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Piirikuvernöörin tiedote maaliskuu 2022 (8/2021-22)

Hyvät leijonat, leot ja puolisot
Kauniita kevätpäiviä kuitenkin varjostaa poikkeuksellisen ikävät tapahtumat Ukrainasta.
Venäjän aloittama sota Ukrainaa vastaan herättää ymmärrettävästi huolta, joka näkyy niin
kotona kuin muuallakin yhteiskunnassamme. Akuutissa vaiheessa korostuu voimakas
tarpeemme puhua, jakaa ajatuksia ja sitä kautta yrittää ymmärtää tilannetta.
Poikkeustilanteen aikana on erityisen tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnista ja
jaksamisesta. Mutta huolehtia myös läheisistämme.
Käsittämättömän epäreilu hyökkäys itsenäiseen valtioon on vaikuttanut ja vaikuttaa
edelleen peruuttamattomasti miljoonien ihmisten elämään. Huoli Ukrainan kansalaisista on
voimakas ja auttamisen halu on yhteinen koko Euroopassa.
Suomessa eri alueilla on nopeasti organisoitu erilaisia tavarakeräyksiä toimitettavaksi
Ukrainaan sekä samoin sodan jaloista turvaan tulijoille järjestetään inhimillisiä olosuhteita
täällä. Leijonilla on mahdollisuus avustaa myös Lion-organisaation kautta.
LCIF välittää avun suoraan Puolan, Romanian, Unkarin, Latvian ja Tsekin klubeille, mikä
varmistaa, että se menee oikeaan kohteeseen, omien luotettavien ystäviemme
toimittamana. Nopeimmin raha menee perille LCIF:n erikseen tätä katastrofia varten
perustaman linkin kautta. Linkki on: http://www.lionsclubs.org/humanitarianresettlement
Linkin kautta rahat menevät LCIF:n ja Lions-verkoston kautta perille, ja samalla kerryttävät
sekä Kampanja100 saldoa että lahjoittajan Melvin Jones krediittiä.
KiTeNet-Kampanja
KiTeNet Pandemiatilanteesta johtuen KiTeNet ei ole edennyt toivotulla tavalla. Kampanjaa
jatketaan tulevalla kaudella. Klubit, valitkaa KiTeNet vastaava ja ilmoittakaa piirin
vastaavalle Pasi Kallioiselle, jotta koulutusta ja informaatiota osataan kohdentaa
kampanjan onnistumiseksi. www.lions.fi/kitenet
Lisätietoja palvelujohtaja Pasi Kallioinen, pasi.kallioinen@lions.fi tai 050 5556 769
LCIF ja Kampanja
LCIF ja Kampanja 100 -kampanjaa on jäljellä 4 kuukautta. Lahjoitukset menevät todella
hyvään tarpeeseen. Jo pienelläkin panostuksella voimme auttaa hädän ja avun tarpeessa
olevia. LCIF on oma säätiömme, josta rahoitetaan mm. meilläkin järjestettäviä Lions Quest
-koulutuksia.
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Keräyslippaita löytyy piiristä (Veli-Matti Anderssonilta), jos ja kun joku klubi innostuu
keräämään varoja turuilla ja toreilla lipaskeräyksenä Ukrainan hyväksi. Keräyslupa kirjeen
liitteenä.
Lisätietoja LCIF –piirikoordinaattori Veli-Matti Andersson veli-matti.andersson@lions.fi tai
044 958 5715
Uuden kauden virkailija
Klubeissa uuden hallituksen tulisi aloittaa toimintansa laatimalla jo kevään aikana alustava
toimintasuunnitelma ensi kaudeksi. Mutta on hyvä jättää kaudenaikaisille muutoksille sijaa,
sillä usein on tullut kesken vuotta uusia aktiviteetteja, joista ei vielä tässä vaiheessa ole
ollut tietoa. Muista koulutukset uusille virkailijoille.
Piirin vuosikokouksen järjestämisoikeus keväälle 2024 ja 2025
Vielä ehtii hakemaan järjestämisoikutta
Nyt olisi haettavana vuoden 2024 ja 2025 piirikokouksen järjestämisoikeus. Käsitelkää
klubikokouksissa aihetta ja jättäkää rohkeasti hakemus. Hakuaika päättyy 15.3.2022.
Lisätietoja voi kysellä piirin juhla- ja kokousvastaavalta PDG Jari Vuoriselta tai DG Juhalta.
Olisi kiva, jos kokoukselle tulisi uusia järjestäjäklubeja ja kokouspaikat vuorottelisivat piirin
alueella.
Maaliskuun teema ympäristö
Ympäristö ja luonto ovat suurien haasteiden edessä. Luonnon monimuotoisuus on
kuihtumassa ja luontokato on kasvamassa ennennäkemättömiin mittoihin. Pölyttäjien
häviäminen uhkaa ruoan tuotantoa kaikkialla maailmassa.
Ympäristö on yksi leijonien maailmanlaajuista palvelukohteista. Me voimme ajatella
maailmalaajuisesti ja toimia paikallisesti. Meistä jokainen voi olla mukana omassa
pienessä joukossa, joka kutsuu muita mukaan ja muuttaa maailmaa. Pienikin teko
ympäristön puolesta on tärkeä, se jättää jäljen historiaan ja muuttaa tulevaa.
Suomen Lions-liiton -teemawebinaarisarjan osaan ”Ympäristö. Elämän mittainen tehtävä.”
Ilmoittaudu mukaan notkein ranneliikkein osoitteessa http://tiny.cc/2a1puz

Maaliskuun teemasta webinaari 31.3.2022 klo 18
Hakemus RLLI-valmennukseen ja työpajaan
Alueellisten lionjohtajien koulutusinstituutti (RLLI)
Tämä koulutus jouduttiin Covid-tilanteen takia helmikuulta perumaan. Uusi ajankohta on
13.-15.5.2022 ja paikkana Jyväskylä. Hakuaika päättyy 2.4.2022. Koulutus on avoin
kaikille lioneille, jotka ovat kiinnostuneita henkilökohtaisten johtajuustaitojensa
kehittämiseen. Koulutus antaa myös taitoja työelämään ja muihin tilanteisiin, joissa
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tarvitaan johtajuutta ja johtamisen taitoja. Koulutus on maksullinen, mutta piirihallitus
käsittelee mahdollista avustamista maaliskuun aikana, ja mahdollisesti päätöksenä on,
että jokainen piiristämme hyväksytty osallistuja on oikeutettu piirin tukeen.
Lisätietoa löytyy: lions.fi/koulutus/rlli2022
Piirihallituksen kokous
Piirihallituksen kokous pidetään 19.3.2022 Huittisissa. Kokouksen asialistalla on
ensikauden toimintasuunnitelma, talousarvio, piirihallituksen jäsenet,
piirikokouksen järjestämisoikeuden käsittely, Hyvän mielen konsertit. Suurelta
osin piirihallitus valmistelee ja varsinaiset päätökset tehdään piirin
vuosikokouksessa Raumalla 23.4.2022. Kokouksessa kuullaan myös esitykset
liiton strategiatyöstä ja tietoliikenne kuulumiset.
Haaste osallistumisesta Karhu-viestiin 9.4.2022
II alue on haastanut muut piirin alueet Karhu-viestiin. Vielä on mahdollista ilmoittautua,
joko juoksemaan tai muuten vaan kannustamaan ja näkymään leijona-asuissa. Tpaitatilauksia vielä odotellaan. Eli olkaa yhteydessä suoraan ZC Mika Kallioiseen,
mika.kallioinen@lions.fi. 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 on tullut klubeille.
Yhdessä hyvää syöpälasten hyväksi
Suomen Lions-liitto, lionsklubit sekä Lastenklinikoiden Kummit tekevät yhdessä hyvää
lasten syöpätautien hoidon, hoitomenetelmien ja tutkimuksen kehittämiseksi Suomessa.
Suomen Lions-liitto ja Lastenklinikoiden Kummit kutsuvat kaikki Suomen
lionsklubit jäsenineen lämpimästi mukaan hyvään yhteistyöhön. Suomen Lionsliitto ja Lastenklinikoiden Kummit ovat sopineet yhteistyöstä.
M-piirissä olemme mukana keräämässä kahden konsertin avulla varoja tähän
tärkeään aktiviteettiin. Konsertit järjestetään 3.4 2022 klo 15.00 Huittisissa ja
10.4.2022 klo 15 Porissa.
Piiri toivoo, että kaikki M-piirin klubit osallistuvat omalla panoksellaan myymällä
vähintään 10 kpl lippuja joko Huittisten tai Porin tilaisuuteen ”Yhdessä voimme
tehdä paljon”
Lohkon puheenjohtaja toimittaa liput ja tilaisuuksien esitteet klubillenne
lähipäivinä. Lisäksi olisi hyvä, jos jakaisitte esitettä eteenpäin. Lasku lipuista tulee
klubille. Voitte myydä tai lahjoittaa liput. Liitteenä mainos
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Jäsenasiat
Pyydän ja 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. Nyt tänään 5.3.2022 piirin jäsenmäärä on 1505, liittyneitä on tällä kaudella 39.
Vielä on matkaa tavoitteeseen eli vähintään 64 uutta jäsentä.
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.
Leijonien ”Vappujuhla”
M-piiri järjestää yhdessä LC Laitila Untamoisen kanssa Leijonien vappujuhlan 31.4.2022
alkaen klo 18.00, paikkana Louhenlinna. Tilaisuus aloitetaan maljapuheilla, illallinen,
ohjelmaa tanssia ja hauskaa yhdessä oloa. Vappujuhlan illalliskortin hinta 50 €. Lisätietoa
tulossa viikolla 10.
Lions Quest -koulutus
Liikuntaseurakoulutus on tarkoitus pitää ke 20.4. ja ke 27.4. Koulutus on iltakoulutus
ja järjestetään hotelli Vaakunassa Porissa. Toivottavasti aktivoidutte ja etsitte
paikkakuntanne urheiluseuroista koulutukseen toimijoita, valmentajia, huoltajia jne.
Tiedustelut M-piirin osalta Kirsti Vuorela, kirsti.vuorela@lions.fi tai 044 342 5576
Lisätietoja koulutuksista ja kevätkauden 2022 koulutuskalenterimme löydätte
verkkosivuiltamme osoitteesta www.lions.fi/lions-quest/lionsklubilaiselle
LCIF ja Kampanja
Leijonahiihdot
Lions-liiton leijonahiihtojen kumppanuusjohtaja pyytää piirejä kokoamaan tilastoa, kuinka
moni klubi on mukana järjestämässä leijonahiihtotapahtumaa. Laittakaa tieto
piirikuvernöörille. Annetaan mahdollisimman monelle lapselle mahdollisuus hiihtämiseen ja
pääsy aktiivisen liikkumisen piiriin. Vielä on aikaa järjestää tilisuus lumitilanteen ollessa
hyvä.
LionMviesti, Onko tullut klubillenne?
Jos klubinne ei vielä ole saanut lehteä olkaa yhteydessä oman lohkonne puheenjohtajaan.
Vaikka lehti on jo jakelussa, on aika aloittaa seuraavan lehden valmistelu. Lähetelkää
aineistoa jo nyt, jotta aineiston kokoaminen ei jäisi viime tinkaan. Eli olkaa yhteydessä
lehden päätoimittaja Minnamari Salmivaaraan, minnamari.salmivaara@lions.fi.
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Lähde mukaan rauhanjulistekilpailuun
Uuden rauhanjulistekilpailun ensi kauden 2022−23 teemana on ”Johda sydämellä” – ”Led
med Hjärtat”. Rauhanjulistekilpailun paketit ovat jo tilattavissa tarvikemyynnistä
www.lionsverkkokauppa.fi. Lähde klubisi kanssa mukaan sponsoroimaan kilpailua
alueellasi. Kansainvälinen rauhanjulistekilpailu kannustaa lapsia ympäri maailman
ilmaisemaan näkemyksiään rauhasta. Osallistumismahdollisuus on lapsilla, jotka ovat
11−13 -vuotiaita 15.11.2022.
Klubi sponsoroi paikallista koulua tai nuorisoryhmää hankkimalla heille
rauhanjulistepaketin (16 € + postikulut) tarvikemyynnistä: Verkkokauppa. Kouluun tai
harrasteryhmään kannattaa olla yhteydessä jo kuluvana keväänä, jotta opettaja/ohjaaja voi
suunnitella rauhanjulistekilpailun syksyn opetussuunnitelmaan.
Suomen Lions-liiton uutiskirjeet kannattaa käydä lukemassa täältä:
https://www.lions.fi/uutishuone/uutiskirjeet/
Aarne Ritari Säätiön adressit
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!
KVN Kokkolassa 11.−12.3.2022
Listalla on paljon mielenkiintoisia asioita, joilla linjataan toimintaamme ja vahvistetaan
toimintakykyämme mm. Lions-arpojen uudistus, kaksi uutta jäsentyyppiä,
ympäristötyöryhmän perustaminen, periaatteet ja ohjeet ruotsikielisistä asiakirjoista,
brändityöryhmän ehdotukset, OK-Siviksen jäsenyys, sokkopingiksen tukeminen. Ja
luonnollisesti liiton vuosikokouksen valmistelua asiat.
Piirin vuosikokous Raumalla
Piirin vuosikokous 23.4.2022 Raumalla, Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22.
Ilmoittautuminen tapahtuu verkossa ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautuminen tulee olla tehtynä viimeistään 9.4.2022 ja maksu LC Rauma/
Kanali Helmen tilillä 11.4. Päiväpassin hinta on 49 € (sis. aamukahvi, koulutus
ja -materiaali, vuosijuhla, vuosikokous, lounas, iltapäiväkahvi, puolisoohjelman opastukset). Tarkemmat ohjeet piirin sivuilla, www.lions107m.fi
Muistakaa valmistautua kokoukseen, sopikaa klubissanne osallistujat.
Virallinen kutsu tulee maaliskuun alussa.
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Suomen Lions-liiton 69. vuosikokous
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.
Ilmoittautuminen
https://www.vk2022kouvola.fi/ilmoittautuminen/
Vuosikokouksen kotisivuilta https://www.vk2022kouvola.fi löydät myös jatkuvasti
päivittyvää tietoa muun muassa ohjelmasta, kokouspasseista, majoituksesta, iltajuhlasta,
oheisohjelmasta.

Kansainvälinen vuosikokous
104. Lions Clubs Internationalin vuosikokous järjestetään
24.–28.6.2022 Montrealissa.
Suunnitteilla
Piirikokousjatkot 23.4.2022

Viihdytään taas yhdessä
Yhdessä voimme tehdä paljon
Juha ja Elina Suonpää
DG pari
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