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KVN-kokous Tahkolla 26.-28.11.2021
Pitkästä aikaa pääsemme leijonien kuvernöörineuvoston face-to-face tapaamisen järjestämään ja se
on Tahkolla. Kuvernöörineuvoston kokous ja siihen liittyvä seminaaripäivä on lauantaina
27.11.2021 klo 10.00 -15.00 ja ohjelma jatkuu iltatilaisuutena klo 19.00- 24.00. Lauantain
seminaariin ovat kaikki leijonat tervetulleita puolisoineen. Etenkin K-piirin klubien edustusta
tilaisuuteen kaivataan. Tule mukaa kuulemaan ajankohtaisista lions asioista, verkottumaan ja
solmimaan uusia tuttavuuksia. Ilmoittaudu https://www.107k.fi sivujen kautta 25.10.2021
mennessä. Tervetuloa.
Piirifoorumi oli kes 06.10.2021 hotelli IsoValkeisella
Suuri kiitos kaikille osallistujille, olitte innovatiivisia ja hyvin mukana seminaarin aiheissa. Aiheina
oli jäsenyys ja KiTeNet. Valitettavasti monesta klubista ei tullut ketään, mutta osasta klubeista oli
usea mukana. Osallistujat olivat tilaisuuteen erittäin tyytyväisiä ja vastaavia koulutustilaisuuksia
toivottiin lisää. Alla aiheista seminaari keskustelujen pohjalta.
Jäsenyys
Uusia jäseniä on tällä kaudella saatu moneen klubiin ja lähes joka klubikäynnilläni olen jättänyt
uuden jäsenen kansion/kansioita klubille, samoin varapiirikuvernöörit ja lohkon puheenjohtajat.
Hyvää työtä Leijonat.
Uusien jäsenten perehdytykseen ja toimintaan mukaan ottamiseen kiinnitettiin seminaarissa
huomiota. Tärkeänä pidettiin myös nykyisten jäsenten pysyvyyttä ja klubiviihtyvyyttä.
Klubitapaamisten viihtyvyyttä korostettiin, tapaamisessa voi olla esitelmiä, klubi voi käydä
vierailulla yrityksissä, tapahtumissa tai toisissa klubeissa. Jäsenhankinta voi olla asialistalla, jolloin
klubitapaamisessa jäsenet nimeävät yhden/kaksi nimeä. Jos useammalla on sama nimi, näiltä
henkilöitä kysytään kiinnostusta klubiin liittymiseen. Jäsenhankintaa tarvitsevat myös isompien
kaupunkien klubit, joissa vähemmän uusia jäseniä on tullut mukaan kauden aikana kuin
pienemmillä paikkakunnilla. Rohkeutta kysyä vaaditaan.
Jos klubi aikoo lopettaa toimintansa, ota yhteyttä ennen lopettamista toiseen klubiin, voisiko klubit
yhdistää toimintansa, jolloin lions vapaaehtoistyötä ja palvelua jatketaan yhdistetyssä klubissa. Tai
olisiko mahdollista ottaa esim. miesklubissa ladyt mukaan jäseniksi, jolloin säännöt tulee tarkistaa
ensin ja tarvittaessa tehdä sääntömuutos, jonka jälkeen ladyt voivat liittyä jäseniksi klubiin? Näin
klubi voi jäsenmääräänsä kerralla useammalla henkilöllä lisätä.
KiTeNet
Kiusaamisesta terveeseen nettikäyttäytymiseen on Lions liiton yksi tämän kauden hanke. Lasten
kokema nettikiusaaminen on ollut esillä radio-ohjelmissa ja lehdissä. Opettajat tuntevat asian.
Nettikiusaamisen kohteeksi voi joutua kuka lapsi hyvänsä, perhetaustasta riippumatta.
Tarkoituksena on järjestää n 10-vuotiaiden lasten vanhempainillan yhteyteen KiTeNet-illan, jota
varten on piirin ja liiton sivulla paljon ohjeita. Ota yhteyttä kouluun, KiTeNet vanhempain illan voi

järjestää tämän vuoden tai kevät talven aikana. Piirin KiTeNet yhdyshenkilö on Eeva Väätäiseltä
LC Nilsiä/Syvärinseutu vaatainen.eeva@gmail.com ja häneltä voi tilata KiTeNet materiaalia,
lehtisiä ja saada neuvoja. K-piirin sivuilla https://www.107k.fi on KiTeNet asiaa ja video, jolla voi
vanhempien illan aloittaa.
Lions liiton hyväntekeväisyys työn teemat ja kohteet
Liittomme puheenjohtaja CC Sanna Mustosen uutiskirjeissä saamme lukea lisää
hyväntekeväisyystyön teemoista, jotka ovat:
Kuukausi
Teema
uutiskirje
webinaari
Lokakuun
Diabetes
17.10.2021 28.10.2021
Marraskuu Nälkä
14.11.2021 25.11.2021
Joulukuu
Palveluhalu 12.12.2021 16.12.2021
ja ihmisläheisyys
Nämä auttavat klubikokouksen yhteydessä pidettävien esitysten aiheiden valinnassa,
tapahtumina, esim. diabeteskävely tai kohdenna palveluna esim. ruoka-avun jakelussa.
Diabeteskävely
Lokakuussa ja vielä marraskuun alussakin on hyvä aika järjestää Lions diabetes-kävely
paikkakunnalla. Koronarajoitukset mahdollistavat tällaisen tapahtuman, kun huolehditaan
meneillään olevista suojauksista. Pyydä mukaan diabetesliiton edustaja tai terveydenhuollosta
diabeteshoitaja ottamaan verensokeriarvoja kävelyn alussa tai päätyttyä. Katos, teltta tai kiinteä
rakennus, josta lähtö ja paluu tapahtuu, on hyvä. Siellä voi ottaa verensokeriarvoja, tehdä DMtestejä ja nauttia tarjottavista, mitä Lions-järjestö/t tarjoavat. Tilaisuuteen voi liittää myös
diabetes -luennon. Lions diabetes -kävelyt järjestetään, jotta henkilöt, jotka tietämättään
sairastavat aikuisiän diabetesta, huomaisivat asiat ja lähtisivät tutkimuksiin. Kävelyllä heitä voi
löytyä, jolloin heidät ohjataan terveydenhuoltoon.

Rauhanjuliste
Rauhanjulistekilpailu on suunnattu 11-14-vuotiaille koululaisille. Kauden teema on: ”Olemme
kaikki yhteydessä toisimme”. Töiden tulee olla viimeistään 15.11.2021 DG Arja Kekonilla tai I tai II
piirikuvernööreillä tai lohkon puheenjohtajilla, joka tuo työn piirihallituksen kokoukseen
18.11.2021. Piirihallitus valitsee 18.11.2021 kokouksessaan piirin parhaan työn, joka palkitaan
keväällä. KVN-kokouksessa Tahkolla 27.11.2021 valitaan Suomen edustajan työ. Voittanut työ
kilpailee muiden Lions maiden töiden kanssa.
Tervetuloa Tahkolle 26.-28.11.2021 tilaisuus on pitkästä aikaa alueellamme
Hyvää syksyn jatkoa ja iloista mieltä Lions toiminnan parissa, we serve
Teidän piirikuvernöörinne
Arja Kekoni

