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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 4/2015-2016   Lokakuu  
 
Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t.  
 
Lokakuun asioita 
 
Lokakuun aikana klubeissa pidetään toinen virallinen kokous eli syyskokous. 
Syyskokouksessa käsitellään edellisen kauden toimintakertomus ja tilinpäätös. 
Klubivierailuilla näistä saa hyvän kokonaiskäsityksen klubien toiminnasta vuositasolla.  
 

Leijonien ensimmäistä valtakunnallista Hyvän Päivää vietettiin 8. lokakuuta. Suomen 
Lions-liitto palkitsee vuosittain Hyvän Päivänä sekä valtakunnallisen hyväntekijän sekä 
leijonien Vuoden Hyväntekijän. Valtakunnalliseksi hyväntekijäksi liitto valitsi Marcus 
Bjuströmin ja Suomen Lions-liiton Vuoden Hyväntekijäksi Lions Club 
Sastamala/Vammalan jäsenen Markku Eskon, joka aloitti 20 vuotta sitten vanhusten 
palvelukodin asukkaiden kuljetuksen omalla autollaan asioille ja terveyspalveluihin. 
 
Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota vapaaehtoiseen palvelutoimintaan. 
Piirissämme muutamat klubit esittelivät lionsklubien toimintaa ja havainnollistivat 
Suomen Lions-liiton tunnuslausetta ”Monta tapaa tehdä hyvää”. 
 
Jäsenkysely 2015 

 

Yhteiskunta ympärillämme muuttuu, joten Lions-toiminnankin on kehityttävä. Lions-
liitto, sen toimisto ja henkilökunta Helsingissä sekä piirit ovat tässä kehittämistyössä 
klubien ja yksittäisten jäsenten palvelijoina. Liitosta on tullut kaikille jäsenille kysely, 
jonka tarkoitus on tutkailla jäsenistömme tuntemuksia, tarpeita ja kehittämisajatuksia.  

Vastaukset käsitellään luonnollisesti täysin luottamuksellisesti, joten kaikkiin 
kysymyksiin voi ja kannattaa vastata avoimesti ja rohkeasti.  Kysymykset ovat 
monivalintakysymyksiä eli valitset vaihtoehdoista sen tai ne mitkä parhaiten kuvaavat 
omaa kokemustasi tai mielipidettäsi. Lomakkeen lopussa ja joidenkin kysymysten 
jäljessä on tilaa avoimille kommenteille.
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Kysymyksissä pyritään selvittämään esimerkiksi miten lionit piirissämme voisivat toimia 
pakolaisten tai oikeammin turvapaikanhakijoiden hyväksi.  

Tulokset raportoidaan taustaryhmittäin taulukoituna, edellyttäen, että ryhmissä on 
vähintään 10 vastaajan tiedot. Kyselyn tulokset julkaistaan liiton nettisivun 
jäsenosiossa ja lyhennelmänä LION-lehdessä. Kaikkien osoitetietonsa antaneiden 
kesken arvotaan 5 kpl 100 euron arvoisia lahjakortteja Liiton nettikauppaan. Vastaa ja 
vaikuta!  Aikaa on lauantaihin 31.10.2015 saakka. 

Uusia lomakkeita 

Toinen ajankohtainen asia liiton suunasta on hallituksen hyväksymät lomakkeet 
otettavaksi heti käyttöön: 

 Hakemuslomake, jolla PDG voi hakea hallitusjäsenyyttä. 
 Aloitelomake vuosikokoukselle, jolla klubi voi tehdä aloitteen esim. 

aktiviteetista, tulevasta teemasta tai hakea vuosikokouksen järjestämisoikeutta. 
 

Lomakkeet julkaistaan liiton kotisivuilla. 
 

Sähköinen piirilehti 
 

Piirilehti on kahtena viime kautena julkaistu sähköisessä muodossa ja niin on tarkoitus 
tehdä tälläkin kaudella. Toimintasuunnitelman mukaan piirilehti julkaistaan lokakuun 
aikana, joten kynäniekat: ryhtykää töihin.  
 
Klubit voivat myös hankkia mainoksia lehden viimeisille sivuille hintaan 100 euroa tai 
150 euroa, jolloin saa linkin mainostajan kotisivuille. 
 

Anna tukesi nuorisolle - arvat on tarkoitettu myytäväksi 

Arpa-aktiviteettia uudistettiin kentältä tulleen palautteen johdosta siten, että myynti 

on mahdollista myös Lions-järjestön ulkopuolisille. Näin meillä on nyt moninkertainen 

asiakaskunta aikaisempaan verrattuna. Arvat ovat siten erinomainen oheistuote 

yleisötapahtumissa ja aktiviteeteissa. Samalla teemme järjestöämme tutuksi yleisölle 

ja arvan myyntiä voi käyttää aasinsiltana uuden jäsenen hankkimiseen klubiin.  

Lions-arpa on kaikkien Suomen Leijonien yhteinen, tärkeä varainhankintamuoto omien 

nuorisoaktiviteettien tukemiseksi. Esimerkiksi Kuortaneen Haapaniemessä järjestetty 

nuorisoleiri on saanut avustusta näistä varoista lähes 7.000 euroa. Suhtautukaamme 

siis arvanmyyntiin Leijona-mielellä.  



 

 

Palkintoina on mm. 5 kpl matkoja Lions-järjestön vuosikokoukseen Fukuokaan. 

Päävoittona arvoissa on Peugeot 208 henkilöauto, joka ei ole raaputuspalkintona, vaan 

arvotaan kaikkien osallistujien kesken. 

Ratnapuran sairaalan jatkorakentaminen 
 
Tällä hetkellä on menossa Sri Lankan Ratnapurassa olevan silmäsairaalan 
jatkorakentamisen keräys. Juuri ilmestyneessä Lion-lehdessä on siitä kirjoitus sivulla 
20. Samalla sivulla on 500€ 15.9.2015 mennessä lahjoittaneet klubit ja yksityishenkilöt. 
 
Seuraavassa lehdessä on kaikki 15.11.2015 mennessä 500€ lahjoittaneiden nimet, 
jotka CT:t ovat raportoineet Ratnapuran sairaalan hankevastaava Erkki Laineelle. 
Piirissämme vasta yksi klubi on osallistunut klubitasolla keräykseen eikä yhtään 500€ 
lahjoitusta ei ole vielä saatu. Nyt on ryhdistäytymisen paikka. 
 
Rahat maksetaan piirin tilille FI49 4924 0010 1371 44 ja piiri toimittaa rahat edelleen. 

ARS-adressit ja avustukset 

Aarne Ritari Säätiö tulee kuluvalla kaudella toimineeksi 30 vuotta. Toimintaansa säätiö 

saa varat ARS-adresseista ja Lions-ritarin arvonimistä. Jokaisella Leijonalla tulisikin olla 

kotonaan vähintään yksi säätiön adressi yllättäviä tilanteita varten. Adressihan on 

monikäyttöinen niin surun kuin ilonkin hetkiin. 

Säätiö myöntää keräämistään varoista avustusta klubien aktiviteetteihin, joihin liittyy 

Leijonien talkootyötä. Sitä myönnetään 50 % toteutuneista kuluista ja se on haettava 

ennen aktiviteetin toteuttamista. Pienin avustus on 500 euroa ja suurin avustus 10.000 

euroa. 

Juhlavuoden aktiviteetiksi on valittu nuorisotyön tukeminen. Näiden aktiviteettien 

toteuttamiseen avustusta myönnetään 60 % kuluista. Miettikääpä paikkakunnillanne 

sopivia nuorison hyväksi kohdentuvia aktiviteetteja, kuten esim. vaikkapa 

nuorisotilojen kunnostus. Lisätietoja Säätiön kotisivuilta sekä piirin ARS-vastaavalta 

Risto Uitolta. Risto myös pyytää, että adressit tilataan aina kymmenellä jaollisina erinä. 

Joulukortit  
 

Nyt on aika miettiä myös tulevaa joulunaikaa ja siihen oleellisesti liittyvää suomalaista 
joulukorttiperinnettä, joka on jälleen palannut takaisin oltuaan välillä 
tekstiviestipaitsiossa. Joulukorttimyynnillä tuemme nuorisotyötä ja klubit voivat saada 
aktiviteettirahaa, sillä 50 %:a joulukorttituotoista jää klubin omaan toimintaan.  Kortit 



 

 

on nyt helppo tilata verkkokaupasta sähköisesti (www.lionsverkkokauppa.fi). On syytä 
toimia ajoissa, jotta kortit ehtivät tulevan joulun tervehdyksiin. Aito joulukortti välittää 
vastaanottajalle tervehdyksenne henkilökohtaisemmin kuin sähköiset vastaavat. 
 

Piirin jäsentilanne  
 

Olemme toimikauden alusta saaneet toistakymmenen uutta jäsentä. Valitettavasti 
poistuma on ollut hieman suurempi. Olen tietoinen monen klubin uusista 
jäsenkaavailuista ja uskonkin tilanteen vielä ennen vuodenvaihdetta kääntyvän 
plussalle.  
 

Kansainvälisen presidenttimme jatkaa myös teemaa Ask one - Pyydä yhtä korostaen 
kampanjan alkamista jo kotoa ”Ask One” Begins At Home. Tämä tuli konkreettisesti 
esille kun nuorisovaihdossa olleen perheen tyttären veli otettiin mukaan 
klubitoimintaan. 
 
Jäsenjohtajille koulutusta 

 

Piirimme klubeista puuttuu jäsenjohtaja 42 klubista. Klubien tulee varautua nyt 
lokakuun aikana jäsenjohtajan valitsemiseen, jotta klubi voi lähettää osallistujan 24.10 
Lapualla pidettävään koulutukseen. Kouluttajana toimii Suomen Lions-liitto ry:n 
jäsenjohtaja Jukka Kärkkäinen.  
 
Koulutuspäivä alkaa klo 10:00 aamukahvilla, koulutus 10:30, lauantailounas 12:00 – 
13:00 ja päätös viim. 15:00. Osallistumismaksu on 20 €/lion sis. koulutuksen, lounaan 
ja kahvit. Maksu maksetaan viimeistään 20.10.2015 tilille FI 49 4924 0010 1371 44 / 
lionspiiri 107-F. Ilmoittautumiset viimeistään 20.10.2015 mennessä GMT Veijo 
Hannonen. 
 
Liiton varapuheenjohtajavaali 

Piirissämme kaudella 2007-2008 piirikuvernöörinä toiminut PGD Erkki Honkala on 
ilmoittanut asettuvansa ehdolle liiton varapuheenjohtajaksi toukokuussa Turussa 
pidettävässä Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa. Toivotamme Erkille menestystä 
tässä jännittävässä kisassa. 
 
 
Piirikuvernööri 
Timo Sysilampi ja puoliso Pirkko 
040-5587862



 

 

 


