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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 7 (28.1.2020) 
 
Arvoisat leijonat, puolisot ja leot 
 
Lastenklinikoiden kummien kanssa yhteistyötä 
Suomen Lions-liitto, lionsklubit sekä Lastenklinikoiden Kummit tekevät yhdessä hyvää lasten 
syöpätautien hoidon, hoitomenetelmien ja tutkimuksen kehittämiseksi Suomessa. Lions-toiminnan 
70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi käynnistettävän yhteistyön tavoitteena on kerätä tärkeään 
tarkoitukseen huomattava summa, vähintään 70 000 €. 
 
Kummit toimivat pienten potilaiden tukena ympäri Suomen. Erikoissairaanhoitoa toteutetaan 
viidessä lastenklinikkakaupungissa: Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa. 
Lastenklinikoilla voidaan hoitaa kaikkia lapsia Suomessa. 
 
Suomen Lions-Liitto ja Lastenklinikoiden Kummit toivottavat kaikki Suomen lionsklubit jäsenineen 
lämpimästi tervetulleiksi mukaan yhteistyöhön. Lionsklubit voivat osallistua keräykseen pienten 
potilaiden puolesta haluamallaan tavallaan. Klubeilla on varainhankinnasta paljon kokemusta, jota 
voi hyödyntää tässäkin kampanjassa. Osana varainhankintaa voi esimerkiksi: 

• järjestää konsertteja ja lastentapahtumia 
• kerätä varoja perinteisellä lipaskeräyksellä 
• myydä Kummien kannatusnalleja 
• keksiä ja kehitellä jotain ihan uutta 

 
Tapahtumat ilmoitetaan kampanjaan mukaan oman alueen ilmoittautumislomakkeella ja 
paluupostissa klubisi saa tapahtuman järjestämiseen tarvittavat tiedot: 
https://www.lyyti.fi/questions/2b40333d75	
 
Kampanjaan liittyviä Starttikonsertteja teemalla ”Kevään säveliä” toteutetaan kaikkien viiden 
klinikkakaupungin alueilla. Helsingin alueen konsertti järjestetään perjantaina 27.3.2020 



Kontulassa sijaitsevassa Mikaelin kirkossa. Esiintyjinä konsertissa ovat Laura Voutilainen ja 
Waltteri Torikka. B-piirin kampanjapäällikkö on Outi Syvänperä (LC Laakson Liljat)  outi(at)dlc.fi/ 
0500 718616 ja B- , C- ja N-piirien yhteisenä kummikampanjapäällikkönä toimii Jyri Kurki/ 
jyri.kurki(at)me.com.  Klubeille on tulossa yksityiskohtaisempaa tietoa konsertin järjestelyistä ja 
lippujen myynnistä ihan lähiaikoina. Lue lisää https://kummit.fi/lions 
 
Lasten Leijonahiihdot 
Suomen Hiihtoliitto ja Suomen Lions-liitto ovat solmineet yhteistyösopimuksen lasten 
Leijonahiihdoista. Kevättalvella, esim. hiihtolomien aikaan, klubeilla on mahdollisuus järjestää 
talvihiihtopäivä yhdessä paikallisen urheiluseuran kanssa. Hiihtoliitto tiedottaa asiasta 
urheiluseuroille, jotka ovat teknisenä apuna tapahtuman järjestämisessä. Klubit kantavat vastuun 
järjestämisestä sekä palkintojen hankinnasta.  
 
Aktiviteettipaja 4 
Aika: ke 26.2.2020 klo 18.00-20.30 
Paikka: Niittylounas, Pihatörmä 1B, Espoo 
Kaikille leijonille tarkoitettu kauden neljäs aktiviteettipaja, jossa käsitellään ARS:ia ja 
ympäristöasioita. Varaa 10€ iltapalaan. 
Ilmoittautuminen 21.2.2020 mennessä sanna.mustonen@lions.fi 
  
Kauden 2020-21 presidenttien valmennukset 
Valmennus on neliosainen kokonaisuus, joka auttaa klubipresidenttiä valmentautumaan 
tehtäväänsä, suoriutumaan kaudestaan ja luotsaamaan klubiaan menestyksellä. Tilaisuuksien 
sisältö on joka kerta erilainen. Valmennukset 2-4 ovat myös lohkopuheenjohtajille, jotta yhteistyö 
klubien välillä lohkojen sisällä olisi alusta alkaen mahdollisimman sujuvaa. 
Lisätietoa sanna.mustonen@lions.fi. Ilmoittautumiset n. viikkoa ennen tilaisuutta myöhemmin 
toimitettavan ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Presidenttivalmennus-1 
Aika: To 27.2.2020 
Paikka: Niittylounas, Pihatörmä 1B, Espoo 
Ilmoittautuminen 21.2. mennessä sanna.mustonen@lions.fi. Varaa 10€ tarjoiluun. 

2. La 18.4. Marjatta-koulu, Poutuntie 12, Helsinki 
3. La 16.5. paikka avoin 
4. To 27.8. Niittylounas, Pihatörmä 1B, Espoo 

 
Klubihyvinvointipäivä 
Aika: La 14.3.2020 klo 9.00-16.30 
Paikka: Kokous- ja kongressihotelli Majvik, Majvikintie 1, Kirkkonummi 
Tarkempi ohjelma ja ohjeet tulevat klubi- ja jäsenjakeluna sähköpostiin. Ilmoittautuminen 
28.2.2020 mennessä sanna.mustonen@lions.fi ja maksamalla 15€ piirin tilille FI72 1004 3000 2049 
viitteellä 10032 
 
Piirihallituksen virkoihin hakeneet 
Ensi kauden piirikuvernöörin virkaan on hakenut 1 VDG Susanna Jokiperä, 1 VDG:n virkaan 2 VDG 
Mika Pirttivaara ja 2 VDG:n virkaan Aki Naukkarinen. 
 



Seinäjoen vuosikokous 5.-7.6.2020 
Seinäjoen vuosikokouksesta on piirikuvernöörin kirjeen liitteenä erillinen tiedote. Tapahtuman 
sähköpostiosoite on lionsseinajoki2020@gmail.com. 
 
Treffiklubit 
Klubitreffit on arvottu viime elokuussa ja treffiklubiparit löytyvät tästä osoitteesta. 
Toivottavasti olette jo käyneet monilla onnistuneilla treffeillä. 
  
Muistattehan raportoida kuukausittain MyLc:iin jäsenmuutokset ja MyLion:iin aktiviteetit. 
Maaliskuussa on tarkoitus järjestää some- ja raportointikursseista kertausta. 
 
Kausi on jo yli puolen välin,  mutta yhdessä ehdimme saada vielä paljon hyvää aikaiseksi!  
 
Kristiina 
 


