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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 gott  Många sätt att göra gott tillsammans 
 
 

 
PIIRIKUVERNÖÖRIN KIRJE 5 (28.11.2019) 
 
Arvoisat leijonat, puolisot ja leot 
 
Auta lasta, auta perhettä -aktiviteetti 
Piirin yhteinen tämän kauden aktiviteetti Auta lasta, auta perhettä on tarkoitettu vähävaraisten 
perheiden auttamiseen. Ajankohtana marras-joulukuu on hyvä toteutusaika. Ihmisistä on mukava 
lahjoittaa joulun alla hyvään tarkoitukseen.  
 
Asiakkaille jaetaan ovella tapahtumaesite. Lahjoittaja voi päättää konkreettisesti, mitä haluaa 
lahjoittaa. Lionit keräävät kassojen jälkeen lahjoitetut tavarat kärryihin ja tekevät alkulajittelun. 
Sen jälkeen hyväntekeväisyysjärjestö lajittelee ja toimittaa lahjoitukset eteenpäin omalla 
aikataulullaan, omille asiakkailleen. 
 
Aktiviteetin toteutukseen tarvitaan 6-8 henkilöä, yhdestä tai useammasta klubista. 
Tapahtumapäivänä lauantai on osoittautunut parhaaksi. Toteutusaika voi olla esim. 12-16 tai 
sitäkin lyhyempi aika. Esimerkkejä yhteistyökumppaneista ovat kirkon diakoniatyö, Hyvä Arki ry ja 
Ensi- ja turvakotien Liitto.  
 
Aktiviteetin valmisteluun liittyvät seuraavat vaiheet:  

1. Sopivan kauppaliikkeen valinta ja sopimuksen tekeminen kauppiaan kanssa.  
2. Lahjoitusten toimitus eteenpäin pitää sopia etukäteen yhteistyökumppanin kanssa.  
3. Toteutusajankohdan sopiminen kaikkien asianosaisten kanssa.  
4. Klubilaisten osallistumisen varmistaminen.  
5. Ennakkomainoksen tekeminen ja toimittaminen kauppaliikkeeseen. Muun mainonnan 

suunnittelu esim. kaupan Facebook-sivuilla tiedottaminen.  
6. Jaettavan esitteen suunnittelu ja painatus/ tulostus.  
7. Muut sovittavat asiat (roll upit, lions-liivit jne.). 

 



 
B-piirissä aktiviteetin suunnittelu ja toteutus on jo hyvässä vauhdissa. Ensimmäisen tapahtuman 
järjesti LC Espoo Pohjoinen, toiseksi ehti LC Kirkkonummi/ Nice ja marras-joulukuun vaihteessa 
mukana on jo monta klubia. 
 
Aktiviteetin toteuttamisesta tulee hyvä joulumieli niin keräyksen järjestäjille, kauppiaalle kuin 
lahjoittajillekin (Win-Win-Win). Tilaisuutta voi käyttää myös jäsenhankintaan. Osallistujalle 
annettavan kiitoskortin kääntöpuolella lions-toiminnasta kiinnostunut lahjoittaja voi antaa 
yhteystietonsa. 
 
Rauhanjulistekilpailu 
Rauhanjulistekilpailun voittajatyö on valittu B-piirissä. Kilpailun tarkoituksena on kasvattaa nuoria 
kansainvälisyyteen ja rauhan merkityksen ymmärtämiseen. Tänä vuonna teemana oli ”Rauhan 
matka”. Kilpailun voittajaksi valikoitui Pitäjänmäen koulusta Harald Nurmen työ. Kaikki kilpailuun 
osallistuneet työt ovat nähtävillä maaliskuussa 2020 Tapiolan Kulttuurikeskuksen Nuotti parvella. 
 
Nuorisovaihto 
Nuorisovaihtoon lähtevän nuoren hakemuslomake 2020 ja Isäntäperhelomake 2020 on julkaistu 
Jellona.infossa Nuorisovaihto -kohdassa. Nuorisovaihtoon lähtevien osalta hakemusten tärkeä 
päivämäärä on 15.12.2019. Hakemusten palautusosoite on teemu.laitinen(at)lions.fi 
 
Lions Quest 
B-piirin toivomuksesta syksyllä on järjestetty kaksi  Lions Quest -tilaisuutta. Syyskuun 
koulutuksessa kohderyhmänä olivat opettajat ja marraskuun toteutuksessa liikuntaseurojen 
valmentajat. Molempien tilaisuuksien palaute on ollut tosi hyvää. 
 
Tammikuussa 30.-31.1.2020 on seuraava opettajille suunnattu peruskurssi. Koulutukseen 
ilmoittautuneita  on tällä hetkellä 7 ja lisäksi yhdelle opettajalle on varattu mahdollisuus osallistua 
koulutukseen. Jos klubisi haluaa rahoittaa opettajan Quest -koulutukseen, nyt on oikea aika tehdä 
päätös. Viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua pitää olla tiedossa kaikki osallistujat ja 
heidän koulutuksensa rahoittavat klubit. Lions Quest koulutukseen on kovasti toivottu opettajien 
jatkokurssia. Sellainen on luvattu toteuttaa vuonna 2021. 
 
Ensi kauden piirihallitus 
1. VDG Susanna Jokiperä valmistelee ensi kautta ja kokoaa tulevaa piirihallitusta. Jos olet 
kiinnostunut piirihallituksen tehtävistä, olethan yhteydessä Susannaan, 
susanna.jokipera(at)lions.fi. Piirikuvernöörin ja varapiirikuvernöörin tehtäviin hakemukset jätetään 
15.1.2020 mennessä. 
 
Lions -liiton vuosikokous 2023 
B-piirin	alueen	muutamat	klubit	valmistelevat	15.1.2020	jätettävää	hakemusta,	jolla	haetaan	
Lions	-liiton	vuoden	2023	vuosikokouksen	järjestämistä.	Tästä	on	klubeille	tulossa	lähiaikoina	
lisätietoa.	
 
Kiitos kuluneesta syyskaudesta ja mukavaa joulun odotusta 
 
Kristiina 


