
 
																																																																																																																																									
Piirikuvernöörin	lokakuun	tiedote	4/2016	

Arvoisat	Leijonat,	puolisot/kumppanit,	Leot	ja	piirin	PDG:t!	

Haluan	 kiinnittää	 	 	 huomionne	 	 raportointiin,	 aluefoorumeihin,	 	 tiedotustoimintaan,	 Metso-
Leijona-lehteen,	Lions-arpoihin,	Punaiseen	Sulkaan	ja	100-vuotisjuhlan	palveluhaastekampanjaan.	
	
MyLCI-raportointi	
Klubien	 raportoinnissa	 tuntuu	edelleen	olevan	puutteita.	MyLCIn	mukaan	 (19.10.2016)	 kuluvalla	
kaudella	 klubeista	 vain	 37:llä	 on	 aktiviteetteja	 ja	 27	 klubia	 on	 ilman	 aktiviteetteja.	 Syynä	 lienee	
tämä	 uusi	 raportointijärjestelmä	 MyLCI,	 jonka	 käyttöä	 koulutuksesta	 huolimatta	 ei	 ole	 opittu	
käyttämään.	Se,	ettei	raportointia	suoriteta	ajoissa,	aiheuttaa	monenlaisia	ongelmia	-	jopa	klubin	
joutumisen	 status	 quo	 -tilaan.	 Asiasta	 keskusteltiin	 laajasti	 viimeisimmässä	 työvaliokunnan	
kokouksessa.	 Raportointi	 on	 järjestömme	 sääntöjen	 mukaista	 toimintaa,	 eikä	 sitä	 voi	 jättää	
tekemättä.	Jos	toiminnasta	ei	raportoida,	jää	tästä	sellainen	kuva,	että	tekeekö	klubi	minkäänlaista	
aktiviteettia.	”We	serve”	on	leijonien	perusajatus.	Myös	suurelta	yleisöltä	saadun	tuen	käyttö	on	
raportoitava.		
	
Tärkeitä	päivämääriä	raportoinnin	kannalta	ovat		

1. Kansainvälisen	jäsenmaksun	eräpäivät	heinäkuussa	ja	tammikuussa	(lasku).	
2. Lions-liiton	jäsenmaksu	33	€/lion	ja	eräpäivä	15.8.	
3. Muutokset	jäsenrekisteriin	tulee	tehdä	ennen	jokaisen	kuukauden	20.	päivää.	
4. Raportit	 aktiviteettien	 suorittamisesta	 heti	 kuukausikokouksen	 jälkeen	 (aihe,	

osallistujamäärä,	 työtunnit	 ja	 lahjoitukset,	 kuinka	 moneen	 henkilöön	 kohdistuu,	
vaikuttavuus	jne.).	

Sovimme	 työvaliokunnassa,	 että	 lohkojen	 puheenjohtajat	 saattavat	 raportoinnin	 kuntoon	 oman	
lohkonsa	puitteissa	marraskuun	raportointikauden	takarajaan	mennessä.	Pyydän	klubeja	olemaan	
asiassa	aktiivisia.	

Aluefoorumit	
Maailma	muuttuu	ja	sen	mukana	myös	leijonien	toimintaympäristö.		Jäsenmäärä	pienenee,	keski-
ikä	 nousee	 ja	 talouteen	 kohdistuu	 sopeuttamispaineita.	 On	 tultava	 toimeen	 yhä	 vähemmällä.	
Miten	 vastaamme	 näihin	 muutoksiin?	 Minkälaiseen	 tulevaisuuteen	 olemme	 menossa?	 Miten	
haluamme	 vaikuttaa	 tulevaan	 kehitykseen?	Millainen	 on	 suhteemme	 yhteiskunnan	 sosiaaliseen	
kehitykseen?	 Auttamisen	 tarve	 maailmassa	 ei	 ole	 vähentynyt.	 Voisi	 sanoa	 päinvastoin,	 että	
auttaville	 käsille	 on	 yhä	 enemmän	 tarvetta.	 Tuleeko	 palvelutyömme	 kohdistua	 yhä	 enemmän	
LCIF:n	 kautta	 tapahtuvaan	 humanitääriseen	 työhön	 unohtamatta	 kuitenkaan	 paikallisen	
auttamisen	 tarvetta?	 Haluaisin	 haastaa	 klubeja	 avoimeen	 keskusteluun	 tulevaisuudestamme.	
Kaikkia	 näkemyksiä	 tarvitaan.	 Tervetuloa	 viikolla	 48	 järjestettäviin	 aluefoorumeihin	
keskustelemaan.	
	
	



 
																																																																																																																																									
	
Tiedotustoiminta	
Sosiaalisen	 median	 käyttö	 on	 kasvamassa.	 Facebookin	 kautta	 voidaan	 tavoittaa	 suurta	 yleisöä	
nopeasti,	jos	vain	sanomamme	on	tarpeeksi	kiinnostavaa.	Toimintakauden	yhtenä	tavoitteena	on	
näkyvyyden	lisääminen	sosiaalisessa	mediassa.	Some	vaatii	kuitenkin	harjoitusta	ja	osaamista,	jota	
meillä	kaikilla	ei	vielä	ole.	On	kiinnostavaa	kuulla,	miten	klubit	haluaisivat	edetä	piirin	FB-sivujen	
kehittämisessä	(sisältö	ja	toimijat).	Muistakaa	käydä	myös	piirin	kotisivuilla	(www.lions.fi/g),	joilta	
löytyy	toimintamme	kannalta	olennaista	ja	ajankohtaista	materiaalia.	
	
Metso-Leijona		
Piirimme	eräs	näyteikkuna	Metso-Leijona,	aikakausilehtimallinen,	noin	32-sivuinen	 lehti,	 ilmestyy	
helmikuun	2017	aikana.	Metso-Leijona	on	oivallinen	esimerkki	 leijonien	elämästä;	se	on	yhteistä	
tekemisestä.	 Siksipä	 toiveena	 on,	 että	 klubit	 lähettävät	 paljon	 omia,	 kuvitettuja	 juttuja	
kiinnostavista	 leijonapersoonista,	 mukavista	aktiviteeteista,	 maata	 mullistavista	 uusista	 ideoista	
jne.	 päätoimittaja	 Ilkka	 Saloselle	 (ilkka.salonen@lions.fi)	 hyvissä	 ajoin	 kuluvan	 vuoden	 puolella.	
Juttuja	 ja	 kuvia	 voi	 lähettää	 vaikkapa	 heti,	 niin	 päätoimittajalla	 jää	 aikaa	 työstää	 kokonaisuutta.	
Ladottavien	 ilmoitusten	 aineistoa	 toivotaan	 saapuvaksi	 mielellään	 joulukuun	 puolivälissä.	
Muistattehan,	 että	 jokainen	 klubi	 osallistuu	 lehden	tekemiseen	 myös	 taloudellisesti	 50	 eurolla.	
Tämän	lisäksi	kannustamme	myös	ilmoitusmyyntiin.		
	
Lions-arvat	
Nuorisoarpojen	 tuotto	 käytetään	 liiton	 nuorisotyöhön.	 Tarkoitus	 on	myydä	 arvat	 eikä	 palauttaa	
niitä.	 Palkinnothan	 ovat	 aivan	mahtavat!	 	 Arpoja	 saa	myös	 lisää	 piirin	 PVH-vastaavilta.	 	Myydyt	
arvat	tilitetään	Lions-arpatilille	1.2.2017	mennessä	ohjeiden	mukaisesti	laskun	mukaan.	
	
LCI	100	vuotta	palveluhaastekampanja,	perintöprojektit	ja	Punainen	Sulka	
On	 aika	 ottaa	 loppukiri.	 Olkaa	 yhteydessä	 piirimme	 LCI	 100	 vuotta	 piirikoordinaattoriin	 (Pertti	
Jämsén)	 ja	 Punainen	 Sulka	 -vastaavaan	 (Ilkka	 Sainio)	 yksityiskohtaisten	 ohjeitten	 saamiseksi.		
Hyödyntäkää	kampanjahuippujen	mainokset	keräyksissänne	ja	olkaa	yhteistyössä	muihin	klubeihin	
perintöprojektien	aikaansaamiseksi.	


