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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 3 (28.9.19) 
 
Arvoisat leijonat, puolisot ja leot 
 
Ympäristö 
Yksi viidestä painopistealueestamme ja avustuskohteestamme on ympäristö. Maapallo ylläpitää 
elämää. Olemme nähneet, miten hyvin hoidetut luonnonvarat parantavat ihmisten elinoloja ja 
lisäävät paikkakuntalaisten osallistumista ympäristönsuojeluun. Ympäristö on enemmän kuin vain 
jokin etäinen asia. Se on meidän kotimme ja me haluamme huolehtia siitä. 
 
Syyskuussa on ollut lukuisia kestävään kehitykseen liittyviä tapahtumia. Maailmanlaajuisesti 
ilmastoasioita pohdittiin YK:n ilmastokokouksessa. Kokouksen julkilausumassa luvattiin istuttaa 
maapallolle 11 miljardia puuta, luvattiin käyttää rakentamisessa ympäristöystävällistä sementtiä ja 
77 maata antoi hiilineutraalisuuslupaukset. 27.9. useissa suurissa Suomen kaupungeissa 
koululaiset lakkoilivat ilmastonmuutosta vastaan. Valtakunnallista Hävikkiviikkoa vietettiin 
seitsemättä kertaa 9.-15.9. Viikon tarkoituksena on nostaa ruoan arvostusta ja kertoa ruokahävikin 
vähentämisen tärkeydestä. Suomalaiset kotitaloudet heittävät ruokaa vuosittain roskiin 120-160 
miljoonaa kiloa. Henkeä kohden heitämme vuosittain ruokaa pois 20-25 kiloa. 
 
Leijonat puhtaan veden puolesta -hanke järjesti 7.9 yhdessä Itämerihaasteen kanssa kaikille 
avoimen ympäristötiedon kierrätystapahtuman osana Design-viikkoa. Päivän aikana pohdittiin 
mm. ihmisen ja luonnon suhdetta sekä ympäristökasvatuksen merkitystä. Otaniemen lukio ja 
Keinumäen koulu esittelivät kouluissa toimivia kestävän kehityksen ryhmiä. Otaniemen lukiossa  
on esim. käytössä kampuspyöriä tai kaupunkipyöriä. Siellä on järjestetty roskatalkoita, 
kiertotaloustyöpajoja ja nollapäästöpäiviä. Kansainvälistä yhteistyötä on tehty Sanghain 
ystävyyskoulun kanssa sääasemaprojektin merkeissä. Keinumäen koulu painottaa laaja-alaiseen 
osaamiseen. Koulun läheisyyteen on rakennettu oivaltamisen polku, jonka äärellä voi ihailla 
luonnonilmiöitä ja kuunnella luonnon rauhaa. 
 



Kestävän kehityksen edistäminen on meidän kaikkien vastuulla. Henkilökohtaisilla valinnoilla 
voimme edetä pienin askelin. Voimme lajitella jätteitä, välttää muovikassien käyttöä, ostaa ruokaa 
pienemmissä pakkauksissa, säilyttää elintarvikkeita oikein, käyttää julkista liikennettä , kerätä 
roskia luonnosta, ostaa aineettomia lahjoja jne. Olemmehan me klubeina ja leijonina mukana 
rakentamassa kestävämpää maailmaa! 
 
Nuorisovaihto 
B-piirin uusi nuorisovaihdon vastaava Teemu Laitinen on aloittanut innolla uudessa tehtävässä.  
Etsimme hänelle tukihenkilöitä uuteen nuorisovaihtotiimiin. Tiimin on tarkoitus tukea lähteviä ja 
saapuvia nuoria, isäntäperheitä sekä muita nuorisovaihdon kanssa tekemisissä olevia tahoja. 
Tavoitteena on  luoda verkosto, joka mahdollistaa hyvällä yhteistyöllä hienon 
nuorisovaihtokokemuksen paitsi nuorille, myös isäntäperheille ja koko lions-yhteisölle. Jos olet 
halukas liittymään tähän mahtavaan tiimiin, ole yhteydessä Teemuun. 
 
Haemme nuorisovaihtoon lähteviä henkilöitä nyt syksyn aikana. Hakuajan viimeinen päivä on 15. 
12. 2019. Tästä on tulossa lisätietoa klubeille lähiaikoina hakulomakkeen ja muiden asioiden 
osalta. Ole kuulolla! 
 
Myös isäntäperheiden haku käynnistetään syksyn kuluessa. Isäntäperheiden kesken on tarkoitus 
luoda tiimihenkeä, jolla pyritään helpottamaan isäntäperheaikaa. Suunnittelemme tätä ajanjaksoa 
siten, että isäntäperheen ei tarvitse olla sidottu koko aikaa vaihdossa olevaan nuoreen, vaan 
vastuuta voidaan jakaa myös muille vapaaehtoisille henkilöille. Nämä voivat esim. järjestää 
päiväohjelmaa silloin, kun isäntäperheen jäsenet ovat töissä tai heillä on muita menoja. Tarkoitus 
on pienentää kynnystä toimia isäntäperheenä nuorelle ja antaa tukea tälle ajanjaksolle eri tavoin. 
 
Jos sinulle tulee kysyttävää tai sinulla on mielessä ideoita, miten nuorisovaihtoa voidaan kehittää, 
ole rohkeasti Teemuun yhteydessä. Teemun yhteystiedot ovat Teemu Laitinen LC 
Helsinki/Timantit, teemu.laitinen@lions.fi (p. +3584077704079). 
 
Lions-liiton tarvikemyyntiä ovat 1.8.19 alkaen hoitaneet B- ja N-piirin vastuuklubit 
vapaaehtoisvoimin kerran viikossa. Tilaathan tuotteesi hyvissä ajoin ja huomioithan, että tuotteita 
voi tilata ainoastaan verkkokaupan kautta. Ohjeet 
löytyvät: https://www.lionsverkkokauppa.fi/WebRoot/LionsClub/Shops/LC/MediaGallery/Lions-
verkkokauppakayttoohje_2019.pdf 
 
Aktiviteettipaja 2: LCIF & Kampanja 100 ja Quest ke 30.10.19 klo 18.00 Haukilahden 
ostoskeskuksen Merisali, Ukkohauentie 11-13 A. Ilmoittautumiset 23.10.19 
mennessä sanna.mustonen@lions.fi 
 
Muistattehan ilmoittaa klubien aktiviteetit MyLonin -sovelluksen kautta ja jäsenmuutokset MyLCI -
reisteriin! 
 
Aurinkoisin syysterveisin 
 
Kristiina 


