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Hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2022!
Lähellä ja kaukana palvelun ja auttamisen tarpeet ovat
kasvaneet entisestään näiden yhä jatkuvien
poikkeusolojen johdosta. Tähän on toiminnassamme ollut
syytä vastata entistäkin rohkeammin ja näkyvämmin ”Me
palvelemme”. Hienoa oli, että hyvän tekeminen näkyi
joulun alla valtakunnan mediassakin Lastenklinikan
kummien toiminnan kautta. Erilaisin hyvän tekemisen tavoin pystymme tuomaan monille tälle
lyhyen valoisan ajan hetkillekin ja talven keskelle lämpimän hyvän olon.
Marraskuun ja joulukuun aika oli monilla klubeilla jälleen vuoden vilkkainta toiminnan aikaa.
Piirin fb-sivuilta poimittuna klubit ovat tapahtumista myös mukavasti tiedottaneet. Omista
tapahtumista tällä kanavalla on viestittänyt enemmän kuin 2 / 3 piirin klubeista ja lisäksi esillä
on ollut useita yhteistapahtumia klubien kesken tai lohkoittain. Piirin oman toiminnan ja liiton
tapahtumien esittelyn ohella suurin tiedotettu tuleva yhteishanke on Suomen Lionsliiton
vuosikokoukseen liittyvä Oulu 2026-hanke. Onnea hankkeelle!
Lämmin kiitos tapahtumista eri kanavilla viestittäneille! Tämän syksyn aikana on myös piirin
kautta tarjottu ja välitetty eväitä hyvälle toiminnan viestinnälle. Monella klubilla tuntuu olevan
asiassa vielä parannettavaa. Harmittavasti myös lionsjärjestön ”virallinen” raportointi on ollut
kovin vajavaista noin kymmenessä piirin alueen klubissa. Raportoinnin teknisiin ongelmiin,
kannattaa apua kysyä piiristä tai naapuriklubista.
Näyttää onneksi, että alkukauden kovasti vähenevä jäsenkehitys on nyt tasaantunut,
joulukuun aikana jäsenmäärä on pysynyt ennallaan. Kokonaissaldo kauden alusta on -15
jäsentä. Jäsenmäärään voidaan vaikuttaa klubien onnistuneen jäsenhuollon ohella uusien
klubien perustamisella. Klubin perustaminen tapahtuu Suomen yhdistyslain mukaisena
huomioiden lionsien omat klubin perustamisvaatimukset, jotka löytyvät liiton sivuilta. Klubi
perustetaan pitämällä asiasta kiinnostuneiden kesken perustava kokous, jossa uudet jäsenet
liittyvät yhdistyksen jäseniksi, allekirjoittavat perustamisasiakirjan ja hyväksyvät toiminnalleen
mallisääntöjen mukaiset säännöt. Viime vuosina puheiden tasolla on uuden klubin
perustaminen ollut esillä mm. Kajaanin seudulla, Oulun Kaakkurissa, Hiukkavaarassa ja
Ritaharjulla. Kunhan terveystilanne mahdollistaa, on jo aika viritellä uusien klubien
perustamishankkeita oikeasti käyntiin!
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Harmittavan monella klubilla terveyskortti ilmoittaa jo pitkältä ajalta olevan puutteita
ilmoitetuissa jäsentiedoissa. Rekisteröinnissäkin on viiveitä, mutta parannettavaa on myös
jäsentietojen raportoinnissa rekisteriin! Uusia jäseniä on otettu klubeihin16, mutta samaan
aikaan poistuma on ollut 31 jäsentä. Klubeista lähteneillä monilla on ollut pitkä kokemus
leijonana ja syynä kutsu ”ylempiin” palvelutehtäviin siirtyminen tai terveydelliset syyt.
Harmittavan monella lähteneistä palvelun ura leijonissa on jostakin muusta syystä jäänyt
lyhyeksi. Jäsenhuollon osalta meillä mukana olevilla on edelleen kovasti parannettavaa.
Kannustan hoksaamaan ja huolehtimaan osaltaan jokaisen viihtymisestä klubitoiminnassa.
Poikkeusaikanakin toimiville leijonille on klubeissa tarjolla hyvää yhdessäoloa sekä sopivia ja
innostavia tehtäviä. Toiminnassa mukana olevat tarvitsevat tukea ja kannustusta.
Alueiden ja lohkojen tilaisuuksissa ovat tulleet esille enemmän myös yksittäisten klubien
asiat ja mahdollisuudet yhteistyöhön. Myös vertaistuen osuus on klubien kannalta tärkeä.
Tulevaa toimintaa on lähdetty tulevien toimijoiden johdolla suunnittelemaan uusin eväin. Ensi
kauden tehtäviin haetaan niihinkin jo toimijoita. Vierailuissa on käyty läpi ajankohtaisia
kuulumisia ja saatu kentän terveisiä piirin suuntaan. Klubeissa tehdyn klubikyselyn
vastauksista klubit ovat saaneet tietoa toiminnastaan ja ehdotuksia sen kehittämiseen.
Kehotan seuraamaan piirin ja liiton viestintää sekä valmennus ja koulutustarjontaa.
Muistutan, että MyLion Connect poistuu käytöstä. Etäyhteydet on jatkossa hoidettava muita
yhteyksiä käyttäen. Hae lisää näkyvyyttä viesteillä Liiton kautta klubin tarinoista ja kuvista!
Kiusaamisesta Terveeseen Nettikäytökseen -hankkeen osalta maassa vasta ensimmäiset
klubit ovat päässeet suunnitelmista toteutukseen. Koronan johdosta vanhempain iltoja ei
monilla kouluilla ole pidetty normaaliin tapaan. Onneksi jatkumisen osalta on tehty esityksiä,
hanke jatkuisi ensi lukuvuonnakin.
Kansainvälinen presidentti on kiittänyt pitkään palvelleita vuosimerkein, joita jaetaan talven
aikana sopivissa tilaisuuksissa. Joulun ajalla on hyvä
toistaa viime vuonna tehty yhteydenotto heille, joihin
ei ole tullut oltua yhteydessä. Lämmin tervehdys
”Hei, mitä sinulle kuuluu?” on monelle se tämän ajan
paras joulun ja uudenvuoden lahja

Vesa Ojanperä, piirikuvernööri

PK-kirje 4

