
LIONSPIIRI 107 G  20.11.2022    
 
 
Piirikuvernöörin tiedote 2/2022–2023 
 
Hyvät piirimme Leijonat ja Leot! 
 
Lähes puolet Ukrainan sähköverkosta on vaurioitunut Venäjän ohjusiskuissa. Yli 10 
miljoonaa ukrainalaista on ilman sähköä (Reuters). Talvi ja kylmyys iskevät kovalla kädellä 
ilman sähköä oleviin ukrainalaisiin. Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ovat lapset. 
 
Lions-klubit Suomessa, Ruotsissa, Islannissa, Virossa, Puolassa, Saksassa yhdessä 
Ukrainan Lions-klubien kanssa ovat aloittaneet pikakeräyksen siirrettävien 
sähkögeneraattoreiden hankkimiseksi kouluille ja lastentarhoille Kiovan, Tsernihivin, 
Sumyn ja Tserkasyn alueelle. 
 
Klubi voi 800 €:n lahjoituksella auttaa nimettyä koulua tai lastentarhaa saamaan 
generaattorin ja sitä kautta sähkön ennen talven tuloa. Koska kyseessä on pikakeräys, 
saattaa olla, että klubisi ei ole varautunut kyseiseen summaan aktiviteettia varten. Klubit 
voivat myös kerätä varat generaattoriin yhdessä naapuriklubien kanssa. Ota yhteyttä 
lohkosi puheenjohtajaan yhteisen keräyksen sopimiseksi. 
Kohteen nimeämiseksi, lisätietojen ja maksuyhteyden saamiseksi, ota yhteyttä Heikki 
Hemilä, LC Ylivieska, sp: heikki.hemila@lions.fi   Talvi tulee! Tehdään tämä marraskuun 
aikana. 
 
 
107G-piiri sai alueensa klubeilta viisi hienoa Kansainvälisen rauhanjulistekilpailun 2022–
2023 työtä arvioidakseen. Piirihallitus valitsi 12-vuotiaan Pohjoislahden alakoulun oppilaan 
Martta Lappalaisen työn edustamaan G-piiriä Kuvernöörineuvoston kokouksessa 
pidettävään karsintaan Turussa 26.11.2022. Turussa valittava työ lähtee kansainväliseen 
loppukilpailuun. 
Kiitos kaikille rauhanjulistekilpailuun osallistuneille ja onnittelut Martalle hienosta työstä. 
Martta saa piirin voittajatyöstä 100 €:n stipendin ja kunniakirjan. 
 
 

Strategia 2030 – työ jatkuu heti loppiaisen jälkeen, jolloin päästään tavoitteista 
konkretiaan. Jokaisessa klubissa järjestettiin syksyn aikana arvokeskustelut strategiatyön 
osana. Jos et ole vielä jostain syystä pitänyt klubissasi arvokeskusteluja, vielä ei ole liian 
myöhäistä. Arvokeskustelulomake ja kaikki muu materiaali löytyy Lions-liiton sivuilta, 
kohdasta Strategia 2030. 
 
Strategiatyötä vie liitossa eteenpäin työryhmä, jossa on jäseniä 13 piiristä. 
Ryhmän vetovastuu on kahdella puheenjohtajalla – Nina Moilanen (LC Vihti) ja Timo 
Tanskanen (LC Paattinen).  
G-Piireistä on nimetty strategialähettiläs PDG Erkki Mäntylä, (LC Jämsänseutu) joka toimii 
viestinviejinä klubien ja strategiaryhmän välillä.  
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Uuden jäsenen kansioita on kyselty ja hyvä näin. Niitä saa minulta ja 1VDG Panu 
Kuroselta (LC Pihtipudas). 
 
 

Piirin ja liiton teemakuukaudet 2022–2023 tukevat Lions-toiminnan aktiviteetteja.  
 

• 11/22   Diabetes (kv. diabetespäivä 14.11.)  webinaari 24.11. 
• 12/22   Tvåsproklighet, Lions Åland  webinaari 15.12. 
• 1/23   Koulutus, GLT (kv. koul.päivä 24.1.)  webinaari 26.1. 
• 2/23   Lapsuusiän syöpä (kv. päivä 15.2.)  webinaari 23.2. 
• 3/23   Näkö    webinaari 30.3. 
• 4/23   Aarne Ritari-säätiö   webinaari 27.4. 
• 5/23   Ympäristö (luonnon monimuotoisuus 22.5.) webinaari 25.5. 

 
Ystävällisenä muistutuksena klubien virkailijoille: 
Klubin jäsenmäärä pitää ilmoittaa MyLCI:ssä kuukausittain, vaikka jäsenmäärä ei 
muuttuisikaan. Samoin Kansainvälinen ja kotimainen liiton jäsenmaksu pitää maksaa 
aikanaan. 
Myös klubin hallituksen kokoukset ja klubi-illat/klubikokoukset ovat MyLion:ssa 
raportoitavia aktiviteetteja samoin yksittäisten lioneiden avustustyö ympäröivän yhteisön 
hyväksi, puhumattakaan muista klubiaktiviteeteista. Älä unohda kertoa näitä myöskään  
klubin omilla kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Myös piirin kanavat ovat käytettävissä. 
 
Piirin tapahtumakalenteriin toivotaan myös klubien ilmoittavan tapahtumistaan. Ilmoitukset: 
lions.jari@rytkonen.cc  
Kotisivujen lisäksi piirin facebook toimii tiedotus- ja markkinointikanavana eteenpäin. 
Ilmoitukset, yhteyshenkilö: ilkka.salonen@viispiikkinen.fi  
Piirin You Tube – kanavaa käytetään myös viestinnän tukena. 
 
Hyvät klubipresidentit! 
 
Toivon teidän hyvissä ajoin ilmoittavan minulle vuosijuhlista ja muista tapahtumista, 
joihin toivotaan piirikuvernöörin osallistuvan. Jos en heti vastaa puhelimeen, lähetä 
tekstiviesti niin otan yhteyttä. 
 
Hyvää alkutalvea kaikille ja voimia tulevaan kauteemme! 
 
 
Markku Kauppinen 
DG 107-G 
Lions Club Toivakka 
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