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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 
 
Kampanja 100 herättää meissä jäsenissä erilaisia tunteita. ”Miksi kerätä rahaa 
kansainväliselle säätiölle? Toimitaan mieluummin omalla paikkakunnalla… Ei siitä meille 
ole mitään hyötyä.” 
Minulla on ilo kertoa, että piirimme anoi LCIF:ltä apurahaa diabeetikkonuorten leirille 
tulevalle kesälle ja saimme tällä viikolla hakemuksellemme myönteisen päätöksen - yli 
17 000 dollaria avustusta leirijärjestelyihin. Yhdessä 5000 euron Punainen sulka -
apurahan kanssa leiribudjetti on oikeastaan kasassa. 
Kannustan siis teitä osallistumaan Kampanja 100 -keräykseen, joka auttaa toki 
maailmalla katastrofeissa, rokottaa lapsia puutteellisissa oloissa, mutta tukee myös 
suomalaista Lions-toimintaa todella konkreettisesti ja aivan omalla maaperällämme. 
 
Ilmoittautumiset kansainvälisiin kokouksiin ovat parhaillaan menossa. Milanon 
Convention sijoittuu keskikesään 5.-9.7.19. Tule kokemaan upea Lions-elämys! Jos 
Convention on liian järeä ensikertalaiselle niin Europa Forum sen sijaan on mukava tapa 
aloittaa kansainvälinen kokoustaminen. Syksyllä ei tarvitse kuin ylittää Suomenlahti ja 
osallistua Europa Forum Tallinnassa 4.-6.10.19. Lähtekääpä liikkeelle koko klubin 
voimin! 
 
 
 
 
 



Suomen Lions-liitto 
 
Ostitko nuorisoarpoja? Vaikka arvassasi ei ehkä ollutkaan voittoa, rekisteröi kuitenkin 
arpasi 3.2.19 mennessä liiton sivuilla 
https://www.lions.fi/toiminta/arvat_ja_joulukortit/ ja olet mukana päävoiton, veneen 
tai auton, arvonnassa. 
 
“Haku päällä” -jäsenkampanjan materiaalit täydentyvät koko ajan ja ovat käytössäsi 
https://www.lions.fi/toiminta/jasenkampanja/. Kunniagalleriaan pääsee 
nettojäsentilanteella +2. Piiristämme galleriassa tällä hetkellä ovat LC 
Helsinki/Timantit, LC Helsinki/Töölö ja LC Kyrkslätt/Nord. Galleriassa on tilaa vielä 
kaikille muillekin ja kauden päättyessä luvassa on myös palkintoja. 
 
Jäsenkampanjan hengessä la 16.3.19 piirin klubihyvinvointipäivässä parannetaan 
klubien ”senssikuntoa”, opetellaan markkinointia, ulkoillaan ja vietetään hauska päivä 
yhdessä. 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.  
 
 
 
B-piiri 
 
 
Viime keväänä klubit kisasivat hissipuhekilpailussa. Upea kiertopalkinto on jälleen 
tarjolla parhaalle puheelle. Ulkoisessa viestinnässä parhaiten kunnostautunut klubi 
tullaan myös palkitsemaan. Hyviä apuja kisoissa pärjäämiseen on tarjolla helmikuun 
SOME-valmennuksessa ja maaliskuun klubihyvinvointipäivässä. 
 
Kevät on lohko- ja aluetapaamisten aikaa. Lohkojen tulisi helmikuun aikana päättää 
lohkopuheenjohtajakierrosta ja maaliskuussa vuorossa oleva klubi ilmoittaa 1VDG 
Kristiina Jäntille tulevan lohkopuheenjohtajan nimen kristiina.jantti@lions.fi. 
Lohkopuheenjohtaja on lohkon puhemies kautensa ajan ja osallistuu piirihallituksen 
neljään tapaamiseen viestittäen tietoa omiin klubeihin ja tuoden terveiset klubeista 
piirihallitukselle. Kannattaa konsultoida entisiä lohkopuheenjohtajia tehtävän 
kuormittavuudesta ja mahdollisuuksista. Tämä on mukava tapa verkostoitua. Odotamme 
sinua mukaan! 
 
 
Leo-toiminta: Kirkkonummelle ja Espooseen on perusteilla uudet leo-klubit. Jos tunnet 
sopivia nuoria, jotka olisivat kiinnostuneita toiminnasta, ohjaa 
kysymään sakari.heinonen@lions.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 



Koulutukset, tapahtumat ja tärkeät päivämäärät: 
 
VIE KALENTERIIN!      
 
 
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? 
 
Ti 12.2.2019 klo 18-21 Sosiaalinen media klubien käytössä. Konkreettista apua esim. 
Facebookin hyödyntämiseen. Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskus, Arcus-talo, 
Koetilantie 3, Helsinki. Ilmoittautumiset ti 5.2.19 mennessä miisu.koskela@hotmail.com 
 
Ti 26.2.19 Piirifoorum ”Kestävä kehitys ja puhtaat vedet” Töölön kylätalo Hietsu 
 
To 28.2.19 Jäsenyys- ja Kampanja 100 -valmennus, Ravintola Niittylounas, Pihatörmä 
1, Espoo. Syvennä lions-osaamistasi ja päivitä tietosi kauden teemoista. Ilmoittautumiset 
su 24.2.2019 mennessä  jukka.uusitalo@lions.fi  
 
La 16.3.19 Klubihyvinvointipäivä Siuntion kylpylässä 
 
La 30.3.19 Vermo-päivä 
 
La 27.4.19 Virkailijavalmennukset + Piirin vuosikokous ja vuosijuhla 
 
Su 5.5.19 Diabetes-kävely 
 
La 11.5. Lähimmäisen päivä Korkeasaari 
 
 
 
Sanna Mustonen 
kuvernöörinne 


