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Arvoisat Leijonat, kautemme 2020-2021 on saatu nyt virallisesti piirinkin puolesta
käynnistymään. Hallitus kokoontui ensimmäistä kertaa 10.8 Kuopiossa.
Hallitukseemme tuli uusia jäseniä toistakymmentä, joten tehtävien jaot, kauden
toimintasuunnitelma, aktiviteetit sekä jäsentilanne kirvoitti lioneita keskustelemaan
vilkkaasti. Lisäksi kauden aloitus näin haastavan kevään jälkeen antaa paljon
mietittävää syksyn suhteen.
Viime viikonloppuna pidimme kauden aloitustapahtuman Kylpylä-hotelli
Rauhalahdessa, samalla saimme pidettyä keväällä pois jääneet huomion osoitukset
sekä iltajuhlan. Rauhalahdessa osallistujamäärä oli tämän tilanteen huomioon ottaen
erinomainen. Edustusta oli 32 klubista, päivällä noin 70 lionia ja iltajuhlassakin 30
lionia. Vieraana meillä oli Lions-liiton ylimmältä taholta IPCC Aarne Kivioja puolisonsa
lion Tuulan kanssa.
Koulutuksetkin saatiin pidettyä suunnitellusti, tosin rahastonhoitaja koulutuksessa olisi
voinut olla enemmän osallistujia, mutta osallistuneet saivat ainakin hyvän
valmennuksen tulevaan kauteen.
Jäsentilanne
Tätä kirjettä kirjoittaessani piirimme jäsenmäärä on 1176 lionia. Jäsenmäärämme on
siis vähentynyt tällä kaudella 57 jäsenellä, vaikka emme ole kuin vasta kautemme
lähtöviivalla. Tosin tästä lukemasta on tullut perinnöksi viimekauden lopulla 2 klubin
lopettamisesta johtuneet vähennykset eli noin 50 jäsentä. Valtakunnallisesti tämä
trendi on samansuuntainen. Osaksi se on ikäjakaumasta johtuvaa: terveydelliset
haasteet tai luonnollinen poistuma. Uusien jäsenten rekrytoinnissa on omat
haasteensa, aktiviteettimme, kokoustamiset jne. tarvitsisivat uudistumista, jotta
saisimme toimintamme kiinnostavaksi. Tätä voimme pohtia kukin jäsen omalla
tahoillamme.
Valtakunnallinen jäsenjohtaja on vaihtunut ja siinä samalla uusi toimikunta on
nimitetty. Allekirjoittanut on mukana tässä toimikunnassa jäsenenä ja
kuvernöörineuvoston nimittämänä tarkkailijana. Piirimme jäsenjohtaja eli GMT-D on
PDG Erkki Huupponen, puh. 040 846 0036, erkki.huupponen@pp.inet.fi
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Uusien jäsenten materiaali on vihdoinkin saapunut ja hyvin pian niitä voi tilata
kotimaisesta lions-verkkokaupasta. Paketteja tulette samaan myös minulta
ensiviikonlopun jälkeen, kun KVN-kokous Porissa on pidetty. Saan sieltä yhden
laatikollisen mukaani eli 25kpl.
Pidän muutamia mukana vierailuilla ja lähetän niitä tarpeen mukaan klubeille eli ei
varalle vaan kun tiedämme saavamme uuden jäsenen lähiaikoina, niin ei kun tilaamaan.
Tämä siksi, etteivät paketit pääse väliaikaisesti loppumaan, kun viimekaudella oli hieman
ongelmia pakettien saamisessa.
Rauhanjuliste kilpailu
Tarvikemyyntiin on kansainvälisen järjestön toimitusvaikeuksista huolimatta vihdoin
saatu rauhanjulistekilpailupaketteja.
Rauhanjulistekilpailun teemana on tänä vuonna ’’Rauhaa palvelun kautta’’.
Lionsklubit voivat tilata rauhanjulistekilpailupaketin 1. lokakuuta mennessä Suomen
Lions-liiton verkkokaupasta www.lionsverkkokauppa.fi.
Tämä nuorille tarkoitettu aktiviteetti on erinomainen tapa lähestyä koulua,
vanhempia ja samalla saadaan lions työtämme esille. Esimerkiksi allekirjoittaneen
klubissa tämä aktiviteetti on ollut vakio ainakin niin kauan kuin olen klubissa ollut eli
20 vuotta.
Joten ottakaa koppi tästä ja osallistukaa tähän hienoon aktiviteettiin. Lisätietoja
liiton nettisivuilta: https://www.lions.fi/ajankohtaista/rauhanjulistekilpailu_on_kaynnissa/
Diabeteskävely
Kuten viimekaudella pidimme diabeteskävelyitä eri puolilla piiriä, niin on tarkoitus
tämä tärkeä tapahtuma järjestää uudelleen tällä kaudella. Diabetes tapahtumia tullaan
järjestämään eri piirien alueella hyvänpäivän viikolla 41. Meidän piirissämme olisi
tarkoitus järjestää tämä tapahtuma la 10.10. Piirimme lohkojen pj:t ovat yhteydessä
klubeihin ja tiedustelevat innokkuutta järjestää ao. tapahtuma. Edellisvuoden
tapahtuma onnistui hyvin usealla paikkakunnalla vaikka säänhaltija sadetti maastoa
tuona päivänä. Kävellään yhdessä hyvän asian puolesta, liikunnalla on suuri merkitys
taistelussa diabetestä vastaan.
Lions-Quest
Nuoriso työ on meille kaikille tärkeää ja yhtenä vaikuttavimmista ohjelmista on Lions
Quest – Elämisentaitoja koulutus.
Klubit sponsoroikaa paikkakuntanne varhais-kasvattajia, opettajia sekä
nuorisovalmentajia. He ovat työnsä puolesta lähellä nuoria ja tällä koulutuksella he
saavat uusia työkaluja omaan työkalupakkiinsa.
Peruskurssi 29. - 30.10.2020, Kuopiossa ja liikuntaseuroille 20.4 ja 27.4.2021 niin ikään
Kuopiossa. Lisää tietoa http://lionsquest.fi/ Piirimme Quest vastaavana toimii lion Eeva
Väätäinen, LC-Nilsiä/Syvärinseutu, puh. 0440 241959, vaatainen.eeva@gmail.com

LCIF, Tuttavallisemmin Lions klubien kansainvälinen säätiö.
Kun kerätään lahjoituksia kansainväliselle säätiölle, on monella ennakkoajatus että,
mihinkähän nuokin rahat menevät ja kuinka paljon lahjoituksesta itse avun tarvitsijoille.
Tähän vastaan, että 100%:sesti. Muut hallintokulut maksetaan LCIF:n sijoitustuotoilla. Ja
hyväntekeväisyys on aktiviteettia, niin LCIF:llä kuin AR-Säätiölläkin.
Säätiömme auttaa kansainvälisesti eri ohjelmilla. Esimerkkinä taistelu tuhkarokkoa
vastaan, näönpalauttaminen kaihi potilaille, avustuksia eri katastrofeihin joutuneille
jne.. Jo pienelläkin panoksella saat olla auttamassa kanssa ihmisiä, jotka apua
tarvitsevat. Eli jo kahvikupin ja pullan hinnalla / kuukausi saadaan ihmeitä aikaan.
Lisätietoja: https://www.lions.fi/toiminta/kansainvalinen_toiminta/
Piirimme LCIF-vastaavana toimii lion Pekka Leskinen, LC-Iisalmi,
puh. 050 531 9634, pleskine@nettilinja.fi
ARS-Arne Ritari-säätiö
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.
Lisätietoja nettiosoitteesta: https://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/
Piirimme ARS-asiamiehenä toimii lion Jarmo Puustinen, LC/Nilsiä, puh. 050 3497734,
puustinenjarmo@gmail.com
Varainhankinta
Tutustu myös Lions-liiton joulukorttivalikoimaan 2020-2021.
Lions-joulukorteilla tuetaan lasten ja nuorten hyväksi tehtävää työtä. Klubeille jää
puolet tuotosta paikallisen nuorisotyön tukemiseen. Loppuosa korttien tuotosta
käytetään muun muassa nuorisovaihtoon, piirien nuorisoleireihin, leotoimintaan,
Nuorten Areena -tapahtumaan, Orkester Nordenin ja muuhun NSR-toimintaan.
Lisätietoja: https://www.lions.fi/toiminta/varainhankinta/arvat_ja_joulukortit/
Lions arvat ovat sopiva myyntituote syksyn ja alkutalven lionsaktiviteetteihin,
lahjaksi klubivieraille sekä jouluiseen pukinkonttiin. Arpajaisten tuotto käytetään
Lions-nuorisotyöhön. Arvat tulevat lähiaikoina klubeille, ottakaa arvat osaksi kauden
aktiviteettianne.

Raportointi & Viestintä
Muistattehan ilmoittaa joka kuukausi jäsenmääränne MyLCI:n sekä aktiviteettinne
MyLioniin. Tämän ilmoituksen järjestelmiin voi tehdä klubin presidentti tai sihteeri.
Muuten emme voi tietää kuinka piirimme klubeilla menee.
Sisään portaaliin pääsee osoitteesta: https://app.mylion.org
Oletan, että kaikki piirimme klubit tekevät tämän tärkeän ilmoituksen säntillisesti
ajallaan.
Piirimme nettisivut löytyvät osoitteesta: http://www.107k.fi
Sieltä löytyy tarvittavia tietoja lions toimintaa silmällä pitäen, hallinnon
yhteystiedot, linkkejä eri sivustoihin jne..
Lähettäkää klubienne positiivisista asioista juttuja, kuvia tms. julkaistavaksi piirin
sivuilla. Sivujen ylläpidosta vastaa lion Eero Kumpulainen, LC-Kuopio/Päiväranta.
Yhteys Eekuun, Puh. 044 313 2100, eero.kumpulainen@dnainternet.net
Lisäksi piirissämme julkaistaan Savon Leijona lehteä, jonka päätoimittajana toimii
lion Airi Leskinen, LC-Iisalmi. Hänelle voi laittaa juttujanne, kuvia tms.
aktiviteeteistanne, juhlistanne jne… Lehti ilmestyy keväällä, joten on hyvin aikaa
toimia. Airin yhteystiedot Puh. 040 579 3113, airi.leskinen1@gmail.com

Vierailut
Kuvernööritiimin vierailu lista on julkaistu piirimme nettisivulla.
http://www.107k.fi/Hallinto.html

Käykää tutustumassa ja olkaa yhteydessä tiimimme jäseniin, mikäli vierailulistassa on
virheitä tai jos ehdotettu päivämäärä ei ole sopiva teidän klubillenne.
Seuraavassa kirjeessä uudet jutut…
Tee hyvää – Jaa hyvää.
Kehitä, Osallistu, Suvaitse, Kiitä.
Pidetään tassut töissä.
Petri (Pete) Lappi
Teidän piirikuvernöörinne.
Lion’s askartelua, monenmoista on
kuvernöörinäkin tehtävä.

