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Nyt jos koskaan! ->  
 

Kiitos kaikille klubeille jotka ovat jo kertoneet mielipiteensa uudesta piirijakoehdotuksesta. 

Tarkoituksemme on jatkaa piirijaon työstämistä Savonlinnassa 2.-3.1.2021. Eli mielipiteitä tähän 

piirijakoehdotukseen voi antaa vielä tämän vuoden loppuun asti tai muokata jo annettua 

lausuntoa. KVN-kokouksessa ehdotettiin, että kokouksen nauhoituksesta saataisiin eriytettyä 

esitys uudesta piirijakoehdotuksesta kaikkien kuunneltavaksi. Tämä ei ainakaan vielä ole 

toteutunut. KVN:n pöytäkirjakaan ei vielä ole luettavissa Lions-liiton sivuilla.  

 

Jäsenkysely 

Liiton kysely jäsenille, entisille ja potentiaalisille jäsenille on lähdössä liikkeelle.  
Olisi hienoa, jos voisitte uhrata muutaman minuutin antaaksenne arvokasta palautetta sekä 
klubitoiminnasta että yleisemmin lionstoiminnasta.  
 

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn lionstoiminnasta! 

Vastaamalla kyselyyn autat meitä ymmärtämään, missä olemme onnistuneet ja missä voimme vielä 

parantaa. Lisäksi autat meitä kehittämään entistäkin parempaa lionstoimintaa!  

Vastaa kyselyyn täällä 

Kyselyyn vastaaminen vie vain noin 8 minuuttia ajastasi.  

Arvomme kaikkien sähköpostinsa jättäneiden kesken kolme leffalippupakettia (Finnkino, arvo 

47€/paketti)!  

Suuret kiitokset! 

  

Leijonahiinto  

Lasten Leijonahiihto -kampanjan tavoitteena on saada toteutettua yli 100 tapahtumaa vuosittain. 
Lumettomissa olosuhteissa tarjolla on myös vaihtoehtoinen ohjelma. 
  
Suomen Lions-liiton ja Suomen Hiihtoliiton yhteistyö lasten ja nuorten hiihtoharrastuksen 
lisäämiseksi jatkuu talvella 2021.  
Suunnittele oma tapahtumasi 
Kampanjassa on mukana noin 800 hiihtoseuraa ja lähes 900 lionsklubia. Paikalliset lionsklubit 
vastaavat hiihtopäivän kustannuksista ja järjestelyistä, hiihtoseurat tapahtuman teknisestä 
tuesta. 
Lisäohjeita tapahtuman järjestämiseen löydät Hiihtoliiton laatimista ohjeistuksista ja  
suorituspaikkaohjeista tekniikkaradalle. 
Lasten Leijonahiihdot tulevat jälleen (lions.fi)  

 

https://fi.surveymonkey.com/r/8KPDN57
https://www.lions.fi/toiminta/kumppanuushankkeet/lastenleijonahiihdot_tulevat_jalleen/
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Kampanja100  KLUBIKILPAILU  

Lions-liiton Melvin Jones Fellowship -krediiteistä päättämisoikeuden saanut troikka ID Heimo 

Potinkara, CC Matti Reijonen ja LCIF-MDC Heikki Hemmilä julistavat täten MD 107 Suomen 

kaikille klubeille kilpailun piirikohtaisesti parhaista lahjoitustuloksista LCIF:lle.  

Liitteessa kilpailun säänöt.  

 

NSR  

Nordiska Samarbetsrådet, eli tutummin NSR tapahtuma tulee jälleen tammikuussa, 16.-
17.01.2021. Tällä kaudella se on vuorollaan Suomen järjestämä kansainvälinen tapahtuma, 
joka vallitsevassa tilanteessa toteutetaan virtuaalisena tapahtumana. Parasta NSR2021-
tapahtumassa on, että se on TÄYSIN ilmainen ja siihen voi osallistua helposti millä tahansa 
laitteella (läppäri, pädi, kännykkä) vaikkapa omalta kotisohvalta, kunhan on nettiyhteys. 
   
NSR2021 viestintämateriaalit kansio, 
https://www.dropbox.com/sh/ya9u6br9cn4j9vi/AAA7FSogDBG0LRMgel-hL2bOa?dl=0 
  

NSR2021 tapahtuman nettisivut sekä tapahtuman Facebook-sivun 
https://nsr2021.org/ 
https://www.facebook.com/Lions.NSR/ 
   
NSR2021 viestittäviä sisältöjä 

• ohjelma 
o aikataulu 16.-17.01.2021 
o teema ”Lions roars on nature & sustainable development” 
o lauantain focus teemaan 
o sunnuntain lions workshopit 
o ”verkostoitumistreffit”, uusia tuttavuuksia/ystävyyksiä 

• Puhujat 
o Pata Degerman, seikkailija ja tutkimusmatkailija, intohimoinen luonnon puolestapuhuja 
o THL - syrjäytyminen 
o YK-liitto toiminnanjohtaja (YK 75 vuotta, Lions yhteistyö ja historia) 

• Virtuaalitapahtuman tekniikka 
o Brella platform – pitää kaiken sisällään, seminaarit/luennot, workshopit, kokouksen, networking, 

exhibition area. 
• digi-NSR on mahdollisuus uuteen 

o ILMAINEN osallistuminen, rekisteröidy nyt heti 
o innostusta omaan toimintaan klubissa ja piirissä 
o enemmän osallistujia, laajempaa aktiivista keskustelua ja näkemyksiä, 
o uusia parempia ideoita ja ratkaisuja haasteisiin 

  
Tapahtuman järjestäjien yhteystiedot: 
NSR2021 Järjestäjätiimi / NSR2021 Host Committee 
Email: info@nsr2021.org 

https://www.dropbox.com/sh/ya9u6br9cn4j9vi/AAA7FSogDBG0LRMgel-hL2bOa?dl=0
https://nsr2021.org/
https://www.facebook.com/Lions.NSR/
mailto:info@nsr2021.org
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FDI-instituutin järjestämä koulutus Suomessa 22.-24.5.3021 

Nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua kansainväliseen FDI koulutusinstituuttiin 
Suomessa ja suomeksi. Loistava mahdollisuus kehittää omia taitoja lionskouluttajana sekä 
parantaa osaamista työelämää varten.  
Viimeinen mahdollinen ajankohta hakemiseen on 21.2.2021 ja hakemukseen tarvitaan monta 
allekirjoittajaa joten koulutukseen halukkaat laittakaapa hakemuksenne liikkeelle pikaisesti.  
Osallistu lionskouluttajien FDI koulutusinstituuttiin 

Katso myös liitteet.  

Tukholmassa on suunniteilla järjestää myös vastaava kussi, tätä sivustoa (ruotsinkielinen) ei ole 

vielä päivitetty uusimman  tilanteen mukaan, mutta ruotsinkielinen on myös tässä listassa 
mukana.  
 
Hyvää joulun odotusta kaikille leijonille! 

➔ Hauskasti eteenpäin!  

 

 

https://www.lions.fi/?document=76297482&session=42923080
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/faculty-development-institute

