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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 gott  Många sätt att göra gott tillsammans 
 
 

 
PIIRIKUVERNÖÖRIN KIRJE 8 (26.2.2020) 
 
Arvoisat leijonat, puolisot ja leot 
 
Lionstyötä sydänten hyväksi 
Suomessa tapahtuu noin 2500 odottamatonta tajunnanmenetyskohtausta, sydänpysähdystä, 
vuodessa sairaalan ulkopuolella. Potilaan ennusteen ja toipumisen kannalta tärkeintä on 
välittömästi sydänpysähdyksen jälkeen aloitettu peruselvytys ja sydämen defibrillointi 
sydäniskurilla. Kuka tahansa osaa käyttää sydäniskuria, koska laite neuvoo käyttäjää. Yhdellä napin 
painalluksella voi pelastaa toisen ihmisen hengen. Sydäniskureilla voidaan siten merkittävästi 
parantaa sydänpysähdyspotilaiden selviytymistä.  
 
Oulun vuosikokous hyväksyi 8.-10.6.2018 LC Littoisen tekemän ponnen hankkeesta, jonka 
tavoitteena on sydäniskureiden määrän lisääminen Suomessa. Leijonien kampanja käynnistyi 
ensimmäisellä tilauksella tammikuun alussa 2019 ja kampanja jatkuu edelleen. Kampanjassa 
tilattujen laitteiden määrä on jo n. 150 kappaletta. Tavoitteena on, että jokainen klubi rahoittaisi 
vähintään yhden laitteen hankinnan, jolloin maahamme saataisiin lähes 1000 sydäniskuria lisää. 
 
Sydäniskuritoimikunta on sopinut laitetoimittajan, Rescue Training House Oy:n kanssa, että klubit 
lähettävät laitetilauksensa suoraan laitetoimittajan sähköpostiosoitteeseen 
info(at)turvallisuuskauppa.com. Tämä nopeuttaa toimituksia. Yhden laitteen hinta on 790 € + ALV 
24 %, jolloin hinta on 976,90 €. 
 
Arne Ritari -säätiö on myöntänyt apurahoja sydäniskureiden hankintaan. Tarvikehankinnoissa 
pitää kuitenkin ottaa huomioon, että myönnettävä apuraha on enintään 40 % ja pienin 
myönnettävä apuraha on 500 euroa. Aktiviteetti voi myös olla useamman klubin yhteishankinta. 
Muistathan, että apuraha haetaan ennen laitteiden hankintaa. Lisätietoa ARS -säätiön apurahojen 
hankinnasta löytyy  Suomen Lions-liiton sivuilta. 
 



Lions Quest 
B-piirin Quest-koulutukset on tältä kaudelta toteutettu ja palautteet ovat olleet hyviä. Ensi 
kaudelle 2020-21 suunnitteilla on kaksi toteutusta. Ensimmäinen on liikuntaseurojen ohjaajille 
4.11 ja 11.11.2020. Opettajien peruskoulutus on 4.-5.3.2021. Ensi kauden opettajakoulutuksiin on 
tullut jo yksi hakija Ymmerstan koulusta. Minulle voi ilmoittaa, jos klubisi on halukas kustantamaan 
opettajan osallistumismaksun. Ensi kaudellakin liikuntaseurakoulutusten maksuttomuutta pyritään 
jatkamaan. Asia on esillä kevään kuvernöörineuvoston kokouksessa. Suunnitteilla on myös 
verkkokoulutus, jonka tarkoituksena on toimia houkuttimena peruskoulutukseen osallistumiselle 
ja kertauksena jo aiemmin peruskoulutukseen osallistuneille. Klubeissa olisi hyvä olla nimetty 
henkilö Lions Quest -asioihin. 
 
Lions-juhlavuosi 
Lions-juhlavuosi on käynnissä ja pääsemme ottamaan juhlavuoden logon käyttöön. Logo on kuin 
sloganimme ”monta tapaa tehdä hyvää” – siitä voi halutessaan jokainen koota omansa. Tosin 
helpommallakin pääsee ja linkistä löytyy valmiita sommitelmia. Piireillä ja klubeilla on myös oikeus 
käyttää logoa. 
 
Lions-liitto tekee piirien/klubien tavoista tehdä hyvää visuaalisen koosteen. Jos klubillasi on 
hyvälaatuisia videoita tapahtumistanne, materiaaleja voi toimittaa liiton viestintään osoitteeseen 
viestinta(at)lions.fi. 
 
Kokouksia ja tapahtumia 
Oulun KVN-kokous 28.-29.2.2020 
 
Rauhanjulistekilpailun näyttelyn avajaiset 2.3.2020 klo 18.30 Espoon Kulttuurikeskuksen 
Nuottiparvella. 
 
Ilmoittaudu Klubihyvinvointipäivään 28.2.2020 mennessä 
Aika: La 14.3.2020 klo 9.00-16.30 
Paikka: Kokous- ja kongressihotelli Majvik, Majvikintie 1, Kirkkonummi 
Tarkempi ohjelma ja ohjeet on toimitettu klubi- ja jäsenjakeluna sähköpostiin. Ilmoittaudu 
sanna.mustonen@lions.fi ja maksa 15€ piirin tilille FI72 1004 3000 2049 15 viitteellä 10032. 
 
Kevään säveliä -konsertit 
Vuoden alussa solmitun Lastenklinikoiden Kummien, Suomen Lions-liiton ja lionsklubien yhteistyö 
saadaan vauhtiin, kun  starttikonsertit toteutetaan kaikkien viiden klinikkakaupungin alueilla 
teemalla ”Kevään säveliä”. Helsingin alueen konsertti järjestetään perjantaina 27.3.2020 klo 18 
Kontulassa sijaitsevassa Mikaelin kirkossa. Esiintyjinä konsertissa ovat Laura Voutilainen ja 
Waltteri Torikka. Lipun hinta on 30 €.  B-piirin kampanjapäällikkö on Outi Syvänperä (LC Laakson 
Liljat)  outi(at)dlc.fi/ 0500 718616 ja B-, C- ja N-piirien yhteisenä kummikampanjapäällikkönä toimii 
Jyri Kurki/ Jylppy(at)elisanet.fi. Lue lisää https://kummit.fi/lions 
 
4. piirihallituksen kokous 31.3.2020 klo 18 
B-piirin vuosikokous ja -juhla 18.4.2020 
 
Suhteessa luontoon -kurssi järjestetään 25.4.2020 klo 10-15 Espoossa, Villa Elfvikissä. 
Kouluttajana on kuvataideopettaja ja mediakasvattaja Raisa Laukkanen. Kurssi on maksuton. 



Suhteessa luontoon -kurssi on aikuisille suunnattu ympäristökasvatuksellinen ulkokurssi, jossa 
pohditaan osallistujien omaa luontosuhdetta kuvallisin tehtävin. Päivä tukee Leijonat puhtaan 
veden puolesta -hankkeen tämän kevään tavoitteita, joiden kohteena on ihmisten luontosuhde ja 
sen elvyttäminen.  Lisätietoa kurssista ja ilmoittautumisesta: 
https://kansalaisfoorumi.fi/tapahtuma/suhteessa-luontoon	
 
Muistattehan raportoida kuukausittain MyLc:iin jäsenmuutokset ja MyLion:iin aktiviteetit. 
Huhtikuussa on tarkoitus järjestää some- ja raportointikursseista kertausta. 
 
Tämän kauden piirikuvernöörien klubivierailut ovat loppusuoralla. Lämpimät kiitokset kaikille 
klubeille antoisista tapaamisista, mielenkiintoisista keskusteluista ja monipuolisesta toiminnasta. 
 
Kristiina 
 


