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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 8 (24.2.19) 
 
 
 
Kansainväliset asiat - palvelualueemme 
 
Yhteistyöhaaste näkövammaisaktiviteetteihin 
Lions-palveluiden kehittäminen vaatii nykyaikana yhteistyötä ja luovuutta, kun 
hyvinvointiyhteiskuntamme hoitaa perustarpeet. Kehittääksemme näkövammaisille 
suunnattua palvelutoimintaa tarvitsemme tietoja ja vinkkejä siitä, mitä leijonat ovat 
tähän mennessä tehneet. 
N-piirissä toimii näkövammaistyöryhmä, joka on valinnut kohteekseen NKLn 
monitoimitalo Iiriksen Itäkeskuksessa. Sinne on tehty hankintoja lions-aktiviteetteina ja 
pidetään talkoita kaksi kertaa vuodessa. Talkoiden järjestämisvuoro kiertää alueittain. 
Lisäksi kerätään vapaaehtoista Iiris-maksua 100 €/ klubi ja vuosi. Korsossa LC Komeetat 
ovat myös klubina mukana näkövammaistyössä mm. yhteisissä tapaamisissa ja 
tapahtumissa. 
B-piirin 1. alueen (Länsi-Helsinki) klubit toteuttivat 100-vuotisperintöprojektin 
perustamalla Väinämöisen puistoon näkövammaisille tarkoitetun liikuntapuiston. Leot 
ovat olleet mukana lasten liikuntatapahtumassa ja aikovat toistaa sen tänäkin vuonna. 
Jyvässeudulla lahjoitettiin opaskoira. 
 
Kerro, mitä näkövammaisaktiviteetteja klubisi on aikojen kuluessa toteuttanut tai 
tiedät jonkun toteuttaneen! Lähetä viesti Jyrki Setälälle LC Tapiola, jyrki@setala.fi 
Tutustu kirjeen liitteeseen, jossa on muutamia ideoita siitä, mitä klubit voisivat jatkossa 
tehdä näkövammaisten auttamiseksi ja minne voivat tällöin olla yhteydessä. Halutessasi 
saat myös klubiisi asiantuntijan kertomaan näkövammaisuudesta. 
 
 



Ajankohtaista nuorisovaihdosta: B-piiristä on lähdössä ensi kesänä maailmalle 10 
nuorta. Meidän tulee muistaa, että iso osa nuorisovaihtoa on Suomeen tulevien nuorten 
isäntäperhejakso. Nyt haetaan isäntäperheitä EU:n ulkopuolelta tuleville 8.7.-27.7.19 
ja EU:sta tuleville 14.7.-27.7.19. Toimimme tukipiirinä N-piirin leirille. Isäntäperhe -
lomake sekä useimmin kysytyt kysymykset löytyvät piirin nuorisovaihtosivuilta: 
https://jellona.info/toiminta/nuorisovaihto/ . Isäntäperheet ovat Lions-klubien 
aktiviteetti ja hakemus täytetään yhdessä lähettävän klubin kanssa. Ota rohkeasti 
yhteyttä sami.mantere@lions.fi. 
 
 
Piirimme oma Diabetes-nuorisovaihtoleiri järjestetään Kisakalliossa 15.-21.7.19. 
Pääsisitkö mukaan järjestämään ohjelmaa tai tekemään vaikka yövalvontavuoron? Ota 
yhteyttä susanna.jokipera@lions.fi 
 
 
 
Suomen Lions-liitto 
 
Ilmoittautuminen Kalajoen vuosikokoukseen 7.-9.6.19 on avautunut osoitteessa 
http://www.lionskalajoki2019.com/ 
 
 
“Haku päällä” -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.  
 
ARS auttaa klubeja – auta Sinä ARSia auttamaan! 
Kotimainen Arne Ritari -säätiömme myöntää apurahoja klubin tai useamman klubin 
tietyt kriteerit täyttäviin hankkeisiin. Myönnetty apuraha voi pääsääntöisesti olla 50 % 
tai 40 % kohteen kokonaiskustannuksista. Hakija, jolle apuraha on myönnetty, voi hakea 
uutta apurahaa aikaisintaan kahden vuoden kuluttua edellisen apurahan myöntämisestä. 
Olisiko jo aika uuteen hakuun vai lähteäkö ihan ensimmäistä kertaa liikkeelle? Nosta asia 
esille klubissasi ja ottakaa jo ideointivaiheessa yhteyttä piirin ARS-
toimikuntapuheenjohtajaan outi.syvanpera@lions.fi. Laitetaan asia vireille! Tällä 
kaudella Säätiö on saanut tavallista vähemmän apurahahakemuksia, joten hyvien 
hankkeiden mahdollisuudet ovat nyt oivalliset.   
 
Säätiö kerää varoja apurahoihin mm. adresseilla ja Lions-ritarin/Pro Ritarin arvoja 
myöntämällä. Onhan Sinullakin kotona ARS (Arne Ritari Säätiö) adressi? Sitä voit käyttää 
monipuolisesti muistamiseen niin ilon, surun kuin kiitoksenkin päivänä. Ellei adressi ole 
Sinulle vielä tuttu, ota yhteyttä klubisi ARS -vastaavaan tai suoraa Outiin, niin korjataan 
tilanne! 
 
Arne Ritari -killan jäsenyys on arvostettu huomionosoitus klubin ansioituneelle 
jäsenelle. Meillä B-piirissä on vasta noin 100 ritaria – koko maassa runsaat 2000 – joten 
oikein hyvin tänne mahtuu vielä! Jäseneksi ottamisesta saa arvokkaan ohjelmanumeron 
vaikkapa klubin merkkipäiväjuhlaan. Outi neuvoo mielellään anomuksen teossa. 
 



Lisätietoja löytyy mm. jellona.infosta https://jellona.info/toiminta/arne-ritari-saatio/  
 
 
B-piiri 
 
 
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!      
 
 
 
 
La 16.3.19 Klubihyvinvointipäivä Siuntion kylpylässä, Klubihyvinvointipäivä-kutsu-
16.3.19	. Ilmoittautuminen 12.2.19  kirjeestä poiketen kylpylän toiveesta jo 4.3.19 
mennessä sanna.mustonen@lions.fi. 	
 
La 30.3.19 Vermo-päivä 
 
La 27.4.19 Virkailijavalmennukset + Piirin vuosikokous Marjatta-koulu Helsinki ja 
vuosijuhla Svenska Klubben, Helsinki 
 
Su 5.5.19 Diabetes-kävely 
 
La 11.5. Lähimmäisen päivä Korkeasaari 
 
 
 
Sanna Mustonen 
kuvernöörinne 


