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Piirikuvernöörin tiedote tammikuu 2022 (6/2021-22)

Hyvät leijonat, leot ja puolisot

Toivotan kaikille leijonille ja heidän puolisoilleen Hyvää Uutta Vuotta 2022.

Vuosi 2021 on takanapäin ja on aika luoda katseet vuoden 2022 toimintaan.
Toimintasuunnitelmaan kirjaisin yhtenä päätavoitteena koronasta selviämisen,
mutta tilanne näyttää siltä osalta huolestuttavalta. Olemme joutuneet perumaan
useita tilaisuuksia, yhtenä pitkään odotetun Leijonajuhlan.

Koko maa on nyt leviämisvaiheessa pandemian suhteen. Ihmiset alkavat olla väsyneitä,
ahdistuneita ja turhautuneita. Johtajien tehtävä on luoda toivoa. Menemme koko ajan kaksi
askelta eteenpäin ja yhden taaksepäin.

Tämä viesti pitäisi kuulua kirkkaana. Rokotteita on, rokotteet auttavat ja kulkutautia
koskeva tieto lisääntyy jatkuvasti. Tämänhetkinen korona-aika on varmaan jokaisessa
klubissa rajoittanut toimintaa. Mutta emme saa pysähtyä, vaan rajoitusten puitteissa
jatkamme toimintaa, pidämme yhteyttä jäseniin ja keksimme aktiviteetteja, joita
rajoituksien puitteissa voi toteuttaa. Meidän tehtävämme on vastustaa synkkämielisyyttä ja
toivottomuutta, rohkaista ja vakuuttaa, että vielä kerran tilanne muuttuu hyväksi.

Nyt voisi olla hyvä aika suunnitella kevään, kesän ja syksyn aktiviteetteja. Esim.
ympäristöaktiviteetit tarjoavat mielekästä tekemistä ja parantavat yhteishenkeä.
Ympäristöaktiviteetteihin voi myös kutsua muita kuin leijonia mukaan, mikä lisää
näkyvyyttämme.

Tammikuun teema kansainvälisyys

Lions-järjestö on lähtökohtaisesti kansainvälinen organisaatio. Liittyessään Lions-klubiin
pääsee osaksi maailmanlaajuista palvelujärjestöä. Klubit tekevät avustustoimia
paikallisesti omilla paikkakunnillaan sekä yhteisesti LCIF:n - Lions Clubs International
Foundation - leijonien perustaman ja hallinnoiman säätiön kautta. Esimerkkejä
konkreettisesta kansainvälisestä työstä ovat perinteinen kansainvälinen nuorisovaihto
sekä Sri Lankan avustusoperaatiot.
Kuukauden webinaari järjestetään torstaina 27.1. klo 18 teemana kansainvälisyys.

Hakemus RLLI-valmennukseen ja työpajaan

Alueellisten lionjohtajien koulutusinstituutin työpaja järjestetään kevään aikana.
Lisätietoja koulutusjohtaja Aarno Niemi, aarno.niemi@lions.fi

Asiasta tiedotetaan lisää lähiaikoina.

mailto:aarno.niemi@lions.fi
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Ehdokkaat ja klubialoitteet

Muistattehan, että hakemukset eri DG-tehtäviin tulee jättää allekirjoittaneelle 15.1.2022
mennessä − ehdokkaat M-piirin piirikuvernöörin sekä 1.  ja 2. varapiirikuvernöörin tehtäviin
kaudelle 2022−2023. Myös klubien antamat kannatustodistukset ja ehdokkaiden
suostumukset tulee jättää piirikuvernöörille 15.1.2022 mennessä.

Liiton tasolla on haettavana liiton 1. varapuheenjohtajan tehtävä, jossa
kelpoisuusedellytyksenä on aikaisempi piirikuvernöörinä toiminen. Muista liiton virkailijoista
löytyy tietoa liiton sivuilta.

Klubialoitteet piirin vuosikokoukselle

Klubialoitteet piirin vuosikokoukselle tulee jättää piirikuvernöörille 15.1.2022 mennessä

Piirihallituksen kokous

Piirihallituksen kokous pidettään 5.2.2022 Ulvilassa.

Haaste osallistumisesta Karhu viestiin 9.4.2022

II alue on haastanut muut piirin alueet Karhu-viestiin. Tavoitteena on yhdessä tekeminen
iloisella leijonamielellä. Tapahtumalla saamme positiivista näkyvyyttä yhdessä keltaisilla
juoksupaidoilla, jossa on sininen leijona logo (juoksijat, huoltajat, kannustajat). Tavoitteena
on saada jokaisesta alueesta vähintään yksi joukkue. Jos vielä jokaisella juoksijalla on
muutama kannustaja ja huoltajat, niin saamme yhteen tapahtumaan vajaat sata iloista
leijonaa. Juoksun jälkeen on tarkoitus kokoontua yhdessä Rantakartanoon jälkipeleihin
kannustusjoukkoineen. Jälkipelin ohjelma täydentyy myöhemmin. Kaikkien juoksijoiden ei
tarvitse olla leijonia. Kaikki ovat tervetulleita juoksemaan, katsomaan ja nauttimaan
liikkuvasta ja iloisesta leijonatoiminnasta. Joukkueet voivat olla seka-, mies- tai
naisjoukkueita. Lisäinfo tulossa tammikuun aikana.

Hyvän mielen konsertti

Suomen Lions-liiton ja Lastenklinikoiden kummien välinen kumppanuussopimus jatkuu
vuodelle 2022. Tämä mahdollistaa Hyvän Mielen -konserttien järjestämisen lasten
syöpätautien hoidon, hoitomenetelmien ja tutkimuksen kehittämisen tukemiseksi. Konsertit
järjestetään Huittisissa 3.4.2022 klo 14.00 Ryti-salissa, sekä Porissa 9.4.2022 klo 15.00.
Tilaisuus järjestetään koronaturvallisesti paikallisen pandemiatyöryhmän suositusten
mukaisesti. Asiasta tiedotetaan lähiaikoina.

Uusia kummeja tarvitaan

Sri Lankan kummilapsiohjelmaan Covid-19 pandemia haittaa koulunkäyntiä ja opiskelua
Sri Lankassa merkittävästi. Koulut ovat olleet moneen kertaan suljettuina ja alueittain on
ollut myös ulkonaliikkumiskieltoja. Huolimatta tämän hetkisistä koulunkäyntiin vaikuttavista
ongelmista Sri Lankan ja Suomen lionsklubien yli 30 vuotta jatkunut yhteistyö
kummilapsiohjelman toteuttamiseksi etenee. Uusia kummeja tarvitaan, sillä avun tarve on
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erittäin suuri. Kummilapsianomuksia on runsaasti eri opiskeluvaiheissa olevilta lapsilta ja
nuorilta, jotka odottavat saavansa kummin. Kerran vuodessa laskutettava kummimaksu
menee lyhentämättömänä kuukausittain kummilapselle. Lisätietoja: Leena Marvola-Sine,
050 384 5507 sine.leena@luukku.com.

Jäsenten palkitsemiset

Nyt olisi hyvin tärkeää palkita aktiivisia leijonia erilaisilla ansiomerkeillä kuten Melvin Jones
ja ARS Ritari.  Toivoisin, että klubeissa aktivoiduttaisiin tässä tärkeässä asiassa!
Palkitaan ansioituneita klubin jäseniä.

Jäsenasiat

Piirimme jäsenkehitys on ollut laskusuuntainen. Jäseniä on tällä hetkellä 1509,
kokonaisvähennystä tällä kaudella 63 ja uusia jäseniä on tullut 31 eli 32 jäsentä on nyt
vähemmän, kuin kauden alussa. Nyt on vielä aikaa pyytää uusia jäseniä toimintaamme
mukaan tälle kaudelle. Tsemppiä leijonat!

Vetoan klubiemme leijoniin, että jokainen miettisi omissa klubeissaan tapoja etsiä uusia
jäseniä ja sitä, miten heitä saataisiin mukaan toimintaamme. Kun jokainen klubi ottaa
yhden uuden jäsenen, se tarkoittaa 64 uutta jäsentä ja se olisi todella hieno saavutus.

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.

MyLCI toimenpiteet

Muistakaa hoitaa MyLCI-ilmoitukset, kuten jäsenmuutokset kuukausittain ja
sähköpostiosoitteiden muutokset tarvittaessa. Muistakaa maksaa kansainvälinen
jäsenmaksu tammikuussa!

Valitettavasti löytyy useita klubeja, jotka eivät ole hoitaneet kuukausi-ilmoituksia. DG-
tiimiläiset ottavat yhteyttä niihin klubeihin, joilla ilmoitukset ovat jääneet tekemättä
useammalta kuukaudelta auttaakseen tietojen päivittämistä ajan tasalle.

Klubien toivotaan jakavan ideoitaan

Hyvät ideat ovat tervetulleita. Sen vuoksi olisi hienoa, jos klubit kertoisivat muille klubeille
ideoistaan ja hyvistä aktiviteeteistaan viestinta@lions.fi-osoitteen kautta.

Piirin leijonajuhla 15.1.2022 on peruttu

LC Laitila / Untamoinen etsii uutta ajankohtaa keväälle, jos korona vaikka hellittäisi.

mailto:sine.leena@luukku.com
mailto:viestinta@lions.fi
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Lions Quest -koulutus

Peruskoulutus M-piirissä on 31.1. ja 1.2.2022.
Tiedustelut M-piirin osalta Kirsti Vuorela, kirsti.vuorela@lions.fi tai  044 342 5576

M-Piirin lentopallomestaruusturnaus

Lions Club Rauma järjestää kauden 2021–2022 M-piirin lentopallomestaruusturnauksen
sunnuntaina 6.3.2022 alkaen klo 10 Raumalla. Ottelupaikka on Kourujärven koulun
liikuntasali, os. Karpalotie 3, Rauma.

Ilmoittautuminen mahdollisimman nopeasti, mutta viimeistään perjantaina 14.1.2022
sähköpostiosoitteeseen karrikivi2@gmail.com. Turnauksen osallistumismaksu on 100 € /
joukkue. Tuotto käytetään Lions Club Rauman hyväntekeväisyysaktiviteetteihin.

Nuorten hiihtoharrastus

Hei nyt on lunta. 
Suomen Lions-liiton ja Suomen Hiihtoliiton yhteistyö lasten ja nuorten hiihtoharrastuksen
lisäämiseksi jatkuu talvella 2022. Jos vain rajoitukset sallii, nyt olisi hiihtämisen aika.
Lasten leijonahiihtomitalit lions-verkkokaupasta.

Finnjambore Suomen Partiolaisten suurleiri heinäkuussa

Kuvernöörineuvoston kokouksessa päätettiin suosittaa klubeja tukemaan leirille
osallistuvia vähävaraisia lapsia. Leirille osallistuvien partiolaisten on mahdollista hakea
stipendiä osallistumismaksuun.

Partiolaisten toiveena on, että Lions klubit tekevät partio.fi -sivulla sitoumuksen
valitsemansa suuruisen avustuksen myöntämisestä stipendeihin (esim. 125, 250 tai 500
euroa). Avustukset myönnetään osana normaalia Partion avustusprosessia huomioiden
lahjoittajan erityisehdot. Klubi voi kohdistaa avustuksen esimerkiksi tietyn kunnan tai
postinumeroiden alueelta tuleville hakijoille. Lisätietoja saa DG Juhalta.

Kauden 2022–2023 piirihallitus

Olkaa rohkeasti yhteydessä ja ilmoittautukaa tai kertokaa Hannulle henkilöistä, joita
suosittelisitte piirin tehtäviin. Teemme yhdessä hyvää työtä, pidetään jatkossakin pyörät
pyörimässä!  Eli soitelkaan tai postitelkaa, Hannu Nurmikko, 044 7939 749 tai
hannu.nurmikko@lions.fi .

LionMviesti

LionMviesti on pian painokunnossa. Lehti tulee jakeluun viikolla 6. Lohkon puheenjohtajat
hoitavat jakelun klubeille. Jos oikein nopeasti toimii voi vielä saada jutun mahtumaan
lehteen. Eli olkaa yhteydessä lehden päätoimittaja Minnamari Salmivaaraan,
minnamari.salmivaara@lions.fi.

mailto:kirsti.vuorela@lions.fi
https://www.partio.fi/
mailto:hannu.nurmikko@lions.fi
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Aarne Ritari Säätiön adressit

Hei! Oletteko muistaneet ostaa Aarne Ritari Säätiön adresseja?

Mitä, jos me kaikki M-piirin leijonat ostaisimme yhden adressin? Adressia voi käyttää niin
ilossa kuin surussakin. Adresseja saa tilata Aarne Ritari Säätiön asiamies Vesa
Kynnysmaalta, vesa.kynnysmaa@lions.fi tai 050 526 7721 tai meiltä kuvernööreiltä. Meillä
on niitä mukana klubivierailuilla. Nostetaan adressien käyttö uudelle tasolle!

KiTeNet-Kampanja

www.lions.fi/kitenet Lisätietoja palvelujohtaja Pasi Kallioinen,
pasi.kallioinen@lions.fi tai 050 5556 769

Piirin vuosikokous Raumalla 23.4.2022

Muistakaa valmistautua kokoukseen, sopikaa klubissanne osallistujat.
Virallinen kutsu tulee maaliskuun aikana.

Suomen Lions-liiton 69. vuosikokous järjestetään 10.−12.6.2022 Kouvolassa.

Suomen Lions-liiton vuosikokous järjestetään Lumon-Areenalla Kouvolassa
10.−12.6.2022. Laittakaa päivämäärä ylös, lähdetään joukolla päättämään liiton
asioista ja tapaamaan muita leijonia iloisissa merkeissä.

Kansainvälinen vuosikokous

104. Lions Clubs Internationalin vuosikokous järjestetään
24.–28.6.2022 Montrealissa.

Suunnitteilla

Talvipäivä Hiittenharjun hiihtokeskuksessa 16.2.2022

Piirikokousjatkot 23.4.2022

Osastomateriaalit; lähettäkää aktiviteeteistänne kuvia Minnamarille
minnamari.salmivaara@lions.fi

Hyvää ja turvallista leijonavuotta 2022

Yhdessä voimme tehdä paljon

Juha ja Elina Suonpää

http://www.lions.fi/kitenet
mailto:pasi.kallioinen@lions.fi

