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• Suomen Lions-liiton kauden 2021-2022 aktiviteettikuvakilpailu 

Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, siispä etsimmekin paljon puhuvia kuvia klubien 
aktiviteeteista. Materiaalin avulla kerromme toiminnastamme ympäri Suomen ja samalla 
käyttöömme kertyy kattava kuva- ja aktiviteettipankki toistemme hyödynnettäväksi. 

Osallistuminen on helppoa. Mene liiton 
jäsensivuille https://www.lions.fi/jasenille/jasenyys/kerro-itsestasi-lionina/ ja kirjoita 
Klubitarinoita-kategoriaan napakka muutaman rivin kuvaus aktiviteetista: Mikä klubi teki 
mitä ja missä + liitä mukaan kilpailukuva jpg-tiedostona. 

Kilpailu on kauden aikana kolmiosainen: 
1. 1.7.-31.10.21 
2. 1.11.21-28.2.22 
3. 1.3.-30.6.22 
Klubi voi osallistua jokaiseen kolmeen kilpailusettiin ja joka kerta myös useammalla eri 
aktiviteetilla. Voittajakuvan valitsee brändityöryhmä ja voittanut klubi saa palkinnoksi 
rahapalkinnon klubin aktiviteettikäyttöön. 

Eikun kuvaamaan! 

 
  

 

 

 

We serve – Me palvelemme Yhdessä olemme enemmän 

Piiri 107 C 

Piirikuvernööri, DG 2021 - 2022 Eija Björkbacka 

Lions Club Nurmijärvi/Kanerva 

Kermintie 3, 05100 Röykkä 

Tel. +358 40 7229922, e-mail: eija.bjorkbacka@lions.fi 

 

Piirimme teema ”Hyvän teon aikaa” on lokakuun aikana toteutettu erilaisilla mahtavilla 

aktiviteeteilla ja palveluilla. Olemme saaneet hyvää mieltä niin monelle tarvitsijalle. 

Joulua kohden suuntaamme  marraskuun teemalla ”Joulukorteilla iloa” . 

 

 

https://www.lions.fi/jasenille/jasenyys/kerro-itsestasi-lionina/


 

Hei 
Kampanja 100:n viimeinen keräysvuosi on alkanut. Tavoitteena on, että kaikki piirin klubit 
osallistuisivat 
keräykseen itse päättämällään summalla. Lions -liitto päätti vuosikokouksessa viimeisen 
keräysvuoden 
tavoitteeksi 100 USD/jäsen. Nyt on siis loppukirin aika ja paikka. 
 
Melvin Jones-kisa piirin klubien kesken on myös tänä vuonna. Liitto lahjoittaa yhden MJF-
jäsenyyden/piiri seuraavilla säännöillä. Kilpailuaika on 1.7.2021 – 31.5.2022. Karsintaraja on 
50 USD/jäsen. Näistä klubeista viisi parasta pääsee arvontaan ja siinä voittaneelle klubille 
annetaan yksi MJF-jäsennys. Voittajat julkistetaan Kouvolan vuosikokouksessa 2022. 
 
Toivon, että jokaisesta klubista löytyisi ansioitunut leijona, kuka voitaisiin palkita MJF-
jäsenyydellä. Myös 
henkilökohtaiset lahjoitukset ovat toivottuja itse katsomalla summalla, piirissämme on tällä 
hetkellä 
muutamia kuukausilahjoittajia sekä muutaman kerran vuodessa lahjoittajia. 
 
Malliklubin statuksen saa kaksinkertaistamalla keräystavoitteen eli lupauksella kerätä 500 
USD/jäsen 
kolmen vuoden aikana. Tähän tuli täsmennys, että aika jatkuu keräyksen virallisen 
loppumisen 30.6.2022 jälkeenkin, kunnes kolme vuotta on täysi. Jäsenmäärä on sopimuksen 
allekirjoitushetken tilanne. Lukumäärään ei lasketa: etuoikeutetut, ulkojäsenet, 
kunniajäsenet, liitännäisjäsenet, tukijäsenet. Samassa perheessä asuvat jäsenet lasketaan 
yhdeksi jäseneksi. 
Ohjeita malliklubeista löytyy LCIF:n Kampanja 100 nettisivuilta. Laita hakukenttään 
”Malliklubit”. 
 
Helpoin tapa suorittaa klubin tai henkilökohtainen lahjoitus on netin kautta. 
Mene nettisivulle www.lionsclubs.org/fi/lahjoita 
Maksa luottokortilla - niin menee suoraan ilman pankin kuluja. Saat paluupostissa kuitin ja 
kiitoksen. 
 
Klubikohtaisen tilanteen keräystuloksesta ja listan klubin MJF jäsenistä saat minulta. 
Kaisa Vainio 
C-piirin LCIF koordinaattori 
kaisa.vainio@lions.fi 
040 5819834 (iltaisin) 



NUORISOVAIHTO STARTTAA – TULE MUKAAN!  

Eurooppa Foorumi: Nuorisovaihto toteutetaan 

Euroopan sisäisesti 2022 

Kansainvälinen Nuorisotoiminta käynnistyy ja klubit 

pääsevät vihdoin lähettämään nuoria vaihtoon ja 

toteuttamaan näin kansainvälistä Leijonatoimintaa 

parhaimmillaan. Nuorisovaihto järjestetään ensi vuonna 

poikkeuksellisesti vain Euroopan maiden välillä. 

Suomesta voi hakea vaihtoon yli 30 maahan. 

Huomionarvoista on, että lähettävän klubin kustannus on minimissään vain 60 euroa 

(nuoren reppumaksu).  

• Nuorisovaihto järjestetään 2022 vain Euroopan maiden kesken. 

• COVID19: Kaikkien nuorisovaihtoon hakevien nuorten täytyy olla täysin rokotettu. 

Myös isäntäperheiden tulee olla täysin rokotettu. Koronatilannetta seurataan ja 

maaliskuussa 2022 tiedotetaan lisää. 

• Nuorisovaihtoon vuonna 2020 valitut nuoret hyväksytään ikänsä puolesta myös v. 

2022. 

Suomesta Eurooppaan vaihtoon lähtevien nuorten hakuaika päättyy 15.12.2021 → Uusi 

hakulomake, lisätietoja ja ohjeet löytyvät piirin sivuilta → Nuorisovaihto. 

C-piiri isännöi yhtä Suomessa järjestettävää kansainvälistä Nuorisoleiriä kesällä 2022 

C-piiri vastaa yhden kansainvälisen Nuorisoleirin järjestelyistä ensi kesänä. Heinäkuussa 

Tammelan upeissa maisemissa järjestettävä leiri onkin kaikkien klubiemme yhteinen 

ponnistus. Piirimme rekisteröityi viime vuonna yhdistykseksi, jolloin juridinen vastuu leiristä 

siirtyi piirille. Tämän muutoksen myötä yksi klubi ei enää vastaa leiristä, vaan nyt kaikki 

klubit yhdessä ovat toteuttamassa Nuorisoleiriä. Mitä useampi klubi osallistuu leirin 

järjestelyihin, sen upeampi leirikokemus meillä on annettavana kaikille Suomeen saapuville 

nuorille! 

Kysy lisätietoa klubin mahdollisuuksista tulla mukaan leirijärjestelyihin piirin 

Nuorisovaihtovastaavalta! 

Isäntäperhehaku käynnistyy – onko kotonasi vapaa vierashuone tai tarvitsetko 

kielikylpyä? 

Ryhdy ensi kesänä isäntäperheeksi tai ehdota sitä tuttavallesi. Suomeen eri Euroopan maista 

vaihtoon saapuvat nuoret tarvitsevat majoitusta 1-2 viikon ajaksi. Voitte myös yhdessä 

klubin perheiden kanssa jakaa isäntäperhevastuuta ja järjestää yhteistä ohjelmaa. Näin 

nuoretkin saavat lisää mielenkiintoisia ja erilaisia kokemuksia Suomesta.  

Lokakuu 2021 

https://www.d107c.fi/nuorisovaihto---suomesta-lahteva


Oletko kiinnostunut tietämään lisää Nuorisovaihdosta?  

Lähetä sähköpostitse tietoa meille, niin järjestämme klubien Nuorisovaihtovastaaville ja 

muille toimijoille koulutuswebinaarin tarpeiden mukaan. 

LISÄTIETOA: Nuorisovaihdon klubitiedotteissa, piirin Nuorisovaihdon sivuilla ja Nuorisovaihtovastaavalta, YCEC-C 
Minna Kurki (minna.kurki@lions.fi) 
 

Tsemppiä oman klubin Nuorisovaihdon käynnistämiseen! 

 

Tiedoitus tiedottaa: 

Piirimme sisäisen viestinnän tehostamiseksi on facebookissa meidän piirin leijonille on 

ryhmä nimeltään C-piirin leijonat. Laita ryhmä hakuun ja lähetä liittymispyyntö. 

 

Tiedoitustiimi kaipaa vahvistuksia. Haluaisitko lähteä kehittämään pienessä ryhmässä 

piirimme sisäistä ja ulkoista viestintää? Jos tunnet sinulla olevan intoa ja aikaa tälläiseen 

toimintaan niin laita viestiä tai soita Outille. 

 

Seuraava Leijonaviesti julkaistaan taas elo-syyskuussa 2022 ja lehdelle etsitään nyt uutta 

päätoimittajaa, toimitustiimiä ja taittajaa. Tästäkin pestistä saat lisäinfoa Outilta. 

 

Lisäksi haluaisin saada koottua klubien tiedotusvastaavien yhteystiedot. Perustaisin meille 

sähköpostiringin, niin saisimme tehostettua tiedotusta myös tätäkin kautta. Klubitiedottaja 

lähetä yhteystietosi minulle. 

 

Yhteistyöterveisin Outi Kyöstilä 

outi.kyostila@lions.fi 044 548 2260 

 
 

Tulevia koulutustapahtumia: 

• SOME-koulutus vasta-alkajat 2.11.21   18.00  GoToMeeting 

• uusien jäsenten koulutus ja Muutosvalmennus  järjestetään tarpeen mukaan, ota 

yhteyttä lohkon puheenjohtajaan/Nina Moilanen 

 

Terveisin  

Eija  

mailto:minna.kurki@lions.fi
mailto:outi.kyostila@lions.fi

