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Kauden 2018-2019 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 
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Kansainväliset asiat 
 
Nuorisovaihtoon lähtemistä tulisi syksyn aikana markkinoida aktiivisesti 17-21 -vuotiaille 
nuorille. Sponsoroivan klubin tulee toimittaa ensi kesän vaihtoon haluavien hakemukset 
15.12.18 mennessä  sami.mantere@lions.fi. Hakukaavake-excel julkaistaan piirin 
nettisivuilla lokakuun puolivälissä. 
 
Lions Quest -peruskoulutuksia on tarjolla opettajille 5.-6.11.18 Espoossa ja 1.-2.4.19 
Helsingissä. Kaikki koulutukset löytyvät www.lionsquest.fi. Klubit voivat kustantaa 
opettajan peruskoulutukseen hintaan 410€. Lisätietoja antaa marja-
liisa.lohikoski@lions.fi. 
 
Muistuttelen raportoinnista MyLCI-järjestelmään. Jäsenilmoitukset tehdään 
kuukausittain ja aktiviteetit tunteineen kannattaa viedä ohjelmaan heti tapahtuman 
jälkeen, jotta seuranta on ajan tasalla ja toisaalta tunnit eivät pääse unohtumaan. 
MyLCI:in viedyt aktiviteetit kerryttävät kauden tavoitetta – 200 miljoonaa palveltua 
ihmistä ympäri maailman. 
 
 
Suomen Lions-liitto 
 
“Haku päällä” -jäsenkampanja on päätetty toteuttaa kolmen kauden kestoisena. Liiton 
jäsensivuilla on käytettävissänne valmiita jäsenmateriaaleja kampanjan työkalupakissa. 
Esimerkiksi kaikissa klubin aktiviteeteissa on helppo pitää miniarpajaiset, joiden 
yhteydessä yleisö täyttää arpalipukkeita yhteystietoineen. Tapahtuman jälkeen ollaan 
osallistujiin yhteydessä ja kutsutaan tutustumaan toimintaan. Valmis lipuke on 
tulostettavissa em. sivuilta. Tarjoa ihmisille mahdollisuus ryhtyä leijonaksi! 
 



Hyvän päivää vietetään ma 8.10.18. Tuolloin on hyvä järjestää palvelutempauksia tai 
istuttaa vaikka kukkasipuleita ihmisiä ilahduttamaan. Lions-liivi päälle ja toimimaan 
kentälle! 
 
Klubeilla on mahdollisuus hakea liiton Punainen Sulka -avustusta kaudelle 2018–2019 
nuorisotyön kohteisiin. Vapaamuotoinen hakemus lähetetään 31.10.2018 mennessä 
maarit.kuikka@lions.fi JA jukka.isotalo@lions.fi . 
 
Valmistaudu hyvissä ajoin jouluun ja tilaa Lions-joulukortteja. Ilahduta ystävää 
nuorisoarvoilla! Molempien tuotto tukee Lions-nuorisotoimintaa. Joulukorttituotosta 
50% jää klubin omaan käyttöön. 
 
 
B-piiri 
 
Timanttinen juttu! LC Helsinki/Töölö on perustamassa uutta naisvetoista klubia 
Helsinkiin. Vinkkaa mahdollisista perustajajäsenistä heikki.hartikainen@lions.fi . 
 
Nenäpäivä-säätiö on jälleen kutsunut leijonat mukaan kampanjaan. Lipaskeräyksiä voi 
järjestää milloin tahansa välillä 18.10.-11.11.18. Klubien nenäpäivälippaissa on voimassa 
olevat lupatarrat. Varsinaista Nenäpäivää vietetään pe 9.11. Nenäpäivän tuotolla 
tuetaan maailman köyhimpien maiden lasten koulunkäyntiä, parannetaan heidän 
ravitsemus- ja terveydentilaansa sekä luodaan turvallisempia olosuhteita. Meille 
leijonille Nenäpäivä tuo myönteistä julkisuutta ja mahdollisuuden esitellä myös lions-
toimintaa. Materiaalitilaukset ja lisätietoa leijonille: www.nenapaiva.fi/leijonat ja 
www.nenapaiva.fi. Nenäpäiväsäätiön tilinumerot: Osuuspankki FI44 5780 1020 0003 14, 
Nordea FI37 1572 3000 3844 20, Danske Bank FI47 8000 1570 8504 13. Viitenumero B-
piirille on 101051110275. Lisätietoja Reijo Stedt p. 0400-755 406. 
 
Jellona-info on tällä viikolla siirtynyt uusille nettisivuille. Lisää sisältöä päivitetään 
sivuille koko ajan. Käy sivuilla tutustumassa piirihallituksen jäseniin ja jäsenten 
toimenkuviin.  
 
Nyt onkin hyvä aika lähteä miettimään tulevia lions-suunnitelmia. 1VDG Kristiina Jäntti 
on käynnistämässä piirihallitustunnustelut ja kiinnostuksensa piiritasolla työskentelyyn 
voi etukäteen esittää kristiina.jantti@lions.fi. Lohkopuheenjohtajuudelle tulee sopia 
lohkon sisällä kiertävät vuorot, joten varmistathan, että klubisi on mukana päättämässä 
asiasta omassa lohkofoorumissa. 
 
 
Koulutukset, tapahtumat ja tärkeät päivämäärät: 
 
 
Ti 9.10.18 klo 18-21 Ruotsinkielinen valmennus, Restaurang Socis,  
Nils Grabbegatan 6, Karis 
 
To 11.10.18 klo 13-19 Näkövammaisten keskusliiton 90-vuotisjuhla Iiris-
toimintakeskuksessa. Kaikille avoin vapaamuotoinen tilaisuus, jossa on mahdollisuus 
tutustua toimintaan tapahtumatorilla, Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki 
 



Ti 23.10.18 klo 14.00 alkaen Iiris-toimintakeskuksen kuntoutuspihan syystalkoot. 
Varapäivänä ke 24.10. mikäli ti sää huono. 
 
Ti 30.10. Piirifoorum LCI&LCIF klo 18-21 (kahvitus edeltäen), Opinmäen koulu, Espoo. 
Ks. Tarkemmin liitteen kutsu. Kaikki mitä haluat tietää kansainvälisestä 
toiminnastamme. 
 
Pe 2.11. Rauhanjuliste-kilpailun ehdokkaat piiriedustajaksi oltava piirikuvernöörillä. 
 
 
 


