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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 10 (28.4.19) 
 
 
Kansainväliset asiat 

Kansainvälinen vuosikokous pidetään Milanossa Italiassa 5.-9.7.19. Klubien viralliset 
edustajat voi nimetä MyLCI:ssa. 

Huhtikuussa otetut uudet jäsenet: Huhtikuun aikana MyLCI:in viedyistä uusista 
jäsenistä voi hakea klubille palveluapurahaa. Liittymismaksu maksetaan ensi kautena 
takaisin palveluapurahana, jos uudet jäsenet ovat pysyneet aktiivisina. Tarkemmat 
ohjeet hausta tulevat myöhemmin. 

Ota yhteyttä paikalliseen kouluun/kuvataidekouluun tms. kevään aikana. Sovi 
yhteistyöstä rauhanjulistekilpailun toteuttamiseksi ensi syksynä. Ensi kauden kilpailun 
teema on ”Rauhan matka”.   
 
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. 
 
 
 
 



Suomen Lions-liitto 
 
 
Kalajoen vuosikokoukseen 7.-9.6.19 voit ilmoittautua osoitteessa 
http://www.lionskalajoki2019.com/. 
Klubien valtakirjoin nimetyt viralliset edustajat ovat tekemässä päätöksiä mm. Lions-
talosta. Kussakin klubissa on hyvä valmiiksi miettiä, minkälaisiin ylläpito- ja 
korjauskuluihin jäsenistö on valmis, mikäli talon myyntipäätös kumotaan. 
Ennakkomateriaali vuosikokousasioista tulee tutustuttavaksi viimeistään 30vrk ennen 
vuosikokousta. 
 
1.1.19 käyttöön otettu Tulorekisteri koskee myös Lions-klubeja ja -piirejä. Ne ovat 
velvollisia tekemään ilmoituksen tulorekisteriin esim. järjestäessään tilaisuuden, jossa 
esiintyvälle taiteilijalle maksetaan korvaus eikä taiteilija ole ennakkoperintärekisterissä. 
Kilometrikorvaukset ja päivärahat, jotka yleishyödyllinen yhteisö maksaa 
korvauksettomaan vapaaehtoistyöhön osallistuville, kuuluvat ilmoitusvelvollisuuden 
piiriin. Kilpailupalkinnot ilmoitetaan, jos niillä on rahallinen arvo (ei pokaaleja, 
mitaleita tai vähäisiä esinepalkintoja) 
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/  löydät ohjeita siitä, kuka 
ilmoittaa, mitä ja missä aikataulussa.	
 
 
B-piiri 
 
Piirin vuosikokous pidettiin 27.4.19. Kauden 2019-20 piirikuvernööriksi valittiin 
Kristiina Jäntti LC Espoo/Aurorat, 1. varapiirikuvernööriksi Susanna Jokiperä LC 
Espoo/City ja 2. varapiirikuvernööriksi Mika Pirttivaara LC Tapiola. 
Vuosikokous päätti piirikokouksen osallistumis- ja tukimaksun pitämisestä ennallaan 
4€/jäsen. Vuosikokous päätti nuorisovaihtoleirimaksun maksuperusteiden muutoksesta:   
70€/klubi ja 3,50€/jäsen. 
Klubipalkintoja: Vuoden klubi - LC Hanko-Hangö 

Kansainvälinen palkinto - LC Espoo/Keskus 
Hissipuhe/Jäsenhankinta - LC Kyrkslätt/Nord 
Viestinnässä kunnostautunut - LC Espoo/Laakson liljat 
Club Excellence 2017-18 - LC Ekenäs ja LC Helsinki/Töölö 

 
 
Klubit ovat pitäneet vaalikokouksensa ja nyt onkin hyvä käydä merkitsemässä MyLCI:in 
uudet klubivirkailijat ensi kautta varten. 
 
Kauden jäsentilanne piirissä on tänään tilanteessa -11. Loppukausi koetaan klubeissa 
usein sopivaksi ajaksi jäsenrekisterien siivoukselle. Miten aktivoida passiivisia jäsen? 
Mistä apua klubitoiminnan pulmiin?  Voisivatko pienet klubit yhdistää voimavaransa 
mieluummin kuin lopettaa? Piirin DG- ja GAT-tiimi ovat apunanne ongelmissa ja 
toivomme, että käytätte meitä aktiivisesti hyväksenne.  
 
Leo-toiminta: Kirkkonummelle perustettiin 15.4. Leo Club Kirkkonummi-Kyrkslätt/WISE. 
Tervetuloa mukaan toimintaan! Espoon uusi leo-klubi on edelleen suunnitteilla. Jos 
tunnet sopivia nuoria, jotka olisivat kiinnostuneita toiminnasta, ohjaa 
kysymään sakari.heinonen@lions.fi 



 
Piirimme oma Diabetes-nuorisovaihtoleiri järjestetään Kisakalliossa 15.-21.7.19. 
Pääsisitkö mukaan järjestämään ohjelmaa tai tekemään vaikka yövalvontavuoron? DG-
kirjeen liitteenä on ehdotuksia osallistumistavoista. Ota yhteyttä 
susanna.jokipera@lions.fi.  
 
 
 
Koulutukset, tapahtumat ja tärkeät päivämäärät: 
 
VIE KALENTERIIN! 
 
 
La 4.5.19 klo 10.00-12.00 ”Helsingin länsirannat puhtaaksi”-siivoustalkoot. 
Ilmoittaudu mukaan klubihaasteeseen tom@autero.fi tai heikki.hartikainen@dxc.com. 
Kokoontuminen Seurasaaren sillan kupeessa. 
 
Su 5.5.19 klo 12.00 Diabetes-kävely, Narinkkatori, Helsinki. Lähtekää koko klubina 
reippailemaan Lions- ja Diabetes-asiaa edistääksenne. Lions-liivit päälle! 
 
To 9.5.19 klo 14.00-17.00 Ronald McDonald-Talon pihatalkoot, Oksakoskenpolku 6, 
Helsinki. Yksittäisten talkoolaisten ei tarvitse ilmoittautua. Suuremmat sakit pyydetään 
tarjoilun vuoksi ilmoittamaan katariina.schmidt@rml.fi 
 
La 11.5. Lähimmäisen päivä Korkeasaaressa 
 
25.-26.5.19 Maailma kylässä, Kaisaniemen puisto & Rautatientori, Helsinki, Teemana 
ilmaston muutos. Leijonat ja leot ovat Puhtaiden vesien asialla. Molempiin päiviin 
tarvitaan vapaaehtoisia avuksi. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä sanna.mustonen@lions.fi tai 
hannu.saarnilehto.lions.fi 
 
La 25.5.19 klo 10-13 Espoon Rantaraitin siivoustapahtuma yhdessä 14 veneilykerhon, 
Espoon kaupungin, asukasyhdistysten ja lionien kanssa. Lisätietoa klubeille on lähettänyt 
Jyrki Setälä 25.4.19. Paikallisten veneilykerhojen yhteystiedot löytyvät: 
https://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Ulkoilu/Veneily/Venesatamat 
 
 
 
 
 
Sanna Mustonen 
kuvernöörinne 


