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Kauden 2018-2019 teemat:
Kansainvälinen järjestö
Me palvelemme
Vi hjälper, We serve

Suomen Lions-liitto
Lions – Monta tapaa tehdä hyvää
Lions – Många sätt att göra gått

Piiri 107-B
Monta tapaa tehdä hyvää yhdessä
Många sätt att göra gått tillsammans
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Kansainväliset asiat

Maailman laajuinen toimintaryhmä l. Global Action Team (GAT) on tullut osaksi
järjestön jokaisen portaan toimintaa. GAT-tiimin tehtävät ovat toki olleet olemassa
klubeissa aina. Yhtenäisillä nimikkeillä muistutetaan eri osa-alueista ja tarjotaan
työkaluja oikeille vastuuhenkilöille. Klubivirkailijoiden osalta nimeämisten toivotaan
olevan MyLCI:ssa jouluun mennessä.
Aktiviteeteissa ja muussa toiminnassa tulisi huomioida johtaminen, suunnittelu ja
perehdytys (GLT, leadership = johtajuus, toiminnan aivot), jäsenhankinnan ja -huollon
näkökulma (GMT, membership = jäsenyys, toiminnan tekevät käsi- ja jalkaparit) sekä
palvelunäkökulma (GST, service = palvelu, toiminnan sydän).
Klubitasolla GAT on osa hallitusta. GAT-tiimiä johtaa presidentti. GMT-, jäsenjohtaja
klubeissa onkin jo nimettynä entuudestaan. Lähtökohtaisesti GLT-johtajana toimii 1.
varapresidentti, joka samalla valmentautuu omaan presidenttikauteensa. GST-johtaja on
aktiviteettitoimikunnan puheenjohtaja tai hyvin luontevasti 2. varapresidentti.

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.
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 marjaliisa.lohikoski@lions.fi.

Suomen Lions-liitto
“Haku päällä” -jäsenkampanja tarjoaa porkkanoita jäsentyöhön. Jos tämän kauden
päättyessä klubi on nettojäsenmäärässä +2, se pääsee liiton kunniagalleriaan ja saa
pystiä paremman palkinnon. Uudelle lions-klubille kampanja tarjoaa 500 euron
avustuksen hallinnolliselle tilille toiminnan käynnistykseen. Osa klubeista on helpottanut
jäsenrekrytointiaan maksamalla uuden jäsenen liittymismaksun jäsenen puolesta –
mukava kädenojennus uudelle leijonalle!
Klubeilla on vielä 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.
Leijonat ja puhtaat vedet -aktiviteettikilpailu käynnistyy 1.11.18. Lisätietoja
tiitus.tuohikorpi@lions.fi
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 lionstoimintaa. 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 Bpiirille on 101051110275. Lisätietoja Reijo Stedt p. 0400-755 406.

Kauden 2019-20 piirihallituksen muodostaminen on käynnissä. Tervetuloa mukaan
piiritason toimintaan! Ilmianna itsesi 1VDG Kristiina Jäntille 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 30.10. Piirifoorum ”LCI&LCIF” klo 18-21 (kahvitus edeltäen), Opinmäen koulu,
Espoo.
Pe 2.11. Rauhanjuliste-kilpailun ehdokkaat piiriedustajaksi oltava piirikuvernöörillä.
To 29.11. Uusien leijonien valmennus klo 18-21, Ravintola Niittylounas, Espoo. Tietoa
tuoreille leijonaperheen jäsenille kummeineen ja muille lisäperehtymisen tarpeessa
oleville.
19.-20.1.2019 ja 23.-24.2.2019 RLLI - Regional Lions Leadership Institute -työpaja
Helsingissä. HUOM! Haku 1.-30.11.18, B-piirillä kaksi kiintiöpaikkaa. Ks. Tarkemmin
Jellona-info.
La 12.1.19 Hietaniemen kunniakäynti ja Melvin Jones -lounas
Ti 26.2.19 Piirifoorum ”Kestävä kehitys ja puhtaat vedet” – lisätietoa lähempänä
ajankohtana

Nettojäsenkasvua klubeissa
LC Espoo/Olari +1
LC Grankulla-Kauniainen +1
LC Helsinki/Lehtisaari +1
LC Helsinki/Ruoholahti +1
LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/NICE +1
LC Kyrkslätt/Nord +4

