
Huhtikuun 2022 LION-viesti 
Kaikki on suhteellista 

Harmittiko, kun junassa ei ollutkaan sähköä läppäriisi, nettiyhteys ei 
toiminutkaan koko matkaa? Ja jouduitko vielä istumaan selkä 
menosuuntaan? Olit kuitenkin saanut istahtaa turvallisesti junaan, 
rautatieasemalle ei kohdistettu ohjusiskua, rautatie ei ollut poikki 
pommitusten vuoksi. Et ollut joutunut olemaan 70 neliön kellarissa 
kuukautta 140 muun ja 12 kuolleen kanssa. Jotkut ovat joutuneet. 
Kaikki on suhteellista. 

Tuliko viesti perille? 

Maaliskuun LION-viestissä olleen kyselyn perusteella vain 3 % 
vastaanottajista oli lukenut koko viestin. Sen vuoksi pyytäisimme, että 
klikkaisit alla olevaa painiketta, jotta saataisiin varmuus siitä, kuinka 
moni vastaanottaja todellisuudessa saa viestin. 

• Paina tästä, jos sait tämän viestin 
• Palaute 

Tässä LION-viestissä 

Suomen Lions-liitto. Kansallinen veteraanipäivänä 27.4. 
Puheenjohtajan tervehdys. Pyydämme vastaamaan kyselyyn koskien 
palkitsemista ja jäsenten kokemaa arvostusta. Kuukauden 
webinaarina on luottamus. Muistathan ilmoittautua Kouvolan 
vuosikokoukseen. Kirjoita piirin tarina. Lue lisää. 

Avustustoiminta. Nyt ovat lahjoitusten tekemiseen tarjolla myös 
MobilePay- ja PayPal-mahdollisuudet! Helmi-maaliskuun aikana on 
LCIF:n Ukraina-keräykseen lahjoitettu enemmän kuin koko viime 
kaudella yhteensä. Suomen kokonaistulos on nyt yli 1.2 
miljoonaa. Lue lisää. 

Tunnettuus. Sosiaalisen median markkinoinnilla olemme 
tavoittaneet jo yli 200 tuhatta käyttäjää, joista noin 10 % muistaa 
näkemänsä ilmoituksen. Kuukauden klubitarina, LC Vähäkyrö. 
Elämisentaitoja Lions Quest -koulutukset jatkuvat edelleen 
kevätkaudella 2022. Lue lisää. 
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Vinkkejä klubeille. Jokaisella Suomen lionsklubilla on oma 
osoitteensa, johon posti on tullut presidentille, sihteerille ja 
rahastonhoitajalle. Tiedonkulun sujuvoittamiseksi klubiosoitteella 
tavoitetaan nyt myös klubin tiedottaja. Lähes 8 % lion-
sähköpostiosoitteista päätyy lähetysvirheeseen. Lionien yhteinen 
kävelyviikko 7.-15.5. Lastenklinikoiden kummit, Leijonaemot, 
joulukortit, Lions-arvat, Tehtäviä haettavana. Lue lisää. 

Koulutus. Haluaisitko kuulla ja oppia lisää lohkon– ja 
aluepuheenjohtajan roolista lions-organisaatiossa? Entä mistä 
tunnistaa onko klubi hyvinvoiva? Suomen Lions-liitto järjestää 
aiheesta webinaarin tiistaina 10.5.2022 klo 18.00. Lue lisää. 

Suomen Lions-liitto 

Maamme versoo uutta 

 

Kansallisena veteraanipäivänä 27.4. järjestettävän valtakunnallisen 
pääjuhlan teema on: Maamme versoo uutta. Luonnon uskomaton 
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voima näkyy siinä, että vaikka puu jonain päivänä kuolee, sen 
versosta kasvaa uusi puu, joka saa osan voimastaan vanhasta. 

Puheenjohtaja 

Kampanja 100 – oman säätiömme kautta aikain suurin 
voimainponnistus palveluvoiman lisäämiseksi – lähestyy loppuaan. 
Olemme palvelleet suurilukuisesti, yli 200 miljoonaa ihmistä 
vuosittain. Olemme lahjoittaneet varoja säätiömme käyttöön 
kunnianhimoisena tavoitteena 250 dollaria per jäsen. Varainkeruu on 
ollut pandemia-aikana vaikeaa ja 300 miljoonasta dollarista uupuu 
vielä. Tämän kauden liiton toimintasuunnitelmaan asetimme riman 
hiukan matalammalle tavoitellen keräystulosta 100 dollaria per jäsen 
ja ainakin jokaisen klubin osallistumista. 

Onhan sinun klubisi mukana yhteisissä talkoissa? Nyt voit auttaa 
myös Ukrainan sodan uhreja ja samalla kerryttää klubisi Kampanja 
100 -tulosta. Haluan puheenjohtajana ylpeänä kertoa, että meiltä 
kaikki lähtivät mukaan. Pienistä puroista syntyy suuri virta ja meidän 
vuomme vie avun luotettavasti perille. Suomalaiset lionit – 100-
prosenttisesti mukana Kampanja 100:ssa yhteistä vastuuta kantaen. 

Puheenjohtajanne, 

Sanna Mustonen 

Kuukauden webinaari 

Kuukauden webinaarina on luottamus. Kaikki teemawebinaarit 
löytyvät täältä. Toimintakauden viimeinen kuukauden teema 
toukokuussa on Kiitos. Siihen liittyen pyydämme lioneita vastaamaan 
viimeistään 30.4.2022 oheiseen kyselyyn koskien palkitsemista ja 
jäsenten kokemaa arvostusta. 

• Palkitseminen 

Kyselyn tulokset käsitellään webinaarissa 25.5.2022. 
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Muistathan ilmoittautua Kouvolan vuosikokoukseen 

VK2022Kouvola vuosikokousilmoittautuminen on hyvässä vauhdissa. 
Ilmoittautua voit huhtikuun ajan normaalihinnoin. Toukokuussa ovat 
passien hinnat kalliimpia. Olemme tehneet ilmoittautumisen 
helpoksi. 

Jokainen voi ilmoittautua itse, eikä siinä tarvita edes valtakirjaa. Sen 
voi lähettää myöhemmin. 

Aikaisella ilmoittautumisella varmistat mm. ARS-lounaalle pääsyn. 
Tilaisuuteen mahtuu mukaan vain 200 ensimmäistä, joten kaikki 
halukkaat eivät mahdu mukaan, se tiedetään. Älä siis viivyttele. 

Voit ilmoittautua liiton jäsensivujen kautta tai 
osoitteessa: https://www.vk2022kouvola.fi/ilmoittautuminen/ 

Alkuun 

Kirjoita piirin tarina 

USD $500 myönnetään jokaiselle piirille, joka lähettää GAT-
menestystarinan (yksi tarina per piiri). Piirin GAT-jäsen 
(piirikuvernööri, GLT-, GMT-, GST-koordinaattori), tai piirisihteeri 
voi hakea rahoitusta. Esimerkkitarinoita. Hakemuksia otetaan vastaan 
1. toukokuuta saakka. 

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-
center/global-action-team/gat-district-funding 

Alkuun 

Avustustoiminta 

MobilePay ja PayPal 

Nyt ovat lahjoitusten tekemiseen tarjolla myös MobilePay- ja PayPal-
mahdollisuudet! Lue lisää. 

LCIF ja Suomen Lionit auttavat Ukrainaa hädässä 

Joukossamme on vielä Talvisodan kokeneita henkilöitä, joten ei 
ihme, että Ukrainan Talvisota koskettaa meitä. Kampanja100 onkin 

https://www.vk2022kouvola.fi/ilmoittautuminen/
https://lions-fi.sites.avoine.com/uutishuone/uutiskirjeet/huhtikuun-2022-lion-viesti/#Suhteellista
https://lions-fi.sites.avoine.com/site/assets/files/31092/craft_a_stellar_district_funding_submission_fi_3.pdf
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-action-team/gat-district-funding
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-action-team/gat-district-funding
https://lions-fi.sites.avoine.com/uutishuone/uutiskirjeet/huhtikuun-2022-lion-viesti/#Suhteellista
https://www.lions.fi/toiminta/lahjoita/tue-lahjoittamalla/


nyt päässyt vauhtiin. Helmi-maaliskuun aikana on LCIF:n Ukraina-
keräykseen lahjoitettu enemmän kuin koko viime kaudella yhteensä. 
Suomen kokonaistulos on nyt yli 1.2 miljoonaa. 

LCIF on lahjoittanut Ukraina-apua jo 620.000 dollaria, 11 eri maan 
klubeille, eniten Puolaan ja Ukrainaan. Suomeenkin on jo 
ensimmäinen 15.000 USD apuraha saatu. B-piirin lionit hankkivat 
sillä tervetulopaketit 500 pakolaiskeskukseen tulevalle henkilölle. 
Myös D- ja G-piireissä on vastaavia hankkeita vireillä sen lisäksi, että 
monet klubit avustavat paikallisesti keräämällä kuivamuonaa, 
vaatteita, huonekaluja, keittiövälineitä ja – vauvanvaippoja - 
paikkakunnalle tulleille perheille. 

Sodan kasvot paljastuivat viimeistään tuhotun Butsan kaduilta. Avun 
tarve on valtava, niin aineellisen kuin henkisen. Me voimme auttaa 
vielä valmistautumalla LCIF-Eurooppa päivään 21.5.2022. Senkin 
kohteena on Ukraina. Hankitaan katos, myyntipöytä, esitteitä, 
myytävää, ja laitetaan Liiton keräystarrat töihin. 

Maksuyhteydet: Lions-liiton kautta FI54 8000 1970 8298 84 ”klubi” ja 
”Ukraina” tai suoraan omalla Visalla www.lionsclubs.org/fi ja linkki 
yläpalkissa. Katso myös LCIF:n keräämää aineistoa, johon voitasiin 
toimittaa sisältöä myös Suomesta. 

PCC Heikki Hemmilä pMJF 
Lions-liiton LCIF-koordinaattori 

Alkuun 

Tunnettuus 

Tehdään itsemme tykö 

Sosiaalisen median markkinoinnilla olemme tavoittaneet jo yli 200 
tuhatta käyttäjää, joista noin 10 % muistaa näkemänsä ilmoituksen. 
Jotta some-käyttäjät voisivat saada käsityksen, millaista on aloittaa 
lion-polku, olemme pyytäneet ’Ensimmäinen päiväni leijonana’ -
tarinoita. Kiitos kaikille, jotka ovat omilla kasvoillaan halunneet 
kertoa ensikokemuksensa. Jaetaan julkaisuja ja käydään tykkäämässä 
sivuja edelleenkin. 

LC Vähäkyrö - Klubitarina 
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Työllistetään nuori: ”Patikkareitti lapsille” - konsepti. 

Elämisentaitoja Lions Quest 

Elämisentaitoja Lions Quest -koulutukset jatkuvat edelleen 
kevätkaudella 2022. Tervetuloa tukemaan opettajien ja 
liikuntakasvattajien erinomaisiksi toteamia koulutuksia joko 
sponsoroimalla osallistujia tai viemällä tietoa koulutuksista omille 
paikkakunnillenne. 

Touko-kesäkuussa 2022 tarjolla ovat seuraavat Elämisentaitoja-
koulutukset: 

Liikuntaseurakoulutus VANTAA ma 2.5. ja ti 3.5. (2 iltaa, maksuton) 
Liikuntaseurakoulutus TORNIO la 14.5. (maksuton) 
Liikuntaseurakoulutus HELSINKI la 21.5. (maksullinen) 
Liikuntaseurakoulutus OULU la 11.6. (maksuton) 
 
Maksullisen koulutuksen hinta on 248 euroa (sis.alv). 
Ilmoittautumiset toivomme viimeistään kaksi viikkoa ennen 
koulutuksen alkua verkkosivuillamme www.lionsquest.fi 

Kauden 2022–2023 koulutuskalenterimme julkaistaan 
verkkosivuillamme pääsiäisen jälkeen ja ilmoittautuminen alkaa. 

Parhain yhteistyöterveisin 

Elämisentaitoja Lions Quest -koulutustiimi 

Alkuun 

Vinkkejä klubeille 

Alias-muutos 

Jokaisella Suomen lionsklubilla on oma osoitteensa, johon posti on 
tullut presidentille, sihteerille ja rahastonhoitajalle. Tiedonkulun 
sujuvoittamiseksi klubiosoitteella tavoitetaan nyt myös klubin 
tiedottaja, joka tulisi määritellä MyLCI:ssä nimikkeellä ’Klubin 
markkinointiviestinnän johtaja’. 

Klubisihteerille 
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Lähes 8 % lion-sähköpostiosoitteista päätyy lähetysvirheeseen, joten 
klubisihteerin toivotaan päivittävän muutkin klubilaisten 
yhteystiedot MyLCI-rekisteriin. 

Lionien yhteinen kävelyviikko koittaa 7.-15.5. 

Tänä keväänä lionien valtakunnalliseen kävelyviikkoon sisältyy kaksi 
viikonloppua, joten piirien tai klubien yhteisille kävelytapahtumille 
löytyy helpommin sopiva ajankohta. 

Askelia on mukava kerryttää yhdessä, jopa klubi-illan voisi järjestää 
toukokuussa kävellen. Järjestäjätaho jännittää jo, yltäänkö tänä 
vuonna entistä useampi klubi himoittuun miljoonakerhoon 
askelmäärillään. 
Lions kävelyviikon FB:ssä pyörivät jälleen suurta suosiota saaneet 
kivat kisat, eli hauskoilla kuvilla, sykähdyttävillä tarinoilla ja 
leijonamaisella tsemppihengellä voi päästä palkinnoille! 

(Helsingissä Narinkkatorilla toteutetaan N- ja B-piirien yhteistyönä 
kaikille avoin kiva koko perheen kävelytapahtuma 14.5. klo 11.30 
alkaen. Kävelyn ohella on ohjelmaa ja esiintymässä suosittu 
lastenbändi Wimmaralli. Lisäksi mukana on lukuisia 
yhteistyökumppaneita, joiden pisteiltä löytyy paljon terveyttä 
tukevaa ohjelmaa.) 

Kirjatkaa tapahtumanne terveyskavely.lions.fi -sivustolle, niin 
muutkin löytävät mukaan! 

Lastenklinikoiden kummit 

M-piirissä järjestettiin ensimmäinen konsertti 3.4., jonka tuotto 
menee Lastenklinikoiden kummien kautta syöpälapsille. Konsertti 
järjestettiin Huittisissa ja se keräsi salin täyteen innokkaita 
kuuntelijoita. M-piirissä oli vielä toinen konsertti 10.4. Porissa, jossa 
esiintyivät samat solistit. Tätä kirjoitettaessa muita tietoja ei ole vielä 
tiedossa. Lisäksi odotamme mielenkiinnolla L-piirin konserttia 
Keminmaalla 24.4. sekä I-piirin konserttia 14.5. Maaliskuun aikana on 
Kummeille tehty lahjoituksia 770 €. 

Leijonaemot 

Leijonaemoilta on saatu uusia avustuspyyntöjä joihinkin piireihin. 
Lisää on tulossa. Partaharjun toimintakeskuksessa järjestettiin 19.-20.3 

http://terveyskavely.lions.fi/


koulutuspäivä Piirin palvelu- ja kumppanuusjohtajille. Paikalla oli 8 
GST:tä, näistä taisi 3 olla ensikaudella tehtävän aloittavia. 
Leijonaemojen osalta oli koulutuksen pääaiheena ”miten toimin, kun 
Leijonaemoilta tulee avustuspyyntö”. Koulutus käytiin pääosin 
keskustelumuodossa. Kaikille piirien GST:lle olen lähettänyt 
materiaalin, joka käytiin tilaisuudessa läpi. 
Lisätietoja Veikko Teerioja p. 0400 410793 
ja veikko.teerioja@gmail.com 

Joulukortit 

Lisätietoja Hannele Tanner-Penttilä, p.0400 320753 
ja tannerpenttila@gmail.com 

Joulukorttityöryhmä on suunnitellut, että tulevan kauden 
joulukorttiesite lähetetään jäsenille Lion-lehden nro 4 yhteydessä 
muovipussiin pakattuna yhdessä Lions-infon kanssa. Kyseinen lehti 
ilmestyy 2.9.22. Näin jokainen jäsen voi rauhassa esim. puolisonsa 
kanssa miettiä, mitä joulukortteja tilaisi. Esite on suomen- ja 
ruotsinkielinen. Itse tilausprosessi tapahtuu samalla tavalla kuin 
aikaisemminkin, eli jäsenet toimittavat klubinsa joulukorttivastaavalle 
oman tilauksensa ja korttivastaava kokoaa tilaukset yhteen ja ”syöttää” 
klubin kokonaistilauksen Lionsverkkokauppaan. 

Joulukorttityöryhmä toivoo, että klubit nimeäisivät hyvissä ajoin 
etukäteen klubin joulukorttivastaavan, joka osaa toimia 
Lionsverkkokaupan ohjelman kanssa ja ”syöttää” tilauksen sinne. 

Lions-arvat 

Lisätietoja antaa Hilve Reijonen p.040 7656948 
tai hilve.reijonen@gmail.com 

Piirikohtaiset arpamyyntitulokset on lähetetty piirien 
palvelujohtajille ja piirikuvernööreille 7.4.22 
Kirjatkaa tapahtumanne terveyskavely.lions.fi -sivustolle, niin 
muutkin löytävät mukaan! 

Tehtäviä haettavana 

KULUVAN KAUDEN LOPUSSA VAIHTUVAT SEKÄ 
JOULUKORTTI- ETTÄ LIONS-ARPA TYÖRYHMIEN VETÄJÄT. 
HAKUILMOITUS LÖYTYY LIITON SIVULTA, JÄSENILLE / 
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TEHTÄVIÄ HAETTAVANA OSIOSTA. HAKU ON AVOINNA 
TOUKOKUUN LOPPUUN. Jos kiinnostuit tästä ilmoituksesta, ota 
yhteys Veikko Teerioja p. 0400 410793. Keskustellaan tarkemmin 
aiheesta. Tehtävän hakuaikaa on lisätty 31.5.2022 asti. 

Alkuun 

Koulutus 

Lohkon- ja alueenpuheenjohtajien peruskurssi 

Haluaisitko kuulla ja oppia lisää lohkon – ja aluepuheenjohtajan 
roolista Lions organisaatiossa? Entä mistä tunnistaa onko klubi 
hyvinvoiva? Ja kaiken päälle vielä, haluaisitko roppakaupalla infoa ja 
lähteitä mistä löytää apua klubien hyvinvoinnin arvioimiseksi? 

Suomen Lions-liitto järjestää aiheesta webinaarin tiistaina 10.5.2022 
klo 18.00. Valmentajina ovat Heidi Rantala ja Heikki Mäki. 

Peruskurssi on rautaisannos lohkon- ja alueenpuheenjohtajille ja 
piirien toimijoille kaikilla tasoilla. Tilaisuus on avoin myös kaikille 
lioneille, jotka haluavat oppia lisää mm. klubien hyvinvoinnista ja 
saada hyviä vinkkejä omalla matkallaan Lions-palvelupolulla 
eteenpäin. 
Linkki 
webinaariin https://attendee.gotowebinar.com/register/82880640960
02472464 

Lämpimästi tervetuloa mukaan! 

Koulutusjohtaja Aarno Niemi 

aarno.niemi@lions.fi 

Alkuun 
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