Lupaus
Kaikki ihmiset ovat lupauksissaan samanlaisia. Ero on töissä.— Molière
Suomen Lions-liitto lupaa tukea klubeja ja klubilaisia. Nyt sinulla on mahdollisuus ottaa kantaa
siihen, kuinka hyvin lupaus on pystytty lunastamaan. Tässä linkki kyselyyn.
Olemme antaneet lionslupauksen klubillemme, mutta pystymmekö lionsjärjestön edustajina
antamaan vastuullisen lupauksen yhteiskunnalle, nykyjäsenille ja ihmisille, jotka voisivat liittyä
joukkoomme? Jos pystymme, niin on mahdollista luoda suunnitelma lupauksen lunastamiseksi.
Luodaan brändistrategia, eli suunnitelma laajan, myönteisen tunnettuuden saavuttamiseksi.
Sillä tiellä ollaan.
Tässä uutiskirjeessä on enimmäkseen päivitystä menneiden kuukausien uutisiin, joskin paljon
puhutusta piirijakouudistuksesta on mukana lyhyt tiedote.
Kiitos.
Raimo Sillanpää
Viestintäjohtaja

Palvelut Covid 19 aikana
Tällä kaudella on raportoitu MyLion- järjestelmään 6500 palvelua, jotka ovat kohdistunet 640
000 ihmiseen. Tämä tarkoitta sitä, että jokaisessa aktiviteetissa palvelu on kohdistunut 100
ihmiseen ja jokaiseen aktiviteettiin on käytetty tuntiraportoinnin mukaan yhteensä 18.5 tuntia.
Tämä on MyLionin tilastollinen yhteenveto kauden alusta tähän päivään. Tunnit ja palveluiden
määrä on helposti ymmärrettävää raportointia, mutta onko palvelu kohdistunut noin suureen
määrään ihmisiä onkin eri asia. Mikä on palvelu, josta syntyy raportoitava vaikutus, on
ensimmäinen selvitettävä asia. Sisäiseen Lions-toimintaan tai leijoniin liittyvä tapahtuma ei
synnytä ulkopuolisiin ihmisiin palveluvaikutuksia. Tämä MyLion- raportointi laadittiin
aikoinaan Lions- toiminnan ulkopuolisiin ihmisiin kohdistuvaan palvelun raportoimiseen, jota
voimme ylpeänä esittää julkisuudessa. Eikä periaatetta ole muutettu. Leijoniin kohdistuva
palvelu ei ole MyLionin raportoinnin hengen mukaista. Leijonien tekemä omaan tehtävään
liittyvä työ ei synnytä ulkopuolisiin ihmisiin palvelua eikä muutkaan valmistelevat työt.
MyLion kuuluu palvelutoimialaan ja siten raportoinnin oikeellisuus ja seuranta on toimialan
yksi päätavoite palveluiden tarjonnan lisäksi. LCI:n MyLion sivustolla on ohjeet raportoinnin
tekemiseen, jossa kerrotaan myös mitä raportoidaan ja mitä ei.
Matti Reijonen
Puheenjohtaja

Piirijako
Piirijakotyöryhmä = kuvernöörit ja liiton puheenjohtajat kokoontuivat KVN-kokouksen
yhteydessä keskustelemaan piirijakouudistuksesta. Viikonlopun aikana ratkaisuhakuinen tiimi
löysi uuden yhteisen näkemyksen piirijaosta kuunneltuaan kentältä saamiaan kommentteja.
Työryhmä jatkaa materiaalin viimeistelyä lähipäivinä, jotta hallitus saa uuden materiaalin
käsittelyynsä 18.3.2021. Kuvernöörineuvosto kokoontuu käsittelemään ehdotusta
ylimääräisessä kokouksessaan 26.3.2021.
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Tule mukaan suunnittelemaan kansainvälistä
diabeetikkonuorten leiriä Suomeen kesälle 2022!
NSR teki tammikuussa myönteisen päätöksen diabetesleirin järjestämisestä
ja nyt on aika käynnistää varsinainen suunnittelu. Aiemman vastaavan
leirin pohjalta meillä on kasassa hyvä materiaali ja voimmekin keskittyä
ideoimaan uutta sekä päättämään leirin
ajankohdan ja paikan. Tule mukaan vaikuttamaan ja tekemään hyvää!
Ota yhteyttä VCC Sanna Mustonen sanna.mustonen@lions.fi

Klubit ja kulmat kuntoon – keväthaaste Suomen klubeille
Kulmat kuntoon! -talkoilun tavoitteena on saada miljoona suomalaista tuunaamaan lähikulmia
kuntoon kanssamme.
Järjestömme kansainvälistä jäseneksi ottamisen päivää vietetään la 24.4.2021. ”Klubit ja
kulmat kuntoon” työnimellä juhlimme päivän lisäksi koko viikkoa nro 16. Voimme siivota
viikon aikana esimerkiksi lähialueita tai kunnostaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita
mahdolliset koronarajoitukset kuitenkin huomioiden. Ota yhteyttä vaikkapa kaupunkiin tai
maakuntamuseoon ja kysy, minkälaisia tarpeita heiltä löytyy.
Moni on saattanut törmätä maassa makoileviin maskeihin. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
THL kertoo, että roskia on turvallista kerätä näin korona-aikanakin. On epätodennäköistä, että
ulkona olleesta roskasta tulee tartuntaa. Ohjeena maskiroskien keräämiseen THL kertoo, että
maski otetaan kuminauhasta kiinni. Ja hanskojahan me käytämme joka tapauksessa. Ehkäpä
keräilykeppiä tai roskapihtejäkin.
Korona on ollut haastavaa aikaa lionstoiminnalle. Se antaa kuitenkin oivan mahdollisuuden
pysähtyä ja tutkailla mahdollisuuksia klubien normaalirutiinien ulkopuolelta. Aivonystyröitä
kutittelemalla voi kehitellä erilaisia tapahtumamuotoja uusien jäsenten hankkimiseksi ja
toiminnan markkinoimiseksi. Klubit voivat järjestää yhdessä kaupungin tai kylä/kaupunginosayhdistyksen kanssa vaikkapa virtuaalisia asukastapahtumia, joissa kartoitetaan
paikallisia tarpeita ja kutsutaan muita mukaan talkoilemaan. Ja sitten mietitään, miten on
mahdollista innostaa kanssamme talkoilemaan haluavista uusia jäseniä.
Jokainen haasteen vastaanottanut klubi voi tehdä tempauksesta omaa markkinointia
paikallismediaan ja SOMEen. Sekä ennen että jälkeen tapahtuman. Ota myös kuvia ja jaa niitä
Kulmat kuntoon – yhdessä ympäristön puolesta -Facebook-ryhmässä
osoitteessa http://tiny.cc/fb8rtz
Raportoi MyLioniin tempaukseen osallistuneiden lukumäärä ja tunnit sekä keräysjätteen määrä
kiloissa tai jätesäkkien lukumäärässä. Pyrimme aktiivisesti seuraamaan, miten klubit
osallistuvat. Mikäli haluat lisätietoa tai vinkkejä markkinointiin, ota yhteyttä leijonat puhtaan
veden puolesta työryhmän kulmat kuntoon! -vastaaviin:
Eija Tuomaala, eija.tuomaala@lions.fi Outi Hanslin, outi.hanslin@lions.fi
Ympäristö yhdistää kaikkia ihmisiä ja muita eliöitä ainutlaatuisella maapallollamme. Se tarjoaa
hurjan monta tapaa tehdä hyvää. Liity mukaan kasvavaan, raikkaaseen ja iloiseen leijonien
ympäristöliikkeeseen, jossa pienikin teko on merkityksellinen ja tavoitteet korkealla.
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FDI kurssi Tampereella
Suomesta hakemuksia on saapunut yhteensä 34 kpl, joista yksi on ruotsinkieliselle kurssille.
Kiinnostus kurssia kohtaan on suurta. LCI on luvannut ilmoittaa 23.3.2021 kurssille
hyväksymisestä.
Kurssin järjestäminen riippuu vallitsevasta koronatilanteesta, jota seurataan tarkkaan.

Lohkon- ja alueenpuheenjohtajien peruskurssi
Suomen Lions-liitto järjestää aiheesta webinaarin, joka on tarkoitettu kauden 2021-22 lohkonja alueenpuheenjohtajille, piirikuvernööreille ja varapiirikuvernööreille. Myös kaikki asiasta
kiinnostuneet voivat tulla mukaan webinaariin.
Linkki webinaariin https://attendee.gotowebinar.com/register/5756999315662430224
Järjestämispäivä on 18.5.2021 klo 18.00, aiheet LCI:n ohjelman mukaisesti:
• lohkonpuheenjohtajan rooli ja vastuut
• klubien hyvinvoinnin arviointi ja resurssit
Aarno Niemi
Koulutusjohtaja

Katse tulevaan kauteen
Paraillaan klubeissa on meneillään tulevan kauden virkailijoiden valinta. Nyt voitaisiin valita
kaikkiin klubeihin myös ns. GAT-jäsenet eli palveluvastaava (GST) ja jäsenvastaava (GMT).
Koulutusvastaava (GLT) on sääntöjen mukaan klubin varapresidentti.
Valinnat helpottavat hyvin paljon tiedonkulkua klubien-, piirin- ja liiton sekä
LCI:n välillä. Suosittelen klubien valitsemaan ja nimeämään myös ns. klubin
hallintovirkailijan, joka saa vastaavat käyttöoikeudet kuin presidentti ja
sihteeri. Hallintovirkailija voi hoitaa esimerkiksi klubin raportoinnit
järjestelmiin. Siten esimerkiksi sihteerinä voi toimia henkilö, jolle jäsen- ja
aktiviteettiraportointi on muutoin hankalaa.
Nyt vain rohkeasti hakeutumaan klubin virkailija tehtäviin ja siitä edelleen
piirin ja liiton tehtäviin. Klubi on vireä ja vahva, jos sen jäsenet omat
omistautuneet osallistumaan toimintaan. Kannustuksena klubin toiminalle
niin nyt kuin tulevilla kausilla olkoon LCI:n jakama Klubin ansiopalkinto.
Pyrkiikö klubinne päättämään vuoden nettojäsenkasvuun? Osallistuuko klubinne vähintään
kolmeen palveluprojektiin? Mainostatteko klubinne tapahtumia tai toimintaa paikkakunnalla? Jos
vastasit kyllä näihin kysymyksiin, klubinne voi ansaita Klubin erinomaisuuspalkinnon.
Klubin ansiopalkinto ei ole vain palkinto, vaan todiste siitä, että klubi on VAHVA!

2020-2021 klubin ansiopalkintohakemus. Klubin ansiopalkintohakemuksen viimeinen
jättöpäivä on 31.8. Tehkää palkinnon voittamisesta klubin jokavuotinen perinne!
Lisätietoa tästä ja paljon muuta löytyy osoitteesta: https://www.lionsclubs.org/fi.
Käythän tutustumassa!
Palvelun hengessä
Taisto Kotila
Palvelujohtaja
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Maski- eli suu- ja nenäsuoja aktiviteetti klubeille
Maskimalliin on tullut muutos parempaan. Tähän saakka olemme saaneet mallia TYPE II mutta
jatkossa saamme mallia TYPE II IIR. Suodatuskyky on parempi isoja roiskeita vastaan. Esim.
Joku aivastaa suoraan päin naamaa.
Hinta on edelleen sama eli 10 €/LTK ja jäsenet maksavat 20 € klubin tilille. Tämäkin tuote on
yksittäispakattu.
Vaikka rokotukset ovat alkaneet niin maskisuositusta tulee noudattaa vielä kuukausia.
Suomessa ovat koronamuunnokset alkaneet leviämään valtaa tahtia. Olkaapa tarkkana oman ja
läheistenne suojauksen kanssa.
Maskitilaukset on helppo tehdä: 1) lähettäkää
sähköposti petri.saarenkangas@lakkapaa.fi jossa ilmoitatte 2) Tilaajan eli klubin nimen
3) henkilötilaajan nimen ja puhelinnumeron 4) toimitus-osoitteen ja laskutusosoitteen 6)
montako laatikkoa tilaatte.
Aktiviteetti on toistaiseksi onnistunut hienosti, mukana on jo 85 klubia. Klubit olivat tilanneet
helmikuun loppuun mennessä jo 2233 ltk maskeja. Syöpälapset eli Lastenklinikoiden
Kummit odottavat aktiivisten klubien lahjoituksia. Suosituksena on syöpälasten tukeminen
mutta tuoton voi käyttää myös muuhun hyväntekeväisyystyöhön. Koronavaikeudet jatkuvat
varmasti vielä pitkään keväälle, joten myös lisätilausten teko onnistuu vielä ainakin
maaliskuun loppuun ja taudin jatkuessa pitempäänkin.

Lastenklinikoiden kummit
Lastenklinikoiden Kummit tukee lasten syöpäsairauksien hoitoa ja tutkimusta monipuolisesti.
Suomessa lasten syöpähoidot on keskitetty viiteen yliopistosairaalaan Suomessa.
Maskien myynnistä saatuja tuottoja ovat klubit lahjoittaneet seuraavasti:
2020 aikana yhteensä 10594,97 € ja 2021 aikana Helmikuun loppuun mennessä 7718,70.
Kokonaislahjoitusten määrä 28.2.2021 mennessä siis 18313,67 €. KIITOS Klubeille.
Näin korona-ajan jatkuessa ei varmaan ole helpompaa tapaa kerätä lahjoitusvaroja kuin
nämä maskit ovat. Rohkaisen siis klubeja tilaamaan maskeja myös jatkoa varten.
MDC Veikko Teerioja, Kumppanuusjohtaja, p. 0400 410793,
email: veikko.teerioja@gmail.com

Lions-arvat tilannetietoa
Pyrimme lähettämään arpamyynnin piiri- / klubikohtaiset myynnit piirien GST- /
kumppanuusjohtajille maaliskuun loppuun mennessä.
Lisätietoa arvoista: Hilve Reijonen, puh. 0407656948, sähköposti: hilve.reijonen@gmail.com
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Suomen Lions-liiton ympäristöpalkinto 2021 on haettavissa
Suomen Lions-liitto julistaa liiton ympäristöpalkinnon 2021 haettavaksi. Ympäristöpalkinnon
tavoitteena on lisätä ja jakaa tietoisuutta klubien ympäristötoiminnasta sekä antaa tunnustusta
klubien merkittäville ympäristöteoille.
Kilpailuun voi osallistua jo tehdyllä aktiviteetillä tai projektilla. Hakemukset arvioi
ulkopuolista asiantuntijoista sekä leijonista ja leoista koostuva raati, joka valitsee
voittajaehdokkaat. Vuoden 2021 hakemukset arvioidaan neljän kriteerin suhteen
• ympäristöteon vaikutukset omalle paikkakunnalle.
• ympäristöteon jatkuvuus omalla paikkakunnalla.
• ympäristöteon vaikutus ihmisten aktivointiin arjessa.
• ympäristöteon hyödyntämismahdollisuudet muiden klubien toiminnassa.
Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa 18.5.2021 mennessä
osoitteeseen puhtaatvedet@lionstoimisto.fi
Mikäli hakemus on videomuotoinen, sen voi toimittaa soveltuvilla tiedostonjakopalvelulla
kuten Google Drive tai Dropbox. Kaikissa hakemuksissa voi tuoda lionstoiminnan esille
raikkaasti ja innostavasti.
Kaksi parasta palkitaan ja jaossa on yhteensä 1 000 euroa. Lisäksi annetaan tunnustus piirille,
josta on tullut eniten hakemuksia. Palkinnot jaetaan virtuaalisesti maailman ympäristöpäivänä
lauantaina 5.6.2021.
Kilpailuun voi osallistua aiempina vuosina lähetetyn hakemuksen parannetulla versiolla, mikäli
hakemuksessa kuvattua aktiviteettia tai projektia ei ole vielä palkittu.
Lisätietoa ympäristöpalkinnosta antaa leijonat puhtaan veden puolesta -työryhmästä Mika
Pirttivaara, mika.pirttivaara@lions.fi, 050 433 5803.
YK:n yleiskokous julisti kesäkuun viidennen päivän maailman ympäristöpäiväksi vuonna 1972.
Siitä lähtien teemapäivä on tarjonnut jokavuotisen ikkunan keskusteluun ympäristön
merkityksestä ja tarpeesta suojella luontoa, jotta sekä tämä että tulevat sukupolvet voisivat
nauttia siitä. Maailman ympäristöpäivän tarkoituksena on rohkaista ihmisiä ympäristöä
vaaliviin toimiin ja tarkastelemaan omia luontoon liittyviä asenteita..

Juhlavuoden pinssit - kaksi yhden hinnalla
Vielä ehdit ostaa juhlavuoden pinssit ja nyt saat molemmat mallit yhden merkin
hinnalla.
Juhlavuoden ekologisia pinssimerkkejä on vielä rutkasti jäljellä, sillä koronan
peruuttaessa kaikki tapahtumat ei merkkejäkään päästy tilaisuuksissa myymään.
Koivuvanerista tehdyistä merkeistä toinen malli on pitkä ja kapea neulakiinnityksellä,
toinen on nelikulmainen ja magneettikiinnityksellä varustettu.
Nyt saat molemmat merkit 10 euron yhteishintaan.Tilaukset voi tehdä
osoitteella teija.loponen@lions.fi. Merkitse tilaukseen kappalemäärä (esimerkiksi 5 pinssiä, jolloin
saat viisi kumpaakin eli yhteensä 10), tilaajan nimi, osoite ja klubin nimi. Merkit tulevat postissa,
lasku myöhemmin sähköpostilla.
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Piirien Melvin-kilpailu kiristyy, Euroopan LCIF-päivä
lähestyy
Kuvernöörineuvosto kokousti sähköisesti 6.3.21. Euroopan yhteistä LCIF-päivää päätettiin
meillä viettää 22.5.2021 keräyskohteena TUHKAROKKO. Katastrofirahastoa ei lakkautettu,
mutta Alert-ryhmä sai tehtäväksi miettiä, miten sitä saadaan kartutetuksi. Päämajastakin tuli
uutisia; Malliklubin kriteereitä helpotettiin sikäli, ettei jäsenkohtaisessa tavoitteessa enää
huomioida erityisjäsenyyksiä.
Melvin-kilpailun helmikuun väliaikatiedot on jaettu klubeille.
Valtakunnallisesti kolme parasta ovat LC Ylivieska (210
USD/jäsen), Helsinki/Kontula (135,6) ja Muhos (133,3). Toiselle
sadalle ovat yltäneet myös Helsinki/Pikkuhuopalahti (108,8)
ja Posio (105,1) sekä Vaala (103,4). Nämä klubit siis ovat jo
täyttäneet Liiton vuosikokouksessa hyväksymämme tavoitteen, 100
USD jäsenkohtaisen lahjoituksen kauden aikana.
Malliklubin kriteerinä on jäsenkohtaisesti 500 USD lahjoitus jäsentä
kohti kampanjan aikana. Enää jakajaan ei lasketakaan ulko-, kunnia-,
liitännäis-, tuki- eikä etuoikeutettuja jäseniä. Lisäksi, perhejäsenistä lasketaan vain yksi
perhettä kohti. Tämä herätti heti ainakin yhden klubin harkitsemaan malliklubisitoumusta.
Tavoite kun aleni tuhansilla dollareilla!
Ole rohkea – Ole Melvin
PCC Heikki Hemmilä pMJF
Lions-liiton LCIF- ja Kampanja100-vastaava

Elämisentaitoja LQ
Toimintakauden 2020-21 Elämisentaitoja LQ -koulutukset kärsivät pandemiatilanteesta ja siksi
maaliskuun koulutukset on jouduttu peruuttamaan. Elämisentaitoja LQ -koulutukselle on
tarvetta yhä vain enemmän, kun pandemia on nostanut monia elämisentaitoihin liittyviä
kysymyksiä esille, kiusaamisen ja syrjäytymisen vain mainitaksemme.
Huhti-kesäkuussa on vielä useita liikuntaseurakoulutuksia tarjolla ja niissä on vielä tilaa.
Olemme opettajien vahva tuki. Yli 90 % Elämisentaitoja LQ-koulutuksen käyneistä
opettajista hyötyy koulutuksen annista omassa työssään.

Jorma Hokkanen
Lions Quest -koordinaattori
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