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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 12 (26.6.2020) 
Arvoisat leijonat, puolisot ja leot 
 
Kausi 2019-2020 
Tätä lionskautta on jäljellä enää muutama päivä. Nyt on siis hyvä hetki tehdä yhteenvetoa koko kaudesta ja siitä, 
mitä saimme aikaan. Kansanvälisen presidenttimme viestissä oli kannustavia terveisiä. Palvelutavoitteemme on 
tällä kaudella ylittynyt reilusti. Leijonat ovat palvelleet 275 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti (tavoite 
vähintään 200 milj.). 
 
Piirin yhteinen palveluprojekti kaudelle oli Auta lasta, auta perhettä -tapahtumien järjestäminen niin, että yhden 
tapahtuman järjestämisessä on mukana useampia klubeja. Tapahtumia järjestettiin 11 ja niissä oli mukana 15 
klubia. Ympäristöteema on ollut esillä piirin yhdessä aktiviteettipajassa, missä tutustuttiin myös Helsingin 
SATAKOLKYT -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on innostaa kaikenikäiset helsinkiläiset liikkumaan Helsingin 
130 km pitkällä Itämeren rantaviivalla, vahvistaa helsinkiläisten suhdetta Itämereen ja saada samalla rantaviiva 
siivottua roskista. Piiri- ja klubitasolla on aktiivisesti suunniteltu ja toteutettukin erilaisia ympäristökampanjoita 
mm. puiden istuttamista. Leijonat 70 vuotta Suomen luonnossa ympäristöpalkinto jaettiin 5.6.2020. 
Korkeatasoisia hakemuksia tuli 19 kpl ja mukana kilpailussa oli klubeja kymmenestä eri piiristä. 
Ympäristöpalkinnon hakijoiden joukossa oli myös B-piirin klubeja. LC Tapiola osallistui palkintojen rahoitukseen. 
 
Jäsenhankintaan liittyen onnistui yhden uuden klubin perustaminen. LC Helsinki/Staminan perustamisjuhlaa 
vietettiin 19.12.2019. Uudessa klubissa jäseniä on 20. Kaksi klubia,  LC Espoo ja LC Helsinki/Pitäjättäret, 
päättävät toimintansa tähän kauteen. Tämä tarkoittaa, että B-piirin klubien määrä vähenee ja jäsenmäärä jää 
ensi kertaa alle tuhannen. Jäsenhankinnassa meillä riittää jatkossakin haasteita. Kevään koronaepidemia 
vaikeutti loppukeväästä uusien jäsenten liittymistä. Syksyllä saamme toivottavasti joukkoomme uusia leijonia. 
 
LCIF:n kampanja jatkui toista vuotta. Koko kampanjan aikana B-piirin keräys on tuottanut yli 43 500 dollaria. 
Tällä kaudella keräyksessä on ollut mukana 48 % klubeista eli 23. Piirissä on myös yksi malliklubi. 
 
Seinäjoen vuosikokous 13.6.2020 
67. vuosikokous järjestettiin poikkeuksellisella tavalla. Seinäjoella oli kokouksen ”hermokeskus”, josta 
mahdollistettiin yli 500 virallisen edustajan  kokous GotoWebinaarin etäyhteyksien kautta. Liiton ensi kauden 
puheenjohtajaksi valittiin Matti Reijonen (LC Vampula) ja varapuheenjohtajaksi Sanna Mustonen (LC 
Kirkkonummi-Kyrkslätt/ Nice). Yksi tärkeimmistä päätöksistä koski jäsenmaksua, jota päätettiin korottaa 2 
€/jäsen. Näin mahdollistetaan, että Lions -lehti julkaistaan jatkossakin 4 kertaa vuodessa printtilehtenä.  
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Kokouksessa esiteltiin ja hyväksyttiin myös LC Tapiolan tekemä hakemus vuoden 2023 vuosikokouksen 
järjestämisestä Espoossa. 
 
Klubien mallisäännöt 
Klubien maallisääntöjä on uudistettu kuluvan kauden aikana ja muutokset on hyväksytty KVN:n 22.-25.6. 
järjestetyssä sähköpostikokouksessa. Tärkeimpiä muutoksia, joita mallisääntöihin on tehty, ovat etäkokousten ja 
etävuosikokousten järjestämisen mahdollistavat säännöt. Klubien kannattaa ensi kaudella tutustua 
mallisääntöihin ja tehdä klubien omiin sääntöihin tarvittavat muutokset. 
 
Viime hetken päivitykset MyLCIn ja MyLion -tietoihin  
Klubien ensi kauden virkailijatietoja puuttuu vielä  noin kymmeneltä B-piirin klubilta. Viettehän puuttuvat tiedot 
rekistereihin pikaisesti. Nyt kannattaa täydentää myös klubien aktiviteetteja koskevat tiedot MyLion -
järjestelmään. Tietojen päivittäminen tälle kaudelle ei enää onnistu 30.6. jälkeen. 
 
Leijonat Puhtaan veden puolesta -hankkeen palautekysely  
Lions-liiton kaksivuotinen Leijonat Puhtaan veden puolesta -hanke päättyy 30.6.2020. Ympäristöön ja kestävään 
kehitykseen liittyvät asiat ovat olleet runsaasti esillä hankkeen aikana.  Hankkeen päättyessä halutaan kerätä 
palautetta piireiltä, klubeilta ja leijonilta seuraavista asioista: 

1. Millaisia tapoja olette klubeissa/leijonina keksineet Puhtaat vedet -hankkeen toteuttamiseksi? 
2. Muuttuiko jokin klubissanne/omassa toiminnassanne ympäristöpalvelutoiminnan johdosta? 
3. Millaisia mahdollisuuksia vesiensuojeluteema on antanut klubillenne/leijonille? 
4. Mitä jäit kaipaamaan Leijonat Puhtaan veden puolesta -hankkeelta? 

Vastaukset toivon saavani 12.7.2020 mennessä. Ne voi lähettää osoitteella kristiina.jantti(at)lions.fi. 
 
Leijonien Hyvä teko 
8.10 Hyvän Päivän yhteydessä palkitaan leijonien Hyvä teko tai Vuoden Hyväntekijä sekä Valtakunnallinen 
Hyväntekijä. Leijonilla ja lionsklubeilla on nyt mahdollisuus tehdä ehdotuksia. Palkintoa voidaan ehdottaa klubille 
tai yksittäiselle leijonalle. Ehdotuksia voi tehdä 5.8.2020 saakka. Ehdotukset lähetetään Lions-liiton toimistoon 
tai sähköpostilla osoitteeseen viestintä(at)lions.fi. Ehdotuksessa tulee ilmetä palkittavan nimi ja ehdotus 
perusteluineen, aktiviteetin tai projektin nimi, tekijät, kohderyhmä ja kuvaus toiminnasta sekä sen vaikutuksista. 
 
Asema- aukiolla tavataan 14.8 
Kuluva vuosi on suomalaisen lionstoiminnan 70 -vuotisjuhlavuosi ja Suomen Lions-liiton 60-vuotisjuhla. 
Ensimmäinen suomalainen lionsklubi, LC Helsinki-Helsingfors, perustettiin 14.8.1950 ja Suomen Lions-liiton 
perustamispäivä on 24.10.1960. 
 
Juhlavuoden kunniaksi leijonat pystyttävät 14.8.2020 Helsingin keskustaan päärautatieaseman Asema-aukiolle 
lionstoiminnan esittelypisteen, jossa tuomme esille kaikenlaisia leijonia ja leoja sekä monia tapojamme tehdä 
hyvää. Myös mediaa informoidaan yleisötapahtumasta. Tapahtuman painopistealueiksi on poimittu 
nuorisovaihto, LionsQuest, Puhtaat vedet -hanke, Orkester Norden sekä leotoiminta. Tervetuloa mukaan 
tapahtumaan! 
 
Juhlavuoden pinssit ja heijastimet 
Juhlavuoden logon pohjalta on tehty kaksi koivuvanerista valmistettua juhlavuoden pinssiä. Pinssejä voi tilata 
ensi kauden alusta lähtien 10 euron hintaan, osoitteesta teija.loponen(at)lions.fi. Lisäksi on valmistettu 
heijastimia, joita piirissä voidaan jakaa erilaisissa tapahtumissa. 
 
Klubipresidenttien ja aktiivisten klubien palkitseminen 
Tältäkin kaudelta klubit voivat hakea presidentilleen kotimaista 100 %:n klubipresidentin ansiomerkkiä ja 
aktiivisia klubeja palkitaan myös. Hakulomake löytyy jo liiton nettisivuilta. Palautuspäivä on 15.9.2020 
sähköpostiosoitteella kristiina.jantti(at)lions.fi. 
 
Ensi kauden päivämääriä 
B-piirin kauden avajaiset järjestetään 25.8.2020. Päivämäärä kannattaa jo merkitä kalenteriin. 

https://www.lions.fi/data/liitteet/pres_ansiomerkkihakemus_19_20.pdf


PiHa1 on 20.8.2020. 

Hyvää kesää kaikille. Kiitos antoisasta kaudesta ja hyvistä kohtaamisista omasta ja piirihallituksen puolesta. 
Yhdessä olemme saaneet aikaan monta hyvää tekoa! 

Kesäterveisin Kristiina 

 
 


