
Kitenet 

Hannu Anttonen 

itenet etenee Koronasta ja maailman tilanteesta huolimatta ja osin niiden luomasta 
tarpeesta johtuen.  Osa suunnitelluista aktiviteeteista näyttää toteutuvan keväällä ja osa 
siirtyy syksyyn 

Viimeaikaiset tapahtumat korostavat netin viestien oikean tulkitsemisen tärkeyttä. On "toinen 
totuus" ja nyt tuo "taktinen totuus".  Olemme  ensimmäinen sukupolvi, joka elää digin ja somen 
täyteisessä maailmassa ja jossa algoritmien, disinformaation ja negatiivisten vaikuttamiskeinojen 
kaaos on esillä yötä päivää. Ja uuden  riskiryhmänkin tutkimus löysi Euroopasta- kiltit tytöt joilla 
hyvä koulumenestys ja hyvä ydinperhe. 

Jatkamme siis median lukutaidon viemistä lasten vanhemmille tavoitteena lasten terveys ja 
hyvinvointi.  

Kevään aikana tuotetaan selkosuomi- ja englanninkielinen materiaali ja piireille lähetetään 
aiheesta tilannekysely. 

Palvelu 

Petri Lappi 
 

aailma ympärillämme on muuttunut radikaalisti viimeisen viikon aikana. Me Lionit olemme myös 
lähteneet auttamaan hädänalaisia ihmisiä, jotka pyrkivät selviämään järjettömän sodan jaloista. 
Erilaisia keräyksiä ovat jo piirit ja klubit ryhtyneet tekemään. Myös LCIF on omalta osaltaan 

alkanut toimia ja lahjoituksia klubeilta sekä yksittäisiltä jäseniltä on jo virrannut ’pakolaiset ja kodeistaan 
paenneet ihmiset’ -rahastoon.  
 
Voit myös tukea Lions-liiton katastrofirahastoa: Suomen Lions-liiton katastrofitili FI 54 8000 1970 8298 84, 
viestikenttään "lahjoittajan/ klubin nimi", "katastrofirahasto" ja ”Ukraina. Samalla se antaa itsellesi hyvän 
mielen, joka helposti leviää muihinkin. Se saa aikaan positiivisen vaikutuksen sinussa ja tavassa, jolla katsot 
maailmaa. 
 
Toiminta klubeissa on kuitenkin ollut hyvällä tasolla ja aktiviteetteja/palveluita on edelleen klubeissa 
suoritettu hyvällä menestyksellä. On päästy tekemään monenlaisia aktiviteetteja eri palvelumme osa-
alueilta. Tässä hieman numeroita maaliskuun alkaessa: Palveltuja henkilöitä 681.027, suoritettuja 
aktiviteetteja 7.618 kpl, tehtyjä vapaaehtoistunteja 153.870. Näyttää todella erinomaiselta, kiitos teille 
jokaiselle. Toimintakautemme viimeinen kolmannes lähtee käyntiin ja klubeissa ehtii vielä tehdä 
monenlaista.  
 
Vaikka aktiviteeteista on raportoitu, niin edelleen siinä olisi parantamisen varaa. Raportteja klubien 
palveluaktiviteeteista on tällä toimintakaudella kirjannut 65 % klubeista. Vielä on siis klubeja, jotka eivät ole 
tekemisistään kertoneet. Kannustan kaikkia teitä tässä tehtävässä. Mikäli raportointi on osaamisesta kiinni, 
niin varmasti piirien admineilta ja koulutuskoordinaattoreilta saa apua MyLionin käytössä. 
 
Pyritään menemään positiivisella mielellä eteenpäin ja kaikille hyvää kevättä. 
 
Toimitaan sydäntemme pohjasta/Vi hjälper av hela hjärtat 
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Mukaan rauhanjulistekilpailuun! 

Sanna Mustonen 
 

ansainvälinen rauhanjulistekilpailu kannustaa lapsia ympäri maailman ilmaisemaan näkemyksiään 
rauhasta. Osallistumismahdollisuus on lapsilla, jotka ovat 11-13 -vuotiaita 15.11.2022. Kauden 2022-
23 teemana on ”Johda sydämellä” – ”Led med Hjärtat”. 

Lapset tietävät, kuinka suuri vaikutus myötätunnolla voi olla. He pystyvät usein ilmaisemaan tätä 
tunnetta avoimemmin kuin aikuiset. Tänä vuonna kannustamme nuoria tutkimaan ja ilmaisemaan 
visuaalisesti tulevaisuutta, jossa rauha on mahdollinen, kun johdamme sydämellä.  
 
Klubi sponsoroi paikallista koulua tai nuorisoryhmää hankkimalla heille rauhanjulistepaketin (16€ + 
postikulut) tarvikemyynnistä: Verkkokauppa. Kouluun tai harrasteryhmään kannattaa olla yhteydessä jo 
kuluvana keväänä, jotta opettaja/ohjaaja voi suunnitella rauhanjulistekilpailun syksyn 
opetussuunnitelmaan. 
 
Klubi valitsee voittajatyön, joka toimitetaan 15.11.22 mennessä piirikuvernöörille. Piirien voittajista valitaan 
Suomen edustaja kuvernöörineuvoston kokouksessa 26.11.22. 
 

Tehtäviä haettavana 

uluvan kauden lopussa vaihtuvat sekä joulukortti- että lions-arpa työryhmien vetäjät. hakuilmoitus 
löytyy liiton sivulta, jäsenille / tehtäviä haettavana osiosta. haku on avoinna maaliskuun loppuun. Jos 
kiinnostuit ilmoituksesta, ota yhteys Veikko Teerioja p. 0400 410793. Keskustellaan tarkemmin 

aiheesta 
 

Kumppanuus 

Veikko Teerioja 
 

Lastenklinikoiden kummit: Hyvän Mielen konserttien järjestelyt helmi-huhtikuulle 2022 ovat 
jälleen kerran siirtymässä ensikauden syksyyn. Jotain hyvääkin on se, että tämän päivän tiedon 
mukaan M ja L piireissä konsertit järjestetään huhtikuun aikana. Muut piirit ovat siirtäneet 
konsertit ensi kauden alkuun syys-lokakuulle. Tsemppiä M ja L piirien konserttivalmisteluihin. 
Leijonaemot: Toistaiseksi odotetaan uusia luvattuja toimintamuotoja Leijonaemoilta.                                 
Lisätietoja Veikko Teerioja p. 0400 410793 ja veikko.teerioja@gmail.com 
Lions-arvat: Lisätietoja antaa Hilve Reijonen p.040 7656948 tai hilve.reijonen@gmail.com 
Alustavat tiedot kauden kokonaistuloksesta ovat: myynti noin 98.520,00 €. Palautus% lähetetyistä 
arvoista oli 32,3%. Kulut noin 42.000,00 €. Lions nuorisotyöhön jäävä osuus siis noin 56.520,00 €. 
Piirikohtaiset tulokset lähetämme maaliskuun aikana. 
 Joulukortit: Lisätietoja Hannele Tanner-Penttilä, p.0400 320753 ja tannerpenttila@gmail.com 
Joulukorttimyynnin lopulliset luvut ovat tässä. Seuraavassa vain kokonaistulokset, piirikohtaiset 
tulokset on lähetetty piireille. Kaikki luvut sisältävät alv 24%. 
Joulukorttien myynti €: Lopullisesti tarkistettujen lukujen perusteella myynti oli 38234 €. Vrt. 
edellinen kausi 47131 €. Tämän kauden myynti sisältää ”Ilahduta Ikäihmistä” myynnin noin 2550 €.  
-18,9 %                                                                                                                                                   
Toiminnan kulut 21487 €. Vrt. edellinen kausi 28528 €   -24,7 %                                                 
Jaettavaa liiton nuorisotoimintaan jäi 16745 €. Vrt. edellinen kausi 18603 €.  -9,9 % 
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Joulukorttien myynti kpl: yhteensä 67200 kpl vrt. edellinen kausi 82200 kpl                    
Postikortteja 46910 kpl. Vrt edellinen kausi 56800kpl                                                           
Taittokortteja 16260 kpl. Vrt edellinen kausi 22800 kpl                                                                 
Lajitelmia (per 10kpl) 247 (2470 kpl). Vrt edellinen kausi 266 (2600 kpl) 
Ilahduta ikäihmistä -aktiviteetti: 250 korttia/pkt, myytiin noin 200 pakettia eli 50000 kpl vanhoja 
joulukortteja. Tämä kpl-luku ei sisälly kokonaismyynnin kappalemäärään. Käytännössä kortteja ei 
tarvinnut heittää roskiin vaan saatiin hyötykäyttöön ilahduttamaan vanhuksia aktiviteetin myötä. 
Lakkapää Oy:n uutisia: Yleinen hintataso muuttui olennaisesti Korona-pikatestien osalta niin, ettei 
hinnoittelumme, ainakaan toistaiseksi, ole enää kovin kilpailukykyinen. Siksi helmikuun myynti on 
jäänyt vain 200 kpl:een. Kokonaismyynti vuoden alusta on 8525 kpl, yksittäispakatuiksi 
muutettuna. Neuvottelemme vielä mahdollisen paremman hinnan saamiseksi klubeille. 
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