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Kauden 2019-2020 teemat 
	
Kansainvälinen   We Serve 
MD 107 Suomi  Monta tapaa tehdä hyvää – Många sätt att göra gott  
Piirikuvernööri   Leijonat ja klubit – me palvelemme 

 

PIIRIKUVERNÖÖRIN KOLMAS KIRJE 

Hyvät lionit ja puolisot! 

Talvi tekee tuloaan ja monessa klubissa suunnitellaan pikkujouluja ja jouluun liittyviä 
palveluaktiviteetteja. Olemmehan me monet suomalaiset ainakin jonkin verran jouluihmisiä. Mutta 
monet muutkin asiat vaativat meidän leijonien huomiota. 
 
 
Lions Quest 
Elämisentaitoja – Lions Quest -ohjelma kasvattajille suunnattu selkeästi jaksotettu, tieteellisesti 
tutkittu ja arvostettu koulutusohjelma. Koulutus antaa opettajille ja kasvattajille käytännön työkaluja 
oppilasryhmien ryhmäyttämiseen ja elämäntaitojen harjoitteluun. Ilmapiirin parantamiseen tai 
itseluottamuksen kasvattamiseen ei vaadita ihmeitä, vaan sen sijaan säännöllisesti toistuvia pieniä 
tekoja. 
Lions Quest -peruskoulutus opettajille järjestetään Tampereella 10.-11.2.2020. Tiedän, että joillekin 
klubeille on jo tullut pyyntöjä opettajien koulutuksen maksamisesta ja myönteisiä päätöksiäkin on 
tehty.  
Lisätietoja asiasta voi kysellä piirimme Lion Quest -vastaavalta Marja-Leena Niskaselta 
puh. 0400 549927 tai marja-leenan@hotmail.fi. 
 
 
Nuorisovaihto 
Jälleen klubeilla on mahdollisuus lähettää nuori/nuoria ensi kesänä ulkomaille nuorisovaihtoleirille. 
Hakuaika on juuri nyt. Hakulomake, vastaanottositoumus, isäntäperhelomake ja nuorisovaihdon 
toimintaohje löytyy piirimme sivuilta. Hakemukset tulee toimittaa piirimme nuorisovaihtajalle Tarja 
Kyttälälle tarja.kyttala@lions.fi 15.12.2019 mennessä. Tarja vastaa myöskin mahdollisiin 
kysymyksiin. 
 
 
Puhtaat vedet -raportointi 
Onko klubinne osallistunut Puhtaat vedet -projektiin? Siinä tapauksessa Suomen Lions-liiton 
hallituksen toivomuksesta pyydän teitä tekemään arvokkaan työnne näkyväksi ja kirjaamaan Leijonat 



puhtaan veden puolesta –hankkeelle tähän mennessä tekemänne tunnit ylös 13.8.2018 alkaen ja 
toimittamaan ne minulle 10.11 klo 16 mennessä liitteen taulukkoon kirjattuna.  

Tässä ministeriöltä saamamme ohjeistus asiaan liittyen:  

• Hankkeen kokonaiskustannuksiin voidaan sisällyttää vastikkeetta tehtävää työtä, joka on 
välttämätön hankkeen toteuttamiseksi.  

• Työ voi olla esimerkiksi yleishyödyllisten yhdistysten tai järjestäytyneiden osakaskuntien 
jäsenkunnan osaamisen hyödyntämistä talkoo- tai vapaaehtoistyönä.  

• Henkilö, jolle maksetaan hankkeesta palkkakustannuksia, ei voi kirjata hankkeelle talkoo- tai 
vapaaehtoistyötunteja.  

• Vastikkeettomaksi työksi ei lasketa tilaisuuteen tai koulutukseen osallistumista, ellei henkilöllä 
ole aktiivista roolia tilaisuudessa esimerkiksi esittäjänä.  

• Vastikkeetta tehdyn työn arvona pidetään 15 euroa tunnilta työn tekijää kohden.  
• Työstä on pidettävä tuntikirjanpitoa, joka toimitetaan ministeriöön pyydettäessä.  

 

Lions-viikko 
Tällä kaudella Lions-viikkoa vietetään 6.-12.1.2020. Niinpä seppeleenlasku Kalevankankaan 
hautausmaalla on sunnuntaina 5.1.2020 klo 11. Tästä tulee tietoa vielä myöhemmin. 
 
 
E-piirin Leijonajuhla 
Aikaisemmin piirissämme on vietetty sekä Arne Ritari että Melvin Jones -juhlia. Nyt nämä hienot 
tilaisuudet on päätetty yhdistää Leijonajuhlaksi. Juhlatilaisuudessa luovutetaan klubien jäsenilleen 
lahjoittamia Melvin Jones Fellowship tai Arne Ritari -tunnustuksia.  
Juhlaa vietämme hotelli Rosendahlissa Tampereella 15.2.2020. Tästäkin tarkempaa tietoa lähempänä 
ajankohtaa. 
 
 
Kotimainen jäsenrekisteri 
Huolehdittehan siitä, että klubin sihteeri kirjaa nuorisovaihtajat ja Lions Quest -yhteyshenkilöt 
kotimaiseen jäsenrekisteriin, jotta piirin vastuuhenkilöillä olisi heidän yhteystietonsa. 
 
 
Palkitsemisohjeet 
Uudet palkitsemisohjeet ovat valmistuneet ja löytyvät Lions-liiton sivuilta. Käytännössä liiton toimisto 
huolehtii vain yhden ruusukkeen ja sitä korkeammista ansiomerkeistä. Nämä anomukset menevät 
piirikuvernöörin kautta liiton hallituksen käsiteltäväksi, joten prosessiin tarvitsee varata aikaa. 
 
Kotimaiset kymmenvuotismerkit klubi hankkii suoraan tilaamalla ne verkkokaupasta. 
 
Lions-liitto muistaa klubeja, jotka täyttävät 10, 20 vuotta jne. Arne Ritari -säätiön onnitteluadressilla, 
jonka on allekirjoittanut liiton puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Liitto ei lähetä onnitteluadresseja 
automaattisesti, koska toimistossa ei tiedetä, milloin klubit juhlivat merkkipäiväänsä, vaan 
piirikuvernöörin tulee tilata ne liitosta hyvissä ajoin ennen ko. juhlaa. Ilmoitelkaa siis klubienne 
juhlista minulle hyvissä ajoin! 
 
 
Ehdokkaat ja klubialoitteet 15.1.2020 mennessä 
Ehdokkaat E-piirin piirikuvernöörin sekä 1. ja 2. varapiirikuvernöörin tehtäviin: Klubien antamat 
kannatustodistukset ja ehdokkaiden suostumukset tulee jättää piirikuvernöörille 15.1.2020 mennessä. 
 
Klubialoitteet piirin vuosikokoukselle tulee jättää piirikuvernöörille 15.1.2020 mennessä. 
 



Ehdokkuus liiton puheenjohtajan tehtäviin: Ehdokkaiden kannatustodistukset suostumuksineen tulee 
osoittaa kirjallisina liiton hallitukselle liiton toimistoon 15.1.2020 mennessä toimiston aukioloaikana. 
 
Klubialoitteet liiton vuosikokoukseen tulee osoittaa kirjallisina liiton hallitukselle liiton toimistoon 
15.1.2020 mennessä toimiston aukioloaikana. 
 
 
 
Hyvää talvikauden alkua! 
piirikuvernööri Sikke ja piirisihteeri Erkki 
 
 
 


