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Piirikuvernöörin tiedote syyskuu 2021  2/2021    

Hyvät leijonat, leot ja puolisot 

On ollut ilo huomata, että monet klubit ovat jo aloittaneet aktiivisesti toimintakautensa, 
vaikka korona tuo tapaamisiin ja aktiviteettien toteuttamiseen omat haasteensa. Onneksi 
rajoitukset ovat suurelta osin poistumassa, ja rokotusten antama suoja alkaa vaikuttaa. 
Haluan kannustaa klubeja jatkamaan toimintaansa koronasta huolimatta ja rohkeasti 
tarttumaan myös uusiin aktiviteetteihin. Meillähän on aina mahdollisuus pitää kokoukset 
sähköisesti ja kuvernööritiimi on myös valmis tekemään klubivierailut sähköisesti 
järjestettyihin kokouksiin. Tärkeintä on, että aloitetaan toiminta tavalla tai toisella, eikä 
enää vedota siihen, että koronapandemian vuoksi emme voi tehdä mitään. 

Tervetuloa alueseminaariin 

Klubien toiminnan kannalta tärkeät alkukauden alueseminaarit pidetään seuraavasti: 

I alueen alueseminaari 
  Aika tiistai 7.9.2021 klo 18.00 
  Paikka Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää 
II alueen alueseminaari 
  Aika torstai 9.9.2021 klo 18.00  

Paikka  Villa Helleranta, Pinkkiläntie 21, Ulvila 
III alueen alueseminaari 
  Aika tiistai 14.9.2021 klo 18.00 
  Paikka Ravintola Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen 
IV alueen alueseminaari 
  Aika torstai 16.9.2021 klo 18.00 
  Paikka Rauman Torni, Vesitornintie 2, Rauma 

 

Ilmoittautuminen  Viimeistään ennen tilaisuutta (5.9.2021) klubikohtaisesti 
  sähköpostilla tai puhelimella piirisihteeri Timo Lätille. 
  timo.latti@kssoy.fi,  p. 044 738 6123 

 

100 % presidentin palkinnon  

100 % presidentin palkinnon haku on käynnissä ja vielä ehtii antaa kiitosta ja palkita viime 
kauden presidentti hyvin tehdystä työstä. Hakulomake on ladattavissa osoitteesta: 
https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/ohjeita-lionstoimijoille/ansiomerkki-ja-
palkitsemisohjeet/ (vaatii kirjautumisen). Täytetty hakemus tulee toimittaa viimekauden 
kuvernööri Veli-Matti Wasellille 15.9. mennessä. veli-matti.wasell@@lions.fi    

 

 

mailto:timo.latti@kssoy.f
https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/ohjeita-lionstoimijoille/ansiomerkki-ja-palkitsemisohjeet/
https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/ohjeita-lionstoimijoille/ansiomerkki-ja-palkitsemisohjeet/
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Uuden jäsenen kansio   

Kun klubiinne on tulossa uusi jäsen ja tarvitsette uuden jäsenen kansion, ole yhteydessä 
allekirjoittaneeseen. Uuden jäsenen kansioita on myös 1. VDG Hannu Nurmikolla ja 2. 
VDG Arja Tuomisella. Alueseminaarissa on oiva tilaisuus myös saada uuden jäsenen 
kansioita.  

Tietojen päivittäminen yhdistysrekisteriin 

PRH pitää yhdistysrekisteriä, johon merkitään rekisteröityjä yhdistyksiä koskevia tietoja. 
Rekisteriin merkitään esimerkiksi yhdistyksen säännöt ja nimenkirjoittajat eli henkilöt, joilla 
on oikeus toimia yhdistyksen puolesta. 

Yhdistyksen täytyy tehdä muutosilmoitus, kun sen yhdistysrekisteriin merkityissä tiedoissa 
tapahtuu muutoksia. 
Muutosilmoitus voi koskea esimerkiksi 

 yhdistyksen osoitteen muutosta 

 yhdistyksen nimenkirjoittajien vaihtumista 

 yhdistyksen sääntöjen muutosta. 
Eli aina uuden toimintakauden alussa, kun virkailijat vaihtuvat, tuulee muutosilmoitus tehdä 
yhdistysrekisteriin. 
 

KiTeNet-Kampanja 

KiTeNet-kampanja on lionien tapa olla vahvistamassa nousevaa sukupolvea. Myös teidän 
klubinne toiminta-alueen lapset ja perheet tarvitsevat tukea keskinäiseen 
vuorovaikutukseen ja internet-maailmaan saloihin.  
 
Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen (KiTeNet) -kampanjan tärkeys nousee arjesta 
ja mediankin esiintuomista tapauksista. Julkisuudessa on puhuttu paljon lasten 
psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä, syrjäytymisestä, oppimisesta, groomingista sekä 
häirinnästä. 
  
Internetissä opitaan monia hyviä taitoja.  Samanaikaisesti joka viides lapsi kokee itsensä 
kiusatuksi netissä ja yli 50 %:n lähipiirissä on ollut kiusaamista (MLL). Mitä vanhemmat 
tarvitsevat luotsatakseen lapsiaan terveeseen median käyttöön? 
  
Kampanjamme keskeisiä painopisteitä ovat: 

1. ohjataan lapsia terveeseen itsensä suojelemiseen internetissä 
2. toisen oikeuksia kunnioittava ja 
3. rikokset tunnistava nettikäyttäytyminen 
4. tuetaan vahvasti lasten ja heidän vanhempiensa yhteyttä. 
  
Klubien avaintehtävänä on keskustelutilaisuuden järjestäminen koulun, 
vanhempainyhdistysten tai opettajan kanssa. Tilaisuuden alustajan valinta on 
klubikohtainen ratkaisu, näiden vanhempainiltojen vetäjänä voi olla leijona, opettaja, MLL:n 
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asiantuntija tai poliisi. Klubien tulisi olla mukana ainakin aloittamassa tilaisuus ja 

kahvittamassa osallistujat. www.lions.fi/kitenet 
 
Tästä lisää alueseminaareissa. Olettehan mukana! 
 

Lions Quest -koulutus 

Lionsklubit tekevät arvokasta palvelutyötä tukemalla nuorison kasvamista tasapainoisiksi 
yhteiskunnan jäseniksi. Apuvälineenä siihen on tutkimukseen perustuva kahden päivän 
mittainen tiivis, toiminnallinen Lions Quest -koulutus.  
  
Ohjelman avulla annetaan kasvattajille, kuten opettajille, varhaiskasvattajille ja 
nuorisotyöntekijöille välineet opettaa lapsille ja nuorille elämisentaitoja.  
  
 
Quest-koulutukset jatkuvat. Liikuntaseurakoulutus 29.9 ja 6.10. on tarkoitettu kaikille lasten 
ja nuorten kanssa toimiville valmentajille, huoltajille ja muille urheiluseuroissa 
työskenteleville. Koulutuksen hinta on 248 € sis. alv. 
Koulutus on kaksi päiväinen ja järjestetään iltapainotteisena klo 17.30−21.00 
Sokos Hotelli Vaakunassa, Porissa 
Lisätiedot, hakemukset ja ilmoittautuminen www.lionsquest.fi 
 
Peruskoulutus M-piirissä on 31.1. ja 1.2.2022 Koulutus on peräkkäisinä päivinä 
ja kokopäiväisenä Vaakunassa, Porissa. Koulutus on tarkoitettu opettajille ja 
koulunkäyntiavustajille. Koulutuksen hinta 410 € sis. alv. 
Rahoituskyselyjä on jo tullut, joten pyytäisin klubeja aktivoitumaan asiassa. 
 
Tiedustelut M-piirin osalta Kirsti Vuorela sähköposti kirsti.vuorela@lions.fi  
puhelin +358 44 342 5576 
 
Nuorten hiihtoharrastus 
 
Suomen Lions-liiton ja Suomen Hiihtoliiton yhteistyö lasten ja nuorten hiihtoharrastuksen 
lisäämiseksi jatkuu talvella 2022. Vaikka vielä ei ole lumi maassa, nyt on hyvä aika alkaa 
suunnitella sopivaa hiihtotapahtumaa paikkakunnan lapsille ja tilata jo valmiiksi Lasten 
leijonahiihtomitalit lionsverkkokaupasta. 
 
LIONS-INFO 
 
LIONS-INFO on postitettu jäsenille lehden 4/2021 välissä ja sitä voi tilata liiton 

viestinnästä viestinta@lions.fi postimaksua vastaan. 
LIONS-INFO 2021−2022 löytyy myös salasanasuojatuilta kotisivuilta pdf-tiedostona. 
Muistathan, että LIONS-INFOa ei saa julkaista uudelleen julkisilla kotisivuilla, joka ei ole 
salasanasuojattu. 
 
 
 

http://www.lions.fi/kitenet
http://www.lionsquest.fi/
mailto:kirsti.vuorela@lions.fi
mailto:viestinta@lions.fi
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Lions Diabeteskävely 11−17.10.2021 
 
Kävelemään 
 
Vuosittain järjestettävän Diabeteskävelyn tarkoituksena on jakaa tietoa diabeteksesta, jota 
Suomessa sairastaa noin 10 % väestöstä. 
Diabeteskävelyt ovat lionsien, diabetesyhdistysten ja muiden kumppanien yhdessä 
järjestämiä rentoja tapahtumia, joiden tavoitteena on innostaa meidät kaikki pitämään 
huolta itsestämme ja muista. Ottakaa tapahtuma klubienne ohjelmaan lokakuussa, kävele 
yksin tai kaverin kanssa, haasta oma klubi tai muu ryhmä mukaan. 
 
Piirihallituksen kokous 28.8.2021 
 
Piirihallitus piti kauden ensimmäisen kokouksen Kankaanpään Veneskoskella.  
Kokouksessa pääpaino oli piirihallituksen järjestäytymisessä ja toimintatavoista 
sopimisessa. Kerrattiin kauden 2021−2022 piirin tavoitteet. Erityisesti painotettiin lohkojen 
merkitystä ja yhteistyötä lohkojen sisällä. Seuraavissa piirihallituksen kokouksissa käydään 
tarkemmin läpi lohkojen toimintaa. Tavoitteena on, että lohkot kokoontuvat piirihallituksen 
kokousten välissä. Merkittiin tiedoksi LC Pori/Juhanan lopettamispäätös. 
Lisäksi sovittiin, että järjestetään Piirin ulkoilupäivä. 
 
Piirin ulkoilupäivä sunnuntaina 26.9. Salomonkalliolla: yhdessäoloa, tutustumista golfiin, 
Hiitolan kirkkoon, Rieskaronmäen pronssikautiseen asuinpaikkaan. 
 
DG-tiimi valmistelee tiedotustapahtumaan esim. jonkun kauppakeskuksen käytäville; 
ollaan esillä ja kerrotaan toiminnasta. 
 
KVN:n kokous 4.9. virtuaalisena 
 
Kuvernöörineuvosto hyväksyi kauden 2021–2022 piirirahaohjeen ja toimialojen ja 
työryhmien kokoonpanot. 
 
Piirijakouudistus päätettiin ottaa osaksi Lions-toiminnan strategian LIONS 2030 
valmistelua ja huomioida kolmen vuosikokouksessa hyväksytyn aloitteen näkökulmia. 
Tavoitteena on esitellä piirijakouudistus yhdessä strategian kanssa vuoden 2023 
vuosikokouksessa. 
 
Hyvää alkanutta syksyä ja pidetään itsestämme ja toisistamme huolta!  

Yhdessä voimme tehdä paljon 

Juha Suonpää 
piirikuvernöörinne 
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