
 

Piirikuvernöörin tiedote 1/2018-2019 

 

Arvoisat piirimme Leijonat ja Leot! 

Hyvää alkanutta kautta 2018-2019 teille kaikille, sekä onnittelut ja tsempit klubien ja piirin virkailijoille. 

Kansainvälisessä vuosikokouksessa valittiin presidentiksi Gudrun Yngvadottir Islannista, ensimmäinen nainen järjestön 

historiassa. Gudrun ajattelee, että lionstoiminta on kuin purjehtiminen jolloin on tärkeää pitää kurssi vakaana ja seurata 

horisonttia. Lions-liiton puheenjohtajaksi Oulun vuosikokouksessa valittiin Pirkko Vihavainen LC Juva/Luonteri. Pirkon 

teema on: Me palvelemme – sydämellä! 

 

Naisleijonat tulivat järjestön toimintaan mukaan 1987. Suomeen perustettiin ensimmäiset kaksi klubia naisjäsenille 

1988. Naisten osuus on 26,5 % piirin jäsenistöstä. 

 

Leijonatoiminta on kuin matkan tekemistä välietappeineen. Pääsääntöisesti matka sujuu luontevasti ja onnistuneesti, 

mutta eteen tulee myös vaikeita osuuksia vastamäkineen. Tehkäämme matkaa kuitenkin hyvällä mielellä! 

Me palvelemme maailmaa ja paikallisia yhteisöjä ylpeyttä tuntien, intohimoisesti ja muista välittäen. 

 

LCI(Lions Clubs International)  Forward-suunnitelman tavoite on kolminkertaistaa vaikutuksemme maailmanlaajuisesti 

parantamalla vähintään 200 miljoonan ihmisen elämää vuosittain 2020-21 mennessä laajentamalla humanitaarista 

palvelua. Kohteet ovat Diabetes, ympäristö, nälän helpottaminen, näkökyky ja lapsuusiän syöpä.  

Diabetes on maailmanlaajuinen epidemia noin 422 miljoonaa aikuista sairastaa diabetesta. Diabetes on 6. suurin 

kuolemaan johtava tauti maailmassa. Suomessa yli puoli miljoonaa sairastaa tyypin 2 diabetestä.  Maailman suurimpana 

palvelujärjestönä me pystymme auttamaan toinen toisiamme taistelussa tätä tautia vastaan. Lionit voivat toimia 

yhteistyössä diabetesliiton sekä yhdistysten kanssa ennaltaehkäisevän tietoisuuden jakamisessa. 

Toimintamallin toimeenpaneva elin on Maailmanlaajuinen toimintatiimi eli GAT, sisältäen palvelun, valmennuksen 

sekä palvelun aina kansainväliseltä tasolta piirin ja klubien tiimeihin. 

 

Lionien kansainvälinen säätiö LCIF, lionsklubien kansainvälinen hyväntekeväisyyssäätiö on toiminut 50 vuotta.  Toiminta-

aloina mm Lions Quest-nuorison kehitysohjelma, erilaiset hätäapukohteet, luonnonkatastrofit, tuhkarokko, jokisokeus. 

Suomi on saanut LCIF:n avustusta esim. Lapuan patruunatehtaan räjähdyksen uhreille 1976. 

Jatkamme piirin ja klubien palvelu- ja varainhankinta-aktiviteetteja toimintasuunnitelmien mukaisesti. 

 

Piirin kotisivuilta löytyy mm piirikuvernööritiimin vierailukalenteri, toimikuntien ajankohtaiset päivitykset, 

tapahtumakalenteriin toivotaan klubien ilmoittavan tapahtumistaan (riitta.ylijarvi@lions.fi). Myös piirin Facebook toimii 

tiedotus/markkinointikanavana eteenpäin(maija-liisa.heikkilä@lions.fi). 

 

Klubien on myös tärkeää päivittää omat kotisivunsa.  
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Piirifoorumi pidetään Riihimäellä, kirkkopuiston seurakuntakoti ti 28.8.2018 alkaen klo 17:30 kahvitarjoilulla.  

Tarkemmin tulevassa kutsussa. Tervetuloa, odotan tapaavani mahdollisimman monet teistä! 

 

Rauhanjulistekilpailu 2018 teema: ”Ystävälliset teot ovat tärkeitä”. Kilpailutöiden palautuspäivä on 26.10.2018 

mennessä. Omaperäisyys, taiteellisuus ja teeman ilmaisu ovat töiden arviointiperusteina.( Yht.leena.laitinen@lions.fi) 

 

Klubit huomioittehan kansainvälisen jäsenmaksun eräpäivän 31.7.2018. 

 

 

 

                                                           Hyvää kesää kaikille, kerätään aurinkoenergiaa talven varalle! 

 

                                                                                     Ritva 


