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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 10 (28.4.2020)
Arvoisat leijonat, puolisot ja leot 

Suomi toimii 
Koronakriisissä voimistuu terveyden, turvallisuuden ja talouden haasteiden rinnalla huoli 
henkisestä jaksamisesta ja selviytymisestä kriisin aikana ja sen jälkeen. 17.4.2020 pääministeri 
Sanna Marin ja presidentti Sauli Niinistö avasivat kampanjan nimeltä ”Suomi toimii”. Kampanjan 
avaustilaisuudessa Sanna Marin totesi, että auttamalla ja tukemalla toisiamme jaksamme 
vaikeiden aikojen ylitse. Sauli Niinistö puolestaan sanoi: ”Tämä pirulainen on voitettavissa, me 
nujerramme sen”. Tällä hetkellä kampanjassa on mukana jo 27 järjestöä. Järjestöt toimivat Suomi 
toimii -viestijöinä . Tavoitteena  on  mm. vahvistaa luottamusta , lujittaa yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ja uskoa tulevaisuuteen. Tavoitteena on myös osoittaa yhteisen tekemisen ja 
kaikenlaisen auttamisen merkitys sekä antaa sille arvostusta. Somemateriaalien jakamisessa 
käytetään tunnisteita #suomitoimii#yhdessä ja #finlandfixardet#tillsammans. 

Leijonilla oiva mahdollisuus ikäihmisten auttamiseen 
Helsingin kaupungin ja Helsingin seurakuntayhtymän toimesta on käynnissä massiivinen operaatio, 
jossa on tarkoitus soittaa ja käydä läpi kaikki Helsingin yli 70- 80-vuotiaat asukkaat. Vanhuksille on 
tarkoitus tarjota ”Ostoskassipalveluita” ja apteekki/lääketukea, sekä muuta mahdollisesti 
tarvittavaa apua. 

Tähän operaatioon tarvitaan runsaasti vapaaehtoisia auttajia ja siksi B- ja N-piirin leijonat ja leot 
kutsutaan apuun yhtenä virallisista toimijoista. Leijonien apua tarvitaan ainakin ruokakassien 
toimitukseen. 

Operaatio-organisaatiolla on tarkat toimintaohjeet ja kaikki vapaaehtoiset tulevat saamaan 
perehdytyksen, jossa kerrotaan mm. vapaaehtoistyöntekijän suojautumisesta. Mietithän myös, 
pystytkö auttamaan vaarantamatta omaa tai perheesi terveyttä. Avustamaan voit lähteä vain 
terveenä.  Piiristämme kolme klubia on jo ilmoittautunut mukaan tähän avustustoimintaan. 
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet liitteessä: Akuuttikassien kuljettaminen_4_2020	

https://jellona.info/wp-content/uploads/2020/04/Akuuttikassien-kuljettaminen_4_2020.pdf


Suomen Pelastusalan Keskusliitto on julkaissut yhdessä Eläkeliiton kanssa korona-ajalle ohjeet 
nimeltään ”Näin annat naapuriapua turvallisesti”. Ohjeisiin kannattaa tutustua. 

Piirin vuosikokous 19.5.2020 klo 18 
Kaikille B-piirin klubeille on lähetetty 18.4.2020 piirin vuosikokouskutsu. Vuosikokous on 19.5.2020 
klo 18 ja se pidetään etäkokouksena  videoneuvotteluyhteyden välityksellä. Kutsussa on lisätietoja 
etäkokouksen toteuttamistavasta. Jo aikaisemmin 7.4. kaikille klubeille on lähetetty pyyntö nimetä 
vuosikokousedustajansa  20.4.2020 mennessä. Piirikuvernöörien äänestys toteutetaan 4.5.-
10.5.2020. Vuosikokous- ja vaalijärjestelyistä  on tulossa lisätietoja lähiviikkoina. Samalla 
lähetetään kokouslinkki. Kutsu löytyy myös tästä: Kutsu_vuosikokous_19_5_2020. 

Suomen Lions-liitto on tuottanut klubien ja piirien vuosikokousten järjestämiseen avustavaa 
materiaalia. Se löytyy täältä. 

Klubien virkailijamuutosten ilmoittaminen 
Huhtikuussa pidetään klubien vaalikokoukset ja sen jälkeen on tiedossa ensi kauden 
klubivirkailijat. Tuttuun tapaan klubivirkailijoiden tiedot päivitetään MyLCI-järjestelmään 
15.5.2020 mennessä.  Klubin hallintovirkailija on edelleen käytössä. Se  ei löydy lionsklubin 
virkailijoista vaan pitää klikata "Virkailijan tyyppi" - "Lions Club Admins". 

Kevään koulutukset 
B-piirin koulutukset ovat siirtyneet maaliskuun puolivälin jälkeen etäkoulutuksiksi
videoneuvotteluyhteyden välityksellä. Viimeisimpänä toteutettiin 18.4. piirin virkailijakoulutukset.
Uudella tavalla toteutetusta koulutuksesta on tullut hyvää palautetta ja etäkoulutuksia käytetään
varmasti jatkossakin. Lämmin kiitos kouluttajille nopeasta sopeutumisesta uudenlaiseen
tilanteeseen ja kiitos koulutuksiin osallistuneille.

Keräyslippaiden tarrat 
Klubi voi osallistua LCIF:n tukemiseen lipaskeräyksellä. Keräyslippaiden tarrat ovat valmistuneet. 
Ilmoita piirimme LCIF-koordinaattori Kimmo Markkaselle, minkä verran tarroja tarvitset. Kimmon 
sähköpostiosoite on kimmo.p.markkanen(at)gmail.com. 

Juhlavuoden materiaalit 
Juhlavuotta varten Suomen Lions-liitto on tuottanut seuraavia materiaaleja. 

1. Logon pohjalta on tuotettu liitolle ja piireille käyttöön banderolli, joka on lähetetty piireihin 
piirikuvernööreille.

2. Uusi esite suomeksi ja ruotsiksi on valmistunut ja myös niitä on lähetetty piireihin 
piirikuvernööreille (B-piiri 1000 kpl).

3. Esitteen pohjalta on valmistunut video lionstoiminnasta ja historiasta maaliskuun aikana liiton 
YouTube-kanavalle https://www.youtube.com/channel/UCwj1hFkBdu-jw2tTJyuM1HQ

Lisätietoa aiheesta löytyy Liiton sivuilta. 

Missä tarve, siellä leijona!  Kevätterveisin 

Kristiina 

https://jellona.info/wp-content/uploads/2020/04/Kutsu_vuosikokous_19_5_2020.pdf
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