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Syksyn tervehdys!
Viime päivinä ja viikkoina olemme saaneet ihailla kauniita
syksyn värejä ja ruskaa lähiympäristössä. Erityisen hienoja
ruskakuvia on tullut Lapin alueella liikkuneilta. Toivottavasti
olette saaneet nauttia näistä hetkistä! Vihdoin on kuulunut
hyviä uutisia myös Covid-19 ajan poikkeusoloihin. Nyt
näyttää, että voimme myös omassa palvelutoimissamme
palata vähitellen normaaliin aikaan. Toivotan kaikille voimia
ja intoa sekä terveyttä tälle ajalle.
Tällä viikolla saimme pidettyä etätapahtumina piirin alueforumit. Lämmin kiitos mukana olleille ja
mainioille alustajille. Forumeissa oli esittelijöiden lisäksi mukana 60 lionia edustaen yli 40 klubia.
Forumien alustukset ovat kaikkien käytettävissä ja löytyvät piirin sivustolta. Keskusteluissa nousi
esille mm. se, että klubien nettisivustoilla ja MyLci-sivustollakin on vielä monella puutteita
yhteystiedoissa. Vetoan teihin, että näin kauden alussa virkailijatiedot on syytä ajantasaistaa,
jotta tiedonkulku ja viestintä sujuvat. Monen asian osalta klubitoimintaa selkiyttää myös, että eri
tehtäviin nimetään klubissa yhteyshenkilöt. Syyskuun aikana kyselyjä klubeihin on tullut niin
jäsenjohtajista, viestintävastaavista, KiTeNet-yhteyshenkilöistä kuin ARS ja LCIF asioiden
yhteyshenkilöistäkin. Kyselijöille on tullut ilmoituksia harmittavan hitaasti, vaikka pääosa tehtävistä
on klubeissa ollut jo pitkään. Monissa klubeissa sektorikohtaisia tehtäviä hoitaa joku oman
”päätehtävänsä” ohessa. Tehtävään nimetty hoitaa kyseisen asian viestintää. Tämä työnjako
helpottaa merkittävästi koko klubin ja klubilaisten asioiden seurantaa tiedon tulvassa.
Yhteyshenkilö seuraa ja välittää klubissa seurantavastuulleen tulleen tehtävän asioita tarvittavassa
laajuudessa. Yhteyshenkilöillä on kevyehkö rooli – hän ei välttämättä ole asiassa ”tekijä”.
Muita alueforumeissa korostettuja asioita olivat tämän kauden kiinnostava uutuushanke,
Kiusaamisesta Terveeseen Nettikäytökseen. Hyvään asiantuntija-aineistoon tukeutuen klubit
voivat hankkeen myötä tukea vanhempia lastensa netinkäyttöön liittyvissä asioissa. Asioissa, jotka
huolettavat ainakin ajoittain valtaosaa vanhempia. Jäsenhuollon osalta merkittäviä kommentteja oli
ehdotus vertaistuen käyttämisestä. Tämän kauden alkuun ovat Vaalan ja Kuhmo/Kuhmoniemen
klubit ottaneet molemmat monta uutta jäsentä. Heiltä kannattaa kysyä, kuinka he onnistuivat
jäsenhankinnassaan! Viestinnän osalta on menty merkittävästi eteenpäin. Kauden alusta
pelkästään piirin fb-sivuille on toiminnastaan kuvin ja tarinoin kertonut jo lähes 30 klubia ja eri
tapahtumien on esitelty melkein 50! Mutta vielä monen klubin osalta näkyy ”vaatimattomuus”.

PK-kirje 1

Lions Club International
Lions-piiri 107-I ry
2021-2022 DG Vesa Ojanperä ja puoliso Marja
LC Siikajoki
040 359 6073 operavesa@gmail.com

Kannattaa viestiä Liiton puheenjohtajan Sanna Mustosen kehottamalla tavalla: tekevä ja näkyvä
lion! Tapahtumista on hyvä tiedottaa laajasti myös etukäteen. Tiedottakaa tulevista myös piirin
viestintävastaavalle, joka osaltaan jakaa tapahtumista tietoa medialle.
Palvelupuolelta forumeissa esiteltiin paikallisen palvelujen pankin rakentamista Suomen Lionsliiton koostaman mallin mukaisesti. Tämän kuukausikirjeeni liitteenä on klubeihin tiedustelu
palvelupankkiin sopivista hyväksi koetuista palvelutapahtumista, onnistuneista avustushankkeista
tai varainhankintakeinoista. Ehdotetut hankkeet voivat olla oman klubin toteuttamia tai vielä
toteuttamattomia ideoita, joita tarjotaan myös muiden klubien käyttöön. Vastaukset piirisihteerille,
aikaa on lokakuun loppuun. Vastauksista kootaan piirin nettisivulle ideapankki vapaasti käyttöön.
Syksy on monissa klubeissa tekemisen ja toiminnan aikaa. Tsemppiä toimintaan! Edessä on
myös lionien hyvän päivä 8.10. ja kummilapsiprojektiin liittyvä Sri Lanka ilta Oulussa 14.10. Oman
tekemisen ohella kannattaa osallistua myös toisten klubien järjestämiin tapahtumiin. Yrityskäyntien
ohella voi tehdä myös vierailuja naapuriklubeihin ja tavata jossakin yhteisessä tekemisessä.
Piirikuvernööriporukka jatkaa vierailuja klubeissa alueillaan. Tarvittaessa käynneissä voidaan
tuurata toisiamme. Aiemman tavan mukaan klubit voivat kutsua meitä myös tapahtumiin ja juhliin,
mikäli näette tähän tarvetta. Lohkojen toiminta on sekin käynnissä ja alueforumeissa saadun tiedon
mukaan lohkojen puheenjohtajat ovat toteuttamassa tapaamisia ja yhteydenpitoa klubeihin.
Yhteistoiminnassa on voimaa! Piirin valmennuskalenterin mukaan lohkojen kokoontumisiin (ent.
PNAT) on varattu lokakuun lopulta illat 25.-27.10., joista tiedotetaan erikseen. Marraskuun alussa
(2.-4-11.) puolestaan on tulossa johtamisvalmennusta (JOVA I) klubien ”presidenttiputkessa”
oleville ja muille asiasta kiinnostuneille. Seuratkaa myös muuta ilmoittelua tilaisuuksista!
Jaksamista kaikille virtuaalihalauksin! Puhaltakoot piirin alueen lionsväelle ja klubeille leppoisat
syystuulet myös palvelun ja toiminnan saralla.

Vesa Ojanperä, piirikuvernööri

Liite: kysely palvelupankkiin
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