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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 
 

 
 
PIIRIKUVERNÖÖRIN KIRJE 6 (30.12.18) 
 
 
Kansainväliset asiat 
 
 
Tammikuu on nälän helpottamisen tiedotuskuukausi. 6.-12.1. vietetään LCIF-viikkoa, joka 
päättyy järjestömme perustajan Melvin Jonesin syntymäpäivään 13.1. La 12.1.19 B- ja N-
piirien leijonat juhlistavat tätä käymällä Hietaniemen hautausmaalla kunniakäynnillä ja 
nauttimalla kenttälounaan tilaisuuden jälkeen. Tarkempi ohjeistus on lähetetty jäsenille 
kuvernöörin joulukirjeen mukana 19.12.18. Lounaan hinta on 10 euroa ja mahdollinen ylijäämä 
käytetään LCIF suurkeräykseen - Campaign 100. Kunniakäynnille ei tarvita ilmoittautumista. 
Lounaalle ilmoittaudutaan: 
http://www.verkkoviestin.fi/n-piiri/ilmoittautumiset/melvin_jones_lounas_1212019/ 
 
Kansainväliseen jäsenrekisteriin on 13.12.2018 lisätty uusi virka, klubin pääkäyttäjä. Virka ei ole 
vielä saanut suomenkielistä nimitystä, vaan on toistaiseksi Club Administrator. Virkaan 
merkityllä jäsenellä ovat samat oikeudet kuin presidentillä ja sihteerillä. Uudella viranhaltijalla 
helpotetaan klubipresidenttien ja -sihteereiden valintaa, koska kansainvälisen jäsenrekisterin 
ylläpidosta vastaavaksi voidaan valita esim. jäsen, jolla on kokemusta (ja halua) järjestelmien 
käyttöön. Päivitetyt käyttäjädokumentit ovat Lions-liiton www-sivuilla Jäsenrekisteri-osiossa. 
 
Kansainvälisen jäsenmaksun toinen erä pitää maksaa tammikuussa.  
 
 
Suomen Lions-liitto 
 
“Haku päällä” -jäsenkampanjan materiaalit täydentyvät koko ajan ja ovat käytössäsi 
https://www.lions.fi/toiminta/jasenkampanja/. Jäsenkampanjan hengessä la 16.3.19 piirin 
klubihyvinvointipäivässä parannetaan klubien ”senssikuntoa”. Lähetä piirikuvernöörille toiveita 
päivän ja käsiteltävien asioiden sisällöstä 28.2.19 mennessä osoitteeseen 
sanna.mustonen@lions.fi. Listalle ovat esimerkiksi jo nousseet pienten klubien 
toimintaongelmat.  



 
Suomen Lions-liitto on päättänyt käynnistää yhteistyön Suomen Hiihtoliiton ja Suomen 
Ampumahiihtoliiton kanssa Lasten Lumipäivä -kiertueen järjestämiseksi. Lasten Lumipäivät on 
valtakunnallinen lumilajitapahtumakiertue, joka tarjoaa lapsille ja perheille mahdollisuuden 
kokeilla innostavasti ja turvallisesti lumiliikuntaa. Piiristämme Helsinki on virallinen 
kiertuepaikkakunta. Lisätietoa: 
https://www.lions.fi/ajankohtaista/klubit_liikuttamaan_lapsia_lumilajiseurojen_kanssa/ 
 
 
B-piiri 
 
LC Helsinki/Timantit, piirimme uusi klubi on aloittanut toimintansa. Sydämellisesti tervetuloa 
lions-perheeseen! 
 
Piiriimme on perusteilla kaksikin uutta Leo-klubia. Leot ovat osa nuorisotoimintaamme ja 
tärkeitä yhteistyökumppaneitamme. Leo-toimintaa voi tukea konkreettisesti liittymällä Suomen 
Leojen kannatusjäseneksi. Jäsenyys maksaa 20€/v ja ikijäsenyys 300€. Lisätietoa: 
http://www.leo-clubs.fi/kannatusjasenet/ 
 
Onko klubisi jo käynyt klubitreffeillä? Onneksi kausi on vasta puolivälissä ja aikaa on. Ota 
yhteyttä treffiklubiisi ja vaihda ideoita ja kokemuksia toisten leijonien kanssa. 
 
Kauden 2019-20 piirihallituksen muodostaminen on käynnissä. Tervetuloa mukaan piiritason 
toimintaan! Ilmianna itsesi 1VDG Kristiina Jäntille kristiina.jantti@lions.fi. 
Kuvernöörijoukko kaipaa myös 2.VDG-ehdokkaita tulevalle kaudelle.  
 
 
 
 
Koulutukset, tapahtumat ja tärkeät päivämäärät: 
 
 
Ohessa myös taulukko syksyn valmennuksiin osallistumisista. Klubin koulutusvastaavan (GLT) 
kannattaa seurata tapahtumatarjontaa ja ohjata klubilaisia osallistumaan. 2-alueella 50% 
klubeista on nimennyt GAT-tiimin henkilöt MyLCI:n. 1- ja 3-alueiden koosteet puuttuvat. 
 
 
VIE KALENTERIIN!      
 
 
La 12.1.19 klo 10.30 kokoontuminen Hietaniemeen kunniakäyntiä varten ja maksullinen 
Melvin Jones -kenttälounas hautausmaan kupeessa kunniakäynnin jälkeen. Ilmoittautuminen 
lounaalle 8.1. mennessä N-piirin sivujen kautta, ks. Myös kohta kansainväliset asiat kirjeen 
alussa. 
 
Ke 23.1.2019 klo 18-21 Opasleijonavalmennus, Malmi, Leijonatalo 
Mukaan toivotaan uusia klubeja perustavat leijonat + leijonat, joiden 3-vuotinen todistus on jo 
mennyt vanhaksi + kaikki leijonat, jotka haluavat vahvistaa oman klubinsa toimintaa. 
 
To 31.1.2019 klo 18-21 Presidentti I, Niittylounas, Pihatörmä 1, Espoo 
Kauden 2019-20 klubipresidenttien 1. opastusjakso.  Mitä kevään 2019 aikana on jo otettava 
huomioon? 
 



Alustava varaus ti 12.2.2019 Sosiaalinen media klubien käytössä. Konkreettista apua esim. 
Facebookin hyödyntämiseen 
 
Ti 26.2.19 Piirifoorum ”Kestävä kehitys ja puhtaat vedet” – lisätietoa lähempänä ajankohtana 
 
La 16.3.19 Klubihyvinvointipäivä Siuntion kylpylässä 
 
La 30.3.19 Vermo-päivä 
 
La 27.4.19 Piirin vuosikokous ja vuosijuhla 
 
Su 5.5.19 Diabetes-kävely 
 
 
 
 
Onnellista uutta vuotta 2019! 
 
Sanna Mustonen 
kuvernöörinne 


