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Kauden 2019-2020 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 2 (31.8.19) 
 
Arvoisat leijonat, puolisot ja leot 
 
B- ja N-piirin kauden avajaistilaisuus pidettiin 26.8. Pohjois-Haagan yhteiskoululla. Paikalla oli 
runsaslukuinen yleisö kuulemassa kv. presidentti Jung-Yul Choin ajatuksia Lions-järjestön 
tulevaisuudesta. Haluan vielä kiittää teitä kaikkia osallistumisesta ja juhlatunnelman luomisesta. 
Yksi presidentin puheen keskeisistä teemoista oli jäsenmäärän kasvattaminen esim. erilaisia 
teemaklubeja perustamalla. Meille kaikilla annettiinkin selkeä tehtävä: kutsu naapurisi, ystäväsi, 
seurakaverisi mukaan leijonatoimintaan. Juhla tarjosi meille myös mahdollisuuden esitellä tärkeitä 
aiheita, kuten Puhtaat vedet -hanketta ja heinäkuussa toteutettua Diabetesleiriä. Kaikesta tuli 
tunne, että suomalaista Lions -johtajuutta arvostetaan laajemminkin maailmalla. 
 
21.8. pidimme ensimmäisen piirihallituksen kokouksen aurinkoisessa Tammisaaressa merellisissä 
tunnelmissa. Eri toimikuntien kauden toimintasuunnitelmat antavat hyvän rungon kauden 
toiminnalle ja itse uskon, että hieman uusille tuulillekin. 
 
Kuvernöörineuvosto kokoontui 23.-25.8. Vantaalla. Yksi tärkeistä päätöksistä oli, miten 
aktiviteettien ja jäsentietojen raportoinnit hoidetaan tällä kaudella. Aktiviteettien ilmoittamisessa 
käytämme MyLion -sovellusta ja jäsenrekisteritiedot ilmoitetaan MyLCI -järjestelmän kautta.  
Kokouksen yhteydessä allekirjoitettiin Turun ja Helsingin kaupunkien vesiensuojelualoite 
Itämerihaaste kaikkien 14 piirikuvernöörin ja leojen puheenjohtajan toimesta. Nyt leijonat ja leot 
ovat yhdessä rintamassa sitoutuneet toimimaan puhtaiden vesien puolesta omalla maallaan ja 
omalla tavallaan 2019-23. Leijonat puhtaan veden puolesta -hankkeesta löytyy lisää tietoa 
osoitteesta www.puhtaatvedet.lions.fi. 
 
Piirin 27.8 järjestettyyn sihteerikoulutukseen osallistui ilahduttavan runsas joukko klubien 
presidenttejä ja sihteereitä. Koulutuksessa käytiin yksityiskohtaisesti läpi MyLion -sovelluksen 
käyttöä. Tuotamme myös aktiviteettien ilmoittamiseen tarkoitetun ohjeistuksen lähiaikoina. 
 



Klubipresidenttien koulutuksen 4. osa saatiin päätökseen viime torstaina 29.8. Tämä oli 
historiallinen tilaisuus siinä mielessä, että se oli piirin monivuotisen koulutusjohtaja Jukka 
Uusitalon viimeinen tässä roolissa pitämä koulutustilaisuus. Jukka ansaitsee lämpimät kiitokset 
pitkäaikaisesta  toiminnastaan piirin koulutusjohtajana. Useat meistä ovat saaneet osallistua Jukan 
ammattitaidolla vetämiin tilaisuuksiin. 
 
Ajankohtaista: 
Ensimmäinen Elämisentaitoja Lions Quest -peruskoulutus järjestetään tänä syksynä 23.-24.9. 
Espoon Niittykummussa. Klubisi voi tehdä vielä viikolla 36 päätöksen opettajan koulutukseen 
osallistumisesta joko ilmoittamalla opettajan tai sitoutumalla rahoitushakemukseen. Tiedot 
lähetetään suoraan Lions -liittoon Mari Koivistolle (mari.koivisto@lions.fi). Päätöksellä on kiire, 
koska kutsut opettajille lähetetään jo 9.9. 
 
Kauden aloitukseen kuuluvat DG-tiimin klubivierailut. Suunnitellut vierailut löytyvät tuttuun 
tapaan Jellonainfon vierailukalenterista. Omat vierailuni aloitan viikolla 36 ja pyrin saamaan ne 
päätökseen marraskuun puoliväliin mennessä. Klubivierailujen yhteydessä toimitamme uusien 
leijonien kansioita. Klubitreffiparit on myös arvottu ja tiedot löytyvät Jellonainfosta piirin uutisia 
kohdasta. Toivotan kaikille klubeille mukavia treffejä! 
 
Lions tarvikemyynnissä ja Lions-liiton toimiston aukioloajoissa on tapahtunut muutoksia. 
Tarvikemyynti on siirtynyt liiton organisaatiouudistuksessa elokuun alusta Lions-toimistolta N ja B-
piireille hoidettavaksi. Tuotteita voi tilata vain Lions-verkkokaupasta. Tilaukset toimitetaan 
edelleen liiton toimistolta, mutta ostoksia ei voi enää tehdä paikan päällä. Muutosten johdosta 
tehkää tilaukset riittävän hyvissä ajoin, jotta saatte tuotteet ajoissa. Uudet verkkokauppaohjeet 
löytyvät osoitteesta www.lionsverkkokauppa.fi. Valikoimassa on vain osa päämajan tuotteista. 
Muita tuotteita voi tilata päämajan verkkokaupasta https://www2.lionsclubs.org/. 

Kotimaiset 100% presidentin ansiomerkin anomukset tulee osoittaa Sanna Mustoselle 
sanna.mustonen@lions.fi 15.9.19 mennessä. 
https://www.lions.fi/jasenille/lionstoiminnan_ohjeita/ansiomerkit/  

Tapahtumia ja koulutuksia: 
Lionit ovat mukana Helsinki Design Weekin -tapahtumassa. Leijonat puhtaan veden puolesta -
hanke järjestää yhdessä Itämerihaasteen kanssa kaikille avoimen ympäristötiedon 
kierrätystapahtuman osana Design -viikkoa. Tule mukaan lauantaina   7.9. klo 9.30 alkaen 
Tieteiden talolle osaamisen kiertotalouden päivään ja ilmastoahdistusiltamiin! 
 
24.9. Lions-info Kalastajatorpalla klo 18 alkaen. Edeltävästi mahdollisuus yhteiseen 
ulkoilulenkkiin. Lisäinfoa heikki.hartikainen@lions.fi 
26.9. Aktiviteettipaja klo 18 Ravintola Niittylounaassa: teemana nuorisovaihto ja 
rauhanjulistekilpailu 
Lisätietoja valmennuksista löytyy Jellonainfosta. 
 
Kausi on alkanut vauhdikkaasti. Toivotan kaikille klubeille hyvää ja toimeliasta syyskautta! 
 
Kristiina 
 


