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Tammikuu 2022 PÄÄKIRJOITUS 

_______________________________________________________________________________________ 

LCIF-DC VELI-MATTI ANDERSSON 

LCIF TOIMINTA KÄYNNISSÄ 

LCIF -toimintaa hallitsee edelleen monivuotinen maailmanlaajuinen Kampanja 100: LCIF Palveluvoimaa -keräys johon pii-

rimme kaikki klubit ovat monivuotisen perinteen mukaisesti osallistuneet piirirahaan sisältyvän 5,00 euron jäsenkohtai-

sella osuudella. Useat klubit ovat lisäksi hankkineet ansioituneille jäsenilleen suuresti arvostettuja Melvin Jones Fellow -

jäsenyyksiä suorittamalla lisäsuorituksia LCIF:lle mikäli jo aiemmin suoritetut piirirahaosuudet eivät ole riittäneet katta-

maan Melwin Jones Fellow -jäsenyyden saamiseksi vaadittavaa 1.000 dollarin keräyspanosta. 

Alun perin kolmivuotiseksi suunniteltua varsinaista keräysjaksoa on koronaviruspandemian vuoksi jatkettu siten, että 

näillä näkymin varsinainen keräysjakso päättyy tämän toimikauden päättyessä 30.6.2022. 

Maailmanlaajuisesti asetetusta 300 miljoonan dollarin keräystavoitteesta on tällä hetkellä saavutettu noin 248,5 miljoo-

naa dollaria mikä on 83 %:ia keräystavoitteesta.   

Tavoitteen saavuttamiseksi toivon klubien omalta pieneltä osaltaan harkitsevan lisäsuorituksia LCIF:lle joita voidaan tule-

vaisuudessa hyödyntää Melvin Jones Fellow -jäsenyyksien hakemuksissa. 

Suunnitteilla on myös, mikäli koronatilanne sen mahdollistaa, järjestään osana yleiseurooppalaista LCIF Eurooppa Päivää, 

LCIF Europe Day, vastaava suurelle yleisölle tarkoitettu LCIF Eurooppa Päivä kaikissa Pohjoismaissa lauantaina 21.5.2022 

jolloin voitaisiin tuoda laajasti esille lionstoimintaa, edistää jäsentenhankintaa ja kerätä varoja eri tarkoituksiin.  Koronati-

lanteen kehittymistä seurataan myös tämän suunnitteilla olevan aktiviteetin kannalta ja lopullisia päätöksiä LCIF Eu-

rooppa Päivän järjestämisestä tehdään myöhemmin keväällä Suomen Lions-liiton ja klubien osalta. 

MAHDOLLISUUS HAKEA DCG -APURAHAA 

Piirimme kaikilla klubeilla tai muutamilla klubeilla yhdessä on mahdollisuus hakea LCIF:lta Piirin ja klubin vaikutusapura-

haa, ns. DCG -apurahaa, aiemmilta toimikausilta LCIF:lle tuloutetusta keräystuloksesta.  Haettavan apurahan suuruus on 

tällä hetkellä 3.716,06 dollaria, joka on häilyvästä dollarin vaihtokurssista riippuen suuruusluokkaa 3.300 euroa. Apurahan 

saamisen ehtona on, että sen käyttötarkoitus on aktiviteetti, projekti tai hanke joka vastaa tärkeään tarpeeseen paikka-

kunnalla ja että se tarjoaa mahdollisuuden tuoda näkyvyyttä lionstoiminnalle paikkakunnalla. Apurahahakemuksen hake-

mismenettelystä ja sen saamisen tarkemmista ehdoista löytyy lisätietoa piirimme nettisivuilta  https://www.107m.fi/ma-

teriaali/lcif/ 

Piirihallitus käsittelee ja hyväksyy piirimme klubeilta tulleet DCG -apurahakemukset edelleen LCIF:lle lähetettäväksi. DCG -

apurahahakemuksen tulee olla käytettävissäni noin kaksi viikkoa ennen seuraavaa piirihallituksen kokousta seuraavien 

kokousten ollessa 5.2.2022 ja 19.3.2022.  Mikäli DCG -apurahahakemuksia tulee enemmän kuin yksi niin Piirihallitus valit-

see niistä parhaimmaksi katsomansa edelleen lähetettäväksi.  Tällä toimikaudella mahdollisesti käyttämättä jäävä mah-

dollisuus hakea DCG -apurahaa siirtyy haettavaksi ensi toimikaudella. 

Ennen apurahahakemuksen tekemistä suosittelen yhteydenottoa minuun koskien hakemuksen sisältöä sähköpostilla veli-

matti.andersson@hotmail.com tai puhelimitse 044-958 5715. 

 

 

 

https://www.107m.fi/materiaali/lcif/
https://www.107m.fi/materiaali/lcif/
mailto:veli-matti.andersson@hotmail.com
mailto:veli-matti.andersson@hotmail.com
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Arne Ritari -säätiö 

Suomalaisen lionstyön tukena 
Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Suomen lionsklubien hyväntekeväisyyteen johtavia aktiviteetteja sekä 
vaalia Suomen lionstoiminnan kummin, Arne Ritarin, elämäntyötä maamme lionstoiminnan perustamisessa. 
Säätiö toteuttaa toimintaansa jakamalla apurahoja Suomen Lions-liitto r.y:n jäsenklubien omille ja yhteisille piiri- 
tai liittotason aktiviteeteille sekä tukemalla muutenkin suomalaista lionstoimintaa. 
 

M-PIIRIN ARS-TOIMINTA: 

Kun on aika muistaa ja palkita;  

Lions Ritari arvo on arvostettu kunnianosoitus klubisi ansioituneelle lionille. 

- Ritariksi lyömiseen tarvittavat tarvikkeet ovat piirin ARS-toimikuntapuheenjohtajalla. 

 

LION PRESIDENTTI 

Klubisi voi laajentaa palveluaan säätiön apurahoilla mm. 

- nuorisotyöhön 

- vanhus- ja vammaistyöhön ja muuhun suomalaiseen lionstoimintaan. 

 

ADRESSIT: 

Säätiön adressit erilaisiin muistamisiin. 

Adressit tilataan, joko itse täyttämälle säätiön sivuilla oleva tilauslomake. Tilauksen voi myös tehdä soittamalla 

tai lähettämällä sähköpostia Vesa Kynnysmaalle, joka toimittaa klubien tilaamat adressit sekä DG:llä on klubi-

vierailuja tehdessään adresseja mukana, joten myös sitä kautta saatte niitä. 

APURAHAHAKEMUKSET: 

Apurahan hakeminen tehdään hakulomakkeella (löytyy säätiön sivuilta), joka toimitetaan piirin ARS- toimikunta-

puheenjohtajalle. Apurahoja myönnetään vain toteutumattomiin kohteisiin. Tarkemmat apurahan haku ohjeet 

löytyvät AR-säätiön nettisivuilta.     

Näissä asioissa sinua palvelee piirin toimikuntapuheenjohtaja: 

Vesa Kynnysmaa, PDG, (LC Köyliö) 

Puh: 050-5267721 

vesa.kynnysmaa@lions.fi 

vesakynnysmaa@gmail.com 

Pyhän Henrikintie 401 A, 27750 Köyliö 

 

AARNE RITARI SÄÄTIÖ 

Alla linkki, josta pääsette katsomaan ARS:n sivuille, mistä löytyy adressi-, apuraha- ja ARS -ritari ja Pro Ritari 
hakemukset.  
https://www.lions.fi/arne-ritari-saatio/ 

 

mailto:vesa.kynnysmaa@lions.fi
mailto:vesakynnysmaa@gmail.com
https://www.lions.fi/arne-ritari-saatio/
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Tervetuloa TEATTERIMATKALLE! 

Tervehdys veljet ja ladyt 

Lions Club Laitila järjestää teatterimatkan Raumalle 

katsomaan Pirtumiehet- näytelmää. Tapio Koivukarin 

romaaniin perustuva musiikkinäytelmä kertoo viinan 

salakuljettajista kieltolain aikaan. 

TOUKOKUUSSA 2022 

Näytöksen jälkeen siirrytään ruokailemaan ravintola 

Buena Vistaan 

Seremoniamestari 

jonne.viitanen@vertek.fi                                            

044 -280 90 57  

Koronatilanteesta johtuen näytöksen ajan-
kohta siirtyi helmikuusta toukokuun puolelle.  
Tarkempi pvm ilmoitetaan myöhemmin. 

 

Lions Club Rauma / Kanali Helme joulunaikaan 

Pirjo Laitinen 
 
Osallistuimme Rauman Kauppatorilla marraskuun lo-
pulla Hyväntekeväisyysmyyjäisiin. Raikkaassa pakkas-
säässä leivonnaiskauppa kävi ja arpaonni suosi monia. 
 
Joulun alla olimme mukana Lähiapu keräyksessä. Ke-
räyksellä saatiin 56 perheelle jouluruokapaketit, jotka 
menivät Rauman Perhekeskuksen kautta apua tarvitse-
ville. 

 

mailto:jonne.viitanen@vertek.fi
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Lions Club Huittinen / Gerda oli aktiivinen joulukuussa 

 

11.11. 2021 kirjoitimme joulukortteja Huittisten 

vanhusten asumisyksiköihin.  

  Lion Merja Evala ja presidentti Rauni Wasell kävivät lah-
joittamassa muhveja palvelutaloihin 20.12. 

 
Joulumyyjäiset 3.12.2021 
 
Seurakunnan ruokakassit 8.12.2021 

 

Jouluruokailu 12.12.2021 

 

 

 

Lue jutut paperisesta M-viestistä – ilmestyy helmikuussa 2022 

 

Lions Club Rauma / Kanali Helme järjestää:                                                                                                                                            
 
Tulossa konsertti. Lippuja voi lunastaa jo nyt Palvelupiste Pyyrman Valtakatu 2a tai jäseniltä. Lipun 
hinta 30 euroa. Tapahtumassa noudatetaan AVIn sen hetkisiä määräyksiä ja ohjeita. 

Tuotto ohjataan raumalaisille lap-
sille ja nuorille klubin kautta. 
 

 

LIPUT 30 € 

MYYNTI PALVELUPISTE PYYRMAN                   
JA JÄSENET 

Ilahduta ikäihmistä -aktiviteetti 
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Karhuviestiin huhtikuussa! ota haaste vastaan!  
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Urheilutervehdys Raumalta klubillenne 

 

Lions Club Rauman piti järjestää kauden 2021-2022 M-piirin lento-

pallomestaruusturnauksen sunnuntaina 6.3.2022.  Ilmoittautumisia 

ei valitettavasti tullut tarpeeksi ja kokoontumismahdollisuus on 

epävarmaa vielä helmikuussa. 

Koronatilanteesta johtuen turnaus siirretään                                 
kaudelle 2022-2023.    

LIONS-TERVEISIN 

Karri Kivi 

Lions Club Rauman presidentti 

p. 045 315 7240 

karrikivi2@gmail.com 

 

Terveiset toimituksesta 

Paperinen M-viesti on tämän hetkisen käsitykseni (toivomukseni) mukaan jaettavissa lohkojen puheenjoh-

tajille hallituksen kokouksessa 5.2.2022, JOS saamme kokoontua.  

Toivon, että lehdessä ei ole yhtään kirjoitus- tai asiavirhettä. Ettei yksikään painettuun lehteen tarkoitettu 

juttu jää puuttumaan. Klubien juttuja on vähemmän kuin viime kaudella ja otan taas e-viesteistä otteita.  

Toivon myös, että lehdestä tulee tarpeeksi monipuolinen ja mielenkiintoinen. Eikä sekään haittaisi, jos 

siitä tulisi hyvännäköinen. Toivon, että keväällä pystymme järjestämään hyväntekeväisyyskonsertteja ja 

varainkeruuaktiviteetteja.   

Uudet presidentit toivottavasti merkitsevät toimintasuunnitelmaan esim. yllä olevan Lentopalloturnauk-

sen.  Huhtikuun 9. päivä on myös hyvä merkitä kalenteriin ja lähteä joukolla Karhuviestiin näkymään – lei-

jonana. 

Toivon, että vuoden päästä ei enää tarvitse perua läsnäolokokouksia ja tapahtumia kasoittain!  

ELionMviesti ilmestyy taas n. 15.2.2022 ja siihen materiaali 

10.2. mennessä. Kuvat erikseen ja teksti  .doc muodossa.  

 
t. Minnamari 

 

Minnamari Salmivaara 

Lions Club Huittinen/Gerda ry 

M-piirin tiedotus/ viestintä 

045 3222432 

minnamari.salmivaara@lions.fi 

 

mailto:karrikivi2@gmail.com

