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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 6 (30.12.2019) 
 
Arvoisat leijonat, puolisot ja leot 
 
Lapsuusiän syöpä 
Lapsuusiän syöpä on yksi Lions-järjestön viidestä avustuskohteesta. Seuraavan sukupolven 
hyvinvointi liittyy läheisesti Lions -toimintaan. Lionit ja leot ovat nähneet ja kokeneet, miten syöpä 
vaikuttaa lapsiin ja perheisiin. Toivon tuomiseksi teemme työtämme konkreettisen palvelun ja 
tuen kautta. 
 
Tiesitkö, että maailmassa joka kahden minuutin välein lapsella todetaan syöpä. Viimeisten 20 
vuoden aikana lapsuusiän syöpätapausten kasvu on ollut 13 %. Lapsuusiän syöpä todetaan 
keskimäärin  6 vuoden iässä. 90 % lapsuusiän syöpäkuolemista johtuu siitä, ettei resursseja ole 
tarpeeksi. Joka vuosi noin 150 suomalaista lasta sairastuu syöpään. Tehokkaalla hoidolla kolme 
neljästä parantuu, mutta samalla sairastuneen ja hänen lähipiirinsä arki muuttuu täysin. Perheen 
sosioekonominen asema lisää lapsen riskiä kuolla syöpään. Alempaan tuloluokkaan kuuluvien 
vanhempien lapsilla on 30 % suurempi riski kuolla syöpään, vaikka lapsipotilaat saavat Suomessa 
samat hoidot perhetaustoista riippumatta. 
 
Viime lokakuussa B-piirin entiset ja nykyiset piirikuvernöörit kokoontuivat Sylva ry:n tiloissa. Sylva 
ry on v. 1982 perustettu syöpää sairastavien lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja heidän 
läheistensä valtakunnallinen yhdistys. Sylva järjestää mm. ammatillisesti vedettyjä kursseja ja 
tapaamisia, vertaistukea ja tuettuja lomia, jotka auttavat selviytymään syövän aiheuttamasta 
elämän muutoksesta. Kun lapsi, nuori tai nuori aikuinen sairastuu syöpään, vaikutukset koko 
lähipiiriin ovat merkittävät. Sylvan tehtävä on toimia kanssakulkijana ja olla läsnä sairastuneiden ja 
heidän läheistensä arjessa, tarjota tietoa ja tukea syövän aiheuttamissa elämän muutoksissa. 
 
Mitä me B-piirin leijonat voimme tehdä syöpälasten ja heidän perheidensä hyväksi? Kevätkaudella 
syöpälasten tukemisen on tarkoitus  näkyä konkreettisemmin piirin toiminnassa. 



Hyvinvointipäivän yhteydessä järjestämme rannekepajan, jossa askarrellaan Fuck Cancer -koruja 
nuorten syöpää sairastavien aikuisten toiminnan tueksi. Leijonat voivat olla myös vapaaehtoisina  
mukana järjestämässä erilaisia hyväntekeväisyystempauksia esim. helmikuussa järjestettävässä 
lasten syövän päivässä. Syyskuu on maailmanlaajuinen Kultanauha -kuukausi. Kuukauden aikana 
järjestetään monenlaisia tietoiskuja ja tapahtumia. Silloin myös myydään Kultanauhaa, joka on 
kansainvälinen lasten syöpien tunnus. Lisää tietoa Sylva ry:stä ja yhteistyömahdollisuuksista löytyy 
osoitteesta: www.sylva.fi 
 
Hietaniemen sankarihaudat ja Juhlalounas 11.1.2020 
Perinteisestä Hietaniemen sankarihauta -käynnistä ja sen jälkeisestä Juhlalounaasta on lähetetty 
sähköpostitse kaikille B-piirin leijonille erillinen tiedote 15.12.2019. Kokoonnumme Hietaniemen 
hautausmaalle klo 10.20 ja lippukulkue lähtee sankarihaudoille klo 11. Juhlalounas alkaa ravintola 
Mestaritallissa klo 12.30. Juhlalounaalle on erillinen ilmoittautuminen viimeistään 3.1.2020. 
Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee osallistumaan! 
 
Tulevia valmennuksia ja muita tapahtumia 
Lions-info alueella 3 
Aika: to 30.1.2020 klo 18.00-20.00 
Paikka: Lohjan pääkirjaston Järnefelt-sali, Karstuntie 3 
Lions-info kaikille uusille leijonille kummeineen sekä ei-lioneille, jotka haluavat tietoa 
toiminnasta. Kahvitarjoilu. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 26.1.2020 mennessä antti.leppilahti@lions.fi 
  
Opas-lion valmennus 
Aika: ti 4.2.2020 klo 17.30-20.00 
Paikka: Espoon Entressen kirjaston neuvottelutila, Siltakatu 11 
Perehdytys ja valmennus opaslionin tehtäviin. Pientä purtavaa tarjolla. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 31.1.2020 mennessä sanna.mustonen@lions.fi 
 
3. piirihallituksen kokous Lohjalla 23.1.2020 klo 18.00. 
 
Lions Quest -peruskurssi 
Tammikuussa 30.-31.1.2020 on seuraava B- piirin alueen opettajille suunnattu Quest -
peruskurssi. Jos klubisi haluaa rahoittaa opettajan tuohon koulutukseen, nyt se on mahdollista 
tehdä. Viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua pitää olla tiedossa kaikki osallistujat ja 
heidän koulutuksensa rahoittavat klubit.  
 
Neuvontavastaavana on tällä kaudella B-piirissä Sanna Mustonen. Jos omasta klubista ei löydy 
vastausta Lions-kysymykseen, voit kääntyä Sannan puoleen sanna.mustonen@lions.fi 
 
Syyskauden tapahtumia 
Auta lasta, Auta perhettä -tapahtuma on tällä kaudella piirin yhteinen aktiviteetti. Vähintään 10 
tapahtuman tavoitteesta on syyskaudella järjestetty jo 7. Useimmissa tapahtumissa on ollut 
mukana vähintään kaksi klubia. Palaute kaikista tapahtumista on ollut erittäin innostunut, 
positiivinen ja kannustava. Suurkiitokset mukana olleille klubeille! 
 



Joulun alusviikolla 18.12.2019 juhlittiin piirin uusimman klubin LC Helsinki Staminan Charter-
juhlaa. Klubin teema ”Liiku ja liikutu” näkyi myös juhlaillan ohjelmassa. Ennen varsinaista juhlaa 
klubilaiset kävivät juoksulenkillä ja keräsivät Kaivopuiston rannasta roskia. Saunomisen jälkeen 
alkoi illan juhlallisempi osuus ravintola Löylyssä. Onnea ja menestystä uudelle klubille! 
 
Hyvää uutta vuotta 2020 ja aktiivista  kevätkautta toivottaen 
 
Kristiina 


