviin lisäkysymyksiin. 
 
Kesälomakaudesta huolimatta heinäkuussa on toteutunut piirin alueella erilaisia tapahtumia. 
Kisakalliossa järjestettiin piirin ensimmäinen Diabetesleiri 15.-21.7. Susanna Jokiperä 
tukijoukkoinen toteutti eri maista tulleille 10 nuorelle ikimuistoisen kokemuksen kauniin luonnon 
keskellä. Tarkempaa tietoa leiristä on erillisessä liitteessä. 
 
Eri puolelle Suomea nuorisovaihtoon tulleille on myös järjestetty siirtymäkuljetuksia. 
Päävastuullisina tästä ovat olleet Sanna Mustonen ja Erkki Pukki. Pietarilainen LC Riona panostaa 
kotikaupungissaan näkövammaistoimintaan. Klubi järjesti sokeille tandempyöräilijöille 20.7. alkaen 
elämänsä retken reitillä Helsinki-Turku-Maarianhamina. Suomen puolella yhteysklubina toimi LC 



Tapiola. Tässä Jyrki Setälän ja Mika Pirttivaaran panos on ollut merkittävä. Lämmin kiitos kaikille 
edellä mainituissa hankkeissa mukana olleille! 
 
Alkavan kauden tapahtumia 
 
B-piirin kauden avajaiset järjestetään 26.8.2019 klo 18 Pohjois-Haagan yhteiskoululla. 
Avajaistapahtuma on sovitettu kv. presidentti Jung-Yul Choin Suomen vierailun yhteyteen. 
Tilaisuus on yhteinen N-piirin kanssa. Olette kaikki lämpimästi tervetulleita ja toivonkin 
runsaslukuista osallistumista. Näin meillä kaikilla on ainutlaatuinen mahdollisuus kuulla paikan 
päällä kv. presidenttimme ajatuksia. 
 
Lions-aktiviteettien raportointi on muuttunut 1.7.2019 alkaen. Tämän jälkeen raportointi 
tapahtuu vain MyLion-sovelluksen kautta. Uutta raportointia on tarkoitus käydä läpi elokuun 
sihteerivalmennuksessa. Uuden sovelluksen kautta on mahdollista viedä jo aktiviteettien 
suunnitelmavaihe järjestelmään ja se sisältää muitakin uusia ominaisuuksia. Sovelluksen 
suomenkielistä versiota on testattu ja siinä on vielä runsaasti puutteita. Pääaktiviteettien 
raportoinnissa vain yksi toimii tällä hetkellä. Kaikkia tekstejä ei myöskään ole vielä käännetty 
suomeksi. Puutteet ovat kuitenkin pienehköjä ja toivottavasti saadaan pian kuntoon.  

Rauhanjulistekilpailun teemana tällä kaudella on “Rauhan matka”. Ellei klubinne ole ottanut 
yhteyttä kouluille jo keväällä, kannattaa toimia heti kouluvuoden alkaessa. Lisätietoja löytyy 
osoitteesta: https://lionsclubs.org/fi/start-our-approach/youth/peace-poster 

Piirihallituksessa on tarjolla mielenkiintoisia toimikuntapuheenjohtajien paikkoja Quest- ja 
Nuorisovaihtotehtäviin. Ilmoittautumiset Kristiina Jäntille, kristiina.jantti@lions.fi 

Piirin tulevia koulutuksia ja kokouksia ovat: 
 
27.8. klo 18 Sihteerien koulutus ja paikkana on Niittylounas (aiheena mm. muuttunut 
aktiviteettien raportointi) 
29.8 klo 18 Presidenttikoulutus (4. osa) ja paikkana on Niittylounas (huom. päivä on muuttunut 
aikaisemmin sovitusta) 
Ensimmäinen piirihallituksen kokous on 21.8.2019 klo 18 Tammisaaressa. 
 
Muistutus palkitsemisten hakemisesta 

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 Sanna Mustoselle 
sanna.mustonen@lions.fi 15.9.19 mennessä. 
https://www.lions.fi/jasenille/lionstoiminnan_ohjeita/ansiomerkit/  

Aloitetaan yhteistyössä aktiivinen ja toiminnallinen kausi!  
 
 
Kristiina 


